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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 19 

rady města 

  konané 20.04.2011  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Jan Mlynář,  

     Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth 

 

Za městský úřad:   Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM doporučuje prodej pozemků p.p.č. 966/1 a 1003/2 v k.ú. Dolní Boříkovice za kupní 

cenu 100 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá předložit na jednání ZM 
záměr prodeje pozemků. Zároveň RM schvaluje pozemek p.p.č. 966/1 zatížit 
věcným břemenem spočívajícím v uložení kanalizace a elektro přípojky při akci 
„Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“a práva vstupu vlastníka stavby nebo jím 
pověřené osoby za účelem oprav a údržby zařízení pro oprávněné město Králíky, 
věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí sdělení manželů Rentkových, Králíky čp. 92 a ukládá MO pozvat 
žadatele na nejbližší jednání Zastupitelstva města Králíky, kde bude záměr prodeje 
opětovně projednán za jejich přítomnosti. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 1067/2 v k.ú. Prostřední Lipka za kupní cenu 30 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemku. Zároveň RM schvaluje pozemek p.p.č. 1067/2 zatížit věcným 
břemenem spočívajícím v uložení kanalizace při akci „Kanalizace a ČOV 
aglomerace Králíky“a práva vstupu vlastníka stavby nebo jím pověřené osoby za 
účelem oprav a údržby zařízení pro oprávněné město Králíky, věcné břemeno se 
zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje prodej pozemku st.p.č. 419/2 v k.ú. Králíky za kupní cenu 130 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem + bezdůvodné obohacení za užívání pozemku za 
poslední 3 roky ve výši 615 Kč a ukládá předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
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hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr výpůjčky nemovitosti čp. 369 na st.p.č. 496, st.p.č. 496 a p.p.č. 3756 
v k.ú. Králíky na dobu nejméně 10 let a ukládá MO záměr výpůjčky zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s cenovými nabídkami pro veřejnou zakázku – 
zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce – „Zvýšení turistické atraktivity 
Králické pevnostní oblasti – revitalizace tvrze Hůrka“ ve složení: Jana Ponocná, 
Antonín Vyšohlíd, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth a Ing. 
Jan Tomek. Jako náhradníky jmenuje: Bc. Jana Divíška, Ing. Pavla Strnada, 
Herberta Hollyho, Marii Švédovou, Danu Noskovou a Petra Illichmana. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM jmenuje komisi pro vyhodnocení cenových nabídek pro veřejnou zakázku – 
zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce – „Zvýšení turistické atraktivity 
Králické pevnostní oblasti – revitalizace tvrze Hůrka“ ve složení: Ing. Pavel Strnad, 
Ing. Jan Tomek, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář, Antonín 
Vyšohlíd a Herbert Holly. Jako náhradníky jmenuje Bc. Jana Divíška, Petra 
Illichmana, Mgr. Dušana Krabce, Mgr. Zdeňka Nesvadbu, Danu Noskovou, Marii 
Švédovou a Ing. Věru Kubíčkovou. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí se skácením 1 lípy rostoucí na hranici p.p.č. 1525 a 926 v k.ú. Dolní 

Boříkovice a současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní 
hmoty z tohoto stromu s panem Hečkem, bytem Dolní Boříkovice, 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 se skácením 1 javoru na p.p.č. 45/1 v k.ú. Dolní Lipka a současně souhlasí s 
uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z tohoto stromu s panem 
Herzigem, bytem Dolní Lipka, 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 
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RM schvaluje Smlouvu o financování projektu č. CZ.3.22/3.3.02/3.3.02/10.02137 – 
„Festival příhraničí Králíky – Międzylesie 2011 (Králíky a Międzylesie na kole) a 
pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 
zodpovědný: odbor ŠKT, na vědomí finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje podat žádosti o poskytnutí 100 % finančních prostředků z „Programu 
péče o krajinu“ v roce 2011 na realizaci akcí: 

1) Šetrné kosení lokality u ČOV v Králíkách s výskytem zvláště chráněné vachty ve 
výši 29.700,- Kč včetně DPH 

2) Výsadba stromů podél polní cesty pod Lískovcem v Králíkách ve výši 158.050,80 Kč 
včetně DPH 

a pověřuje starostku města jejich podpisem. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 

 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

…………………………….. ……………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


