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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 18 

rady města 

  konané 13.04.2011  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Jan Mlynář,  

     Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth 

 

Za městský úřad:   Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v uložení podzemní liniové stavby 

kanalizace a práva vstupu vlastníka stavby nebo jím pověřené osoby za účelem 
uložení, oprav, údržby a provozu zařízení na pozemcích p.p.č. 1203/1 a 2279 v k.ú. 
Králíky ve vlastnictví pana Božoně, bytem Králíky, pro oprávněné město Králíky, a 
to na dobu neurčitou a bezúplatně.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v uložení podzemní liniové stavby 
kanalizace a práva vstupu vlastníka stavby nebo jím pověřené osoby za účelem 
uložení, oprav, údržby a provozu zařízení na pozemcích st.p.č. 408, st.p.č. 409, p.p.č. 
462/1 a p.p.č. 2072/31 v k.ú. Králíky ve vlastnictví manželů Hýblových, bytem 
Potštejn, pro oprávněné město Králíky, a to na dobu neurčitou a bezúplatně.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 1 zprostředkovatelské smlouvy na prodej nemovitostí areálu 
letního tábora Hněvkov se společností RHINOCEROS, a.s., se sídlem Most, týkající 
se snížení nabídkové kupní ceny. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu části ocelové haly na st.p.č. 1048/3 v k.ú. Králíky v ul. 
Hradecká za účelem skladování za roční nájemné ve výši 235 Kč/m2/rok a ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM ukládá odboru VTS zjistit veškeré inženýrské sítě na pozemku p.p.č. 506 v k.ú. 
Králíky a poté odboru ÚPaSÚ předložit podmínky a řešení možného umístění domu 
na předmětném pozemku. RM následně rozhodne o zřízení věcného břemene pro 
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vlastníka vodovodní přípojky a navrhne nové podmínky prodeje pozemku p.p.č. 506 
v k.ú. Králíky.  
zodpovědný: VTS, ÚPaSÚ, MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM nedoporučuje směnu pozemků p.p.č. 470/3, 488/4, 495, část 537/3, část 1496, 1508/1, 
1508/2 a ve zjednodušené evidenci p.č. (1508)GP vše v k.ú. Dolní Boříkovice ve 
vlastnictví města Králíky za pozemky p.p.č. 3403, 3404, 3405, 3408, 3409 a 3410 
v k.ú. Králík ve vlastnictví paní Dostálkové, Dolní Boříkovice, a to za ceny určené 
znaleckým posudkem. Zároveň ukládá MO předložit na jednání ZM záměr směny 
pozemků. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje uzavření nové pojistné smlouvy na užitkový automobil PEUGEOT 
PARTNER, SPZ 2E5 15 95. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 1293/1 v k.ú. Dolní Boříkovice za 
účelem údržby pozemku – sekání trávy a manipulační plochy za roční nájemné 225 
Kč a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s umístěním informační mapy Králické pevnostní oblasti na zařízení města 
v prostoru Velké náměstí (informační stojan). 
zodpovědný: odbor ŠKT, odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje nákup 25 ks publikace Východní Čechy – nejkrásnější výlety v celkové 
ceně Kč 6.250,-- za účelem zajištění propagace. 
zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje projekt rekonstrukce věžních hodin dle návrhu firmy Elektročas s.r.o. 
v celkové částce Kč 168.000,-- (bez DPH) a ukládá vedoucímu OŠKT ve spolupráci 
s biskupstvím zajistit podání žádosti pro případné získání dotace na rekonstrukci 
věžních hodin. 
zodpovědný: odbor OŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje výši náhrady škody za poškození vozidla Peugeot Partner a ukládá 

řediteli SSK zajistit složení částky do pokladny města. 
zodpovědný: Mgr. Hejkrlík 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje všem zaměstnancům města uzavřít pojištění zodpovědnosti za škodu 
způsobenou vůči zaměstnavateli při řízení služebního vozidla.  
zodpovědný: tajemník 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM ukládá MO zajistit změnu výše spoluúčasti při pojištění vozidla Peugeot Partner na 
částku 5000,- Kč.  
zodpovědný: vedoucí MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
 
 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….. ……………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


