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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 05 

rady města 

  konané 02.02.2011  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, 

Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář 

  
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje zřízení věcného břemene v souvislosti s plánovanou realizací liniové 

stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ s novými vlastníky pozemků p. p. 
č. 119/3 v k. ú. Červený Potok a p. p. č. 261 v k.ú. Dolní Lipka pro oprávněné město 
Králíky, věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. RM zároveň 
schvaluje do doby realizace stavby uzavřít s vlastníky pozemků smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení (uložení), provozu, údržby 

a oprav plynárenského zařízení na p.p.č. 3510, p.p.č. 3511 a p.p.č. 3526 v k.ú. 
Králíky pro oprávněnou společnost VČP Net, s. r. o., se sídlem Hradec Králové, a to 
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 600 Kč včetně DPH.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje pronájem nebytového prostoru v budově čp. 420 – stavbě technického 

vybavení na st.p.č. 567 a pozemku p.p.č. 3331 - ostatní plochy v k.ú. Králíky za 
účelem využití jako skladové prostory při drobném podnikání panu Brůnovi, bytem 
Králíky, a to na dobu neurčitou, předmětem podnikání je koupě zboží za účelem 
jeho dalšího prodeje.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválení změny katastrální hranice uvnitř obce Králíky mezi k.ú. 
Horní Lipka a k.ú. Heřmanice u Králík, a to sloučení p.p.č. 1280 v k.ú. Heřmanice u 
Králík do p.p.č. 1342 v k.ú. Horní Lipka a převodu do k.ú. Horní Lipka (dle 
schváleného návrhu KPÚ Horní Lipka je nové označení parcely č. 2773 v k.ú. Horní 
Lipka). Zároveň RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje spolufinancování akce: „Úprava stávajících přechodů pro chodce na 

průtahu sil. I/43 v Králíkách“ do 100 % výše celkových nákladů v roce 2011 ve 
formě peněžního plnění.  
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje: 
-   převzetí záštity města nad 51. ročníkem tradičního králického karnevalu, 
- spolupořadatelství města při zajištění realizace akce tradičního kralického 
karnevalu,  
- úhradu nákladů na ohňostroj z prostředků města v souvislosti s pořádáním 
tradičního kralického karnevalu do maximální výše Kč 30.000,-- 
- použití městského znaku při propagaci akce 51. ročníku tradičního kralického 
karnevalu, 
- prodloužení hodiny nočního klidu dne 18. 2. 2011 do 06:00 hod. následujícího dne 
– provozovny, které jsou zapojeny do organizace karnevalu, 
- nepřetržitý provoz prodejního stánku FC Jiskra Králíky – Červená Voda, o.s. ve 
dnech 18. – 19. 2. 2011 na Velkém náměstí včetně připojení na el. zařízení 
- prodloužení hodiny nočního klidu dne 19. 2. 2011 do 04:00 hod. následujícího dne 
– Klub Na Střelnici 
- částečnou uzávěru Velkého náměstí dne 18. 2. 2011 od 15:00 hod. a úplnou 
uzávěru od 17:00 do 20:00 hodin. 
zodpovědný: odbor ŠKT, odbor VTS, odbor VV 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….. ……………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


