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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 16 

rady města 

  konané 30.03.2011  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Jan Mlynář, Ing. Ladislav Tóth 

  
Omluveni:    Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček 
 
 
RM bere na vědomí rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru a 

výkupu odpadů a s jeho provozním řádem firmě Recycling – kovové odpady a.s., 
Chotěboř pro provozovnu v k.ú. Králíky, Provozovna (24) – Králíky, Plynárenská 
384, 561 69 Králíky a schvaluje vzdání se práva na odvolání.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví č. 20110096 mezi městem 
Králíky a ČR – Správou státních hmotných rezerv, Praha 5 na převod 
nepotřebného movitého majetku v účetní hodnotě 6.628.940,76 Kč. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Králíky 
v předloženém znění s účinností od 01.04.2011. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM doporučuje snížení kupní ceny pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě 
„Na Skřivánku“ na 350 Kč/m2 bez technického zařízení na pozemku a ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemků. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2011 společnosti 
Králický Sněžník o.p.s. a pověřuje starostku jejím podpisem. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje Smlouvu o dílo týkající se zajištění úklidu města v roce 2011 mezi městem 
Králíky a firmou Služby města Králíky s.r.o. a pověřuje starostku jejím podpisem.  
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zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 
 

RM schvaluje smlouvu č. SML-2004-001-012443 o dodávce vody uzavřenou mezi VaK, 
a. s. Jablonné nad Orlicí a městem Králíky. Předmětem této smlouvy je úprava 
vztahů mezi dodavatelem a odběratelem při dodávkách vody – odběrná místa 
Králíky, ul. V Bytovkách 660, Králíky,ul. Příční 352, Králíky, ul. V Bytovkách 658, 
Králíky, ul. V Bytovkách 662, Králíky, ul. Velké nám. 275, Králíky, ul. Hřbitovní - 
hřbitov. Současně RM pověřuje starostku města podpisem výše uvedené smlouvy. 
odpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Králíky a firmou Miroslav 
Bartoň, Mlýnice 7 na vypracování projektové dokumentace na stavbu: „Výstavba 
17 garáží v lokalitě Na Mokřinách, Králíky“ a pověřuje starostku podpisem výše 
uvedeného dodatku.  
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM souhlasí se skácením 3 ks javoru na p.p.č. 1453/1 a 1 ks javoru na p.p.č. 1454, vše 
v k.ú. Dolní Boříkovice a současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o 
zpracování dřevní hmoty z těchto stromů s panem Janečkem, bytem Dolní 
Boříkovice, 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: 3:0:0 
 

RM souhlasí se skácením 5 ks javoru na p.p.č. 3733 v k.ú. Králíky a na p.p.č. 711 v k.ú. 
Dolní Hedeč a současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní 
hmoty z těchto stromů s panem Boháčem, bytem Dolní Hedeč, 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: 3:0:0 
 

RM schvaluje program jednání ZM dne 11.04.2011.  
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
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RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 223/1 v k.ú. Králíky za účelem výstavby RD za 
kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na 
jednání ZM záměr prodeje. Zároveň RM schvaluje pozemek p.p.č. 223/1 v k.ú. 
Králíky zatížit věcným břemenem spočívajícím v uložení liniové stavby – vedení 
kanalizace pro oprávněné město a právu vstupu za účelem oprav a údržby zařízení, 
věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 
 

RM doporučuje udělit souhlas s umístěním a realizací stavby rodinného domu na 
pozemku p.p.č. 223/1 v k.ú. Králíky pro územní řízení panu Novákovi a slečně 
Malé, oba bytem Králíky a ukládá MO předložit na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 
 

 

 

 

 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

…………………………….. ……………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


