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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 11 

rady města 
  konané 17.03.2010  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Bc. Čestmír Doubrava, MUDr. Eva 

Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje dodatek č. 2 mandátní smlouvy na zabezpečení správy nemovitostí, 

zřízení a provozu muzea uzavřené dne 10.07.2008 mezi městem Králíky a 
Společností přátel československého opevnění, o.p.s., týkající se změny předmětu 
výpůjčky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 

 
RM doporučuje prodej nemovitosti čp. 369 na st.p.č. 496, st.p.č. 496 a p.p.č. 3756 v k.ú. 

Králíky za nabídkovou kupní cenu 2.500.000 Kč. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:1:0 (proti Mgr. Berková) 

 
RM/2010/11/166: RM doporučuje prodej nemovitostí e.č. 8 na st.p.č. 127, e.č. 9 na st.p.č. 

128, e.č. 10 na st.p.č. 129, st.p.č. 127, 128, 129 a p.p.č. 671 v k.ú. Hněvkov za 
nabídkovou kupní cenu 1.900.000 Kč. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:1:0 (proti Mgr. Berková) 

 
RM doporučuje schválení investičního záměru společnosti FUERTES 

DEVELOPMENT, s.r.o., z Brna, a to výstavby komplexu obchodu a služeb v ul. 
Pivovarská, Králíky a ukládá odboru VTS předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: VTS 
termín: průběžně  
hlasování: 4:0:1 (Mgr. Berková se zdržela)  

 
RM/2010/11/168: RM doporučuje prodej nemovitosti bez čp./ev. na st.p.č. 1053/1 za 

kupní cenu dle znaleckého posudku a pozemků st.p.č. 1053/1, 1053/2 a p.p.č. 262/1, 
263/1, 266/2 v k.ú. Králíky za kupní cenu 1000,- Kč + náklady spojené s převodem za 
podmínky doložení smluv dokládajících vlastnická práva k ostatním pozemkům a 
ukládá předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemků. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně  
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hlasování: 4:0:1 (Mgr. Berková se zdržela)  
 
RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 230/3 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 Kč/m2 + 

náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně  
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje záměr pronájmu pozemků p.p.č. 3713 a části p.p.č. 3720, 3722 a 3725 

v k.ú. Králíky k zemědělskému hospodaření za roční nájemné 3.205 Kč a ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 

 
Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 528/1 v k.ú. Králíky souhlasí dle 

§ 104 odst. 1 stavebního zákona se stavebním záměrem – „Fotovoltaická elektrárna 
na střeše rodinného domu“ pana Kyllara, Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM neschvaluje požádat o pronájem pozemku st.p.č. 19 v k.ú. Heřmanice u Králík ve 

vlastnictví PF ČR, jelikož pozemek město neudržuje a neužívá. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje požádat o pronájem pozemku st.p.č. 534/5 v k.ú. Králíky ve vlastnictví 

PF ČR, ÚP Ústí nad Orlicí. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje opětovně záměr pronájmu nemovitosti čp. 9 na st.p.č. 67, st.p.č. 67 a 

p.p.č. 439/6, 439/10, 439/11 v k.ú. Dolní Lipka a záměr pronájmu nemovitosti 
objektu bývalého ČSAD na st.p.č. 566 v k.ú. Králíky a ukládá MO záměr zveřejnit. 
Zároveň ukládá MO projednat se zástupcem společnosti RHINOCEROS, a.s. 
podmínky zprostředkování pronájmu uvedených nemovitostí. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje inzerci na prodej pozemků k výstavě RD v lokalitě „Skřivánek“ 

v Orlickém deníku za cenu 2.380 Kč, extra vydání dne 31.03.2010. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo o údržbě veřejné zeleně se společností Služby 

města Králíky s r. o. a pověřuje starostku jejím podpisem.  
zodpovědný:  odbor ŽP  
termín:  ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou QTB, s.r.o., Králíky na stavební úpravy hasičské 

zbrojnice Prostřední Lipka a pověřuje starostku jejím podpisem. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje přijetí daru ve výši 100.000,- Kč od společnosti STRABAG a.s., Praha a 
pověřuje starostku podpisem Dohody o poskytnutí daru.   
zodpovědný: starostka, finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 

 
Zapsala: Lenka Macháčková 
 
 
 
 
………………………… ……………………………… 
 Jana Ponocná Bc. Čestmír Doubrava 
 starostka místostarosta 
 

 


