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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 23 

rady města 

  konané 18.05.2011  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, 

     Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček 

 

Za městský úřad:   Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 222/3 v k.ú. Králíky za kupní 

cenu 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání 
ZM záměr prodeje pozemku. Zároveň RM schvaluje zatížit pozemek věcným 
břemenem spočívajícím v právu vstupu na pozemek za účelem oprav a údržby 
vodního příkopu pro oprávněné město Králíky nebo jím pověřené osoby, věcné 
břemeno se schvaluje na dobu neurčitou a bezúplatně. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, č.j. 33 Cdo 2854/2009-76 ze dne 
15.03.2011, ve věci dovolání města Králíky proti rozsudku Krajského soudu 
v Hradci Králové ze dne 03.02.2009 na zaplacení smluvní pokuty za pozdní vrácení 
movitých věcí (vojenských stanů) ČR - Ministerstvu obrany. 
zodpovědný: majetkový odbor, právní zástupce města 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí žádost pana Vokála o snížení kupní ceny pozemku p.p.č. 506 v k.ú. 
Králíky. Zároveň RM potvrzuje usnesení RM/2011/18/230 ze dne 13.04.2011, tj. že 
ukládá odboru VTS zjistit veškeré inženýrské sítě a poté odboru ÚPaSÚ předložit 
podmínky a řešení možného umístění domu na předmětném pozemku. RM 
následně rozhodne o zřízení věcného břemene pro vlastníka vodovodní přípojky a 
navrhne nové podmínky prodeje pozemku p.p.č. 506 v k.ú. Králíky. Poté RM 
předloží ZM k projednání nový záměr prodeje pozemku včetně návrhu kupní ceny 
a žádosti pana Vokála.  
zodpovědný: VTS, ÚPaSÚ, MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v uložení zařízení a práva vstupu na 
pozemek za účelem přípravy, provedení stavby, údržby, oprav a úprav stávajícího 
vodovodu na pozemku p.p.č. 1168/1 v k.ú. Králíky pro oprávněnou společnost 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. a jí pověřeným osobám. Věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 5 Kč/m + 
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DPH. Zároveň RM schvaluje do doby realizace stavby uzavřít smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemků p.p.č. 46 a 47/2 v k.ú. Dolní Lipka za 
kupní cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem + bezdůvodné obohacení za 
užívání pozemků za poslední 3 roky ve výši 936 Kč a ukládá MO předložit na 
jednání ZM záměr prodeje pozemků. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM nedoporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 47/1 v k.ú. Dolní Lipka a 
ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemků. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dohodu o vstupu na pozemky p.p.č. 563/2, p.p.č. 565 a p.p.č. 579 v k.ú. 
Prostřední Lipka mezi městem Králíky a společností ZEOS, s.r.o., Prostřední Lipka  
a to na dobu určitou od 01.08.2011 do 31.08.2011.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr výpůjčky nebytových prostorů v čp. 354 na Velkém náměstí 
v Králíkách, a to za účelem zajišťování zájmových aktivit pro rodiny s malými 
dětmi a ukládá MO záměr výpůjčky zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:1:0   (proti Ing. Tóth) 
 

Město Králíky jako vlastník sousedních pozemků p.p.č. 651/1, 651/19 a 651/27 v k.ú. 
Králíky souhlasí dle § 104 odst. 1 stavebního zákona se stavebním záměrem - 
„stavební úpravy domu čp. 599 na st.p.č. 726 v k.ú. Králíky, tj. rekonstrukce 
střechy, výměna střešní krytiny, změna tvaru vikýřů, zateplení fasády, výměna 
oken (bez zvětšení zastavěné plochy objektu a zachování výšky hřebene) a drobné 
stavební úpravy uvnitř objektu“ pana Pelikána, Praha.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí nevyhovění žádosti o bezúplatný převod nepotřebného movitého 
majetku od Správy státních hmotných rezerv Praha na město Králíky (nabídka č.j. 
01657/11-SSHR/OPH-polk).  
zodpovědný: majetkový odbor 
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje úplnou uzavírku silnice III/31224 v úseku č.p. 148 po areál firmy Vydrus 
s.r.o.; MK ul. Na Pískách a MK ul. Jana Opletala dne 15.06.2011 v době od 13:00 
do 17:00 hod. v souvislosti s pořádáním sportovní akce: „Moped Cup 2011“. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM jmenuje komisi pro vyhodnocení cenových nabídek pro veřejnou zakázku – 
zjednodušené podlimitní řízení na stavbu – „Úprava přechodů pro chodce na 
průtahu sil. I/43, Králíky“ ve složení: : Jan Mlynář, Antonín Vyšohlíd, Pavel 
Šverák, Petr Illichman a Ing. Ludvík Blažek. Jako náhradníky jmenuje: Janu 
Ponocnou, Ing. Ladislava Tótha, Herberta Hollyho, Danu Noskovou a Bc. Jana 
Divíška. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí informaci o přiznané výši dotace pro realizaci projektu a pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy o poskytnutí grantu. 
zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje pro projekt „Festival příhraničí Králíky - Międzylesie 2011 (Králíky a 
Międzylesie na kole)“ Ing. Romana Švédu jako osobu pověřenou k posouzení 
nabídek na vyhlášené výzvy a ukládá administrátorovi projektu připravit ve 
spolupráci podklady pro realizaci projektu. 
zodpovědný: odbor ŠKT, Ing. Roman Švéda 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje Mgr. Karla Hlavu do funkce předsedy sportovní komise. 
zodpovědný: předseda komise 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 

 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

…………………………….. ……………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


