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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 11 

rady města 

  konané 02.03.2011  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, 

     Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář 

 

Za městský úřad:   Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM nedoporučuje prodej bytového domu čp. 4 na st.p.č. 234 a pozemku st.p.č. 234 

v k.ú. Králíky a to podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění 
pozdějších předpisů. Zároveň ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:2:0  (proti p. Ponocná a Ing. Tóth) 
 

RM schvaluje dodatek č. 1 zprostředkovatelské smlouvy uzavřené dne 21.10.2010 mezi 
městem Králíky s společností RHINOCEROS, a.s., Most upravující doporučenou 
cenu nemovitostí. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvy o umístění stavby a o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene na stavbu „Cyklostezka Králíky – Červená Voda“ na pozemcích p.p.č. 
1071/28, 2232/15, 2080/20, 2232/13, 2232/14, 2232/16, 1046/7, 1046/24, 1046/80, 
1046/81, 1046/82, 1046/83, 1046/84, 1046/85, 1046/86, 1046/61, 1046/87, 1046/88, 
1046/89, 1046/90, 1046/91, 1046/92, 1046/93, 1046/126, 3829, 1046/125, 1043/52, 
1043/51, 1043/2, 1043/32, 3822 a 3790/2 vše v k.ú. Králíky. Věcné břemeno se zřizuje 
na dobu neurčitou a bezúplatně. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k pozemku p.p.č. 266/2 v k.ú. Králíky s paní 
M. Václavíkovou a panem M. Václavíkem, oba bytem Králíky a to dohodou ke dni 
31.03.2011. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 

 
Město Králíky jako vlastník sousedních pozemků p.p.č. 328, 329/2, 329/3, 720/3 a 738/2 

v k.ú. Dolní Hedeč souhlasí dle § 104 odst. 1 stavebního zákona se stavebním 
záměrem - „stavební úpravy RD čp. 78 na st. p.č. 153 v k.ú. Dolní Hedeč“ manželů 
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Remundových,  bytem Oslavany, s tím, že dotčené pozemky města budou po 
dokončení stavby dány do původního stavu.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

Město Králíky souhlasí s provedením stavby „stavební úpravy RD čp. 78 na st. p.č. 153 
v k.ú. Dolní Hedeč“ a rovněž s provedením částečné úpravy terénu na pozemcích ve 
vlastnictví města Králíky p.p.č. 738/2 a 720/3 v k.ú. Dolní Hedeč  při realizaci 
stavebního záměru manželů Remundových, bytem Oslavany, s tím, že dotčené 
pozemky města budou po dokončení stavby dány do původního stavu. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí zápis HIK ze dne 15.02.2011 o kontrole provedení inventarizace za 
rok 2010. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje úplatný převod pozemků p.p.č. 650/3, 492/24, 447/14 a části p.p.č. 
1900/3, 492/1 vše v k.ú. Králíky od ČR – Pozemkového fondu ČR na město Králíky 
a to dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/1999 Sb., v platném znění. Zároveň ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje úplatný převod pozemků p.p.č. 1087/12 a 1087/13 v k.ú. Králíky od ČR 
– Pozemkového fondu ČR na město Králíky a to dle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 
95/1999 Sb., v platném znění. Zároveň ukládá MO předložit bod na jednání ZM.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí se skácením 1 javoru na p.p.č. 1314 v k.ú. Heřmanice u Králík a současně 
souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z tohoto stromu s 
panem Švandou, bytem Heřmanice, s podmínkou, že veškeré práce budou 
provedeny na jeho náklad a vlastní nebezpečí, pouze náhradou za vzniklé palivové 
dříví, bez ohledu na jeho kvalitu.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje program jednání ZM dne 14.03.2011.  
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
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hlasování: 5:0:0 
 

 
 

 

 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….. ……………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


