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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 07 

rady města 

  konané 16.02.2011  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, 

     Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář 

 

Za městský úřad:   Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM doporučuje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 2080/22 v k.ú. Králíky od ČR – 

Ředitelství silnic a dálnic ČR na město Králíky a ukládá MO požádat o převod. 
Zároveň ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje odstranění a okleštění stromoví ohrožující venkovní vedení ČEZ 
Distribuce na pozemcích p.p.č. 179/1, 8 a pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. 
923 GP v k.ú. Dolní Boříkovice zástupcem provozovatele DS firmou Červinka – 
ABS, Dolní Libchavy. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje snížení nabídkové kupní ceny u nemovitostí areálu letního tábora 
Hněvkov na 1.500.000 Kč a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí informace týkající se prodeje pozemků či případné směny 
nemovitostí se společností Agrostav, a.s., Ústí nad Orlicí a ukládá starostce města ve 
spolupráci s vedoucí MO učinit poslední výzvu společnosti k majetkoprávnímu 
vypořádání pozemků v areálu firmy. 
zodpovědný: starostka, majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení (uložení), provozu, údržby 
a oprav přípojky elektro na p.p.č. 1067/2v k.ú. Prostřední Lipka pro oprávněného 
M. Brůnu, bytem Prostřední Lipka, a to na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu dle znaleckého posudku.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
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hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru – kavárny ve 2. n.p. v nemovitosti 
čp. 374 v ul. Karla Čapka v Králíkách (Kulturní dům Střelnice) za měsíční nájemné 
minimálně ve výši 6.500 Kč a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 269 N 10/50 mezi městem Králíky a 
Pozemkovým fondem ČR na pronájem pozemku p.p.č. 260/1 v k.ú. Králíky za roční 
nájemné 549 Kč. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v uložení liniové 
stavby – vedení kanalizace a práva vstupu na pozemek za účelem oprav a údržby 
zařízení na pozemku p.p.č. 1822/11 v k.ú. Králíky s manžely Brůnovými, Králíky, 
pro oprávněné město Králíky, věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a 
bezúplatně. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v uložení liniové 
stavby – vedení kanalizace a práva vstupu na pozemek za účelem oprav a údržby 
zařízení na pozemku p.p.č. 1822/4 v k.ú. Králíky se spoluvlastníky panem 
Grebeněn, Králíky a paní Malečkovou, Dolní Orlice, pro oprávněné město Králíky, 
věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v uložení liniové 
stavby – vedení kanalizace a práva vstupu na pozemek za účelem oprav a údržby 
zařízení na pozemku p.p.č. 1822/3 v k.ú. Králíky s paní Slawinskou, Bohumín, pro 
oprávněné město Králíky, věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a 
bezúplatně. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v uložení liniové 
stavby – vedení kanalizace a práva vstupu na pozemek za účelem oprav a údržby 
zařízení na pozemku p.p.č. 1046/58 v k.ú. Králíky s J. a V. Krystkovými, Králíky, 
pro oprávněné město Králíky, věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a 
bezúplatně. 
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zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM Králíky schvaluje přílohu č. 1/2011 ke Smlouvě o dílo o údržbě veřejné zeleně se 
společností Služby města Králíky s.r.o..  
zodpovědný: odbor ŽP  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí se skácením 2 javorů na p.p.č. 155/1 v k.ú. Králíky a současně souhlasí s 
uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z těchto stromů s panem 
Halaničem, bytem V Bytovkách, s podmínkou, že veškeré práce budou provedeny 
na náklad a vlastní nebezpečí žadatele, pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, 
bez ohledu na jeho kvalitu.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 03:00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním „Maturitního plesu SOUo Králíky“ v Klubu Na Střelnici v Králíkách, 
dne 25.02.2011, a to za splnění následujících podmínek: 
• pořadatel je povinen zabezpečit akci dostatečným počtem pořadatelů;  

• 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  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s návrhem na bezplatnou digitalizaci městských kronik a schvaluje užití 
znaku města Králíky Státním okresním archivem Ústi nad Orlicí pro potřeby 
digitalizace městských kronik. 
zodpovědný: odbor OŠKT  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 

RM schvaluje investiční akci: celková rekonstrukce elektrických rozvodů v bytě č. 13 
v čp. 658/2, ulice V Bytovkách, Králíky. 
zodpovědný: SMK, s. r. o.  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje investiční akci: celková rekonstrukce elektrických rozvodů v bytě č. 4 
v čp. 352, ulice Příční, Králíky. 
zodpovědný: SMK, s. r. o.  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 

 

 

 

 

 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….. ……………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 

 


