
Město Králíky 
Zápis z jednání č. 36 

rady města 
  konané 18.08.2010  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Bc. Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila 

Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth 
  
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje zprostředkovatelskou smlouvu na prodej nemovitostí areálu letního 

tábora Hněvkov se společností RHINOCEROS, Most, za nabídkovou kupní cenu 
1.900.000 Kč. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:1 (Mgr. Berková se zdržela) 

 
RM doporučuje bezúplatný převod pozemků určených k zastavění stavbou pro bydlení, 

a to podle § 5 odst.1 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 
Katastrální území pozemek Výměra v m2 

Králíky p.p.č. 3492 1323 
Králíky p.p.č. 3493 1003 
Králíky p.p.č. 3494 1003 
Králíky p.p.č. 3495 1014 
Králíky p.p.č. 3498 1056 
Králíky p.p.č. 3499 1185 
Králíky p.p.č. 3500 1185 
Králíky p.p.č. 3501 1185 
Králíky p.p.č. 3529 1041 
Králíky p.p.č. 3530 878 
Králíky p.p.č. 3531 981 
Králíky p.p.č. 3532 952 
Králíky p.p.č. 3533 906 
Králíky p.p.č. 3534 881 
Králíky p.p.č. 3535 976 
Králíky p.p.č. 3546 47900 
Králíky p.p.č. 3490 47966 
Králíky p.p.č. 448/1 520 
Králíky p.p.č. 651/36 672 
Králíky p.p.č. 651/42 2 
Králíky p.p.č. 1295/9 1490 
Králíky část p.p.č. 1069/16 7960 z toho část 
Králíky část p.p.č. 1069/17 9567 z toho část 
Králíky část p.p.č. 1069/18 4601 z toho část  

 vše v k.ú. Králíky a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 



termín: průběžně 
hlasování: 
 

RM doporučuje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 3625 a 3626 v k.ú. Králíky 
k realizaci zeleně, a to podle § 5 odst.1 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
Město Králíky jako vlastník pozemku souhlasí se stavebním záměrem „umístěním 

stavby montovaného bazénu na p.p.č. 106/2 v k.ú. Králíky“ paní Theimerové, 
Králíky, Červený Potok a nemá k němu připomínek.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM doporučuje nákup pozemků st.p.č. 234 a p.p.č. 634/3 v k.ú. Prostřední Lipka od 

sourozenců pana Barny, Hradec Králové a pana Barny, Praha a paní Kuncové, 
Potštejn a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:1  ( MUDr. Rýcová se zdržela) 

 
RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu do 01:00 hod., dne 28. 8. 2010 a to v 

souvislosti s pořádáním „2. ročníku mezinárodního turnaje v boxlakrosu a 
videodiskotéky ve sportovním areálu Gymnázia a základní školy Králíky, a to za 
splnění následujících podmínek: 
• pořadatel je povinen zabezpečit akci dostatečným množstvím pořadatelů tak, aby 

minimalizoval negativní dopady na okolní obyvatele;  
• pořadatel akce musí v souladu s OZV č. PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách 

k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, 
zabezpečit veškeré náležitosti plynoucí z citované právní úpravy tak, aby předešel 
vzniku požárních rizik; 

• pořadatel je povinen vhodnými opatřeními minimalizovat především vibrace a 
hlukové imise působící na okolí akce tak, aby nebyla překročena zákonem stanovená 
mez. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí, odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí se zřízením základní školy speciální s kapacitou 12 žáků při Základní škole 
praktické Králíky (zřizovatel Pardubický kraj) s účinností zápisu do rejstříku škol 
a školských zařízení od 1. 9. 2010. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje znění výzvy k předložení cenových nabídek na stavbu: „Oprava hřbitovní 

zdi v Králíkách“, která bude zveřejněna obvyklým způsobem a zaslána firmám: 
Agrostav, a. s., Ústí nad Orlicí, Stavofin,  s. r. o., Králíky, VAKSTAV, spol. s r. o., 



Jablonné nad Orlicí, MANEL, spol. s r. o., Šumperk a Macko Josef, Králíky. 
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na akci „Vojenské muzeum Králíky“ a 
pověřuje starostku jeho podpisem. 

zodpovědná: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
 
 
Zapsala: Jitka Prausová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….. ……………………………… 
 Jana Ponocná Bc. Čestmír Doubrava 
 starostka místostarosta 
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