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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 28 

rady města 

  konané 22.06.2011  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, 

     Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář 

 
Z části jednání omluven:  Mgr. Vlastimil Kubíček 

 
Za městský úřad:   Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM doporučuje schválit záměr prodeje části pozemku p.p.č. 784/1 v k.ú. Dolní Hedeč za 

kupní cenu ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit 
na jednání ZM záměr prodeje pozemků. Zároveň RM schvaluje na této části 
pozemku p.p.č. 784/1 v k.ú. Dolní Hedeč zřízení věcného břemene spočívající 
v uložení podzemní liniové stavby kanalizace a práva vstupu na pozemek za účelem 
oprav a údržby zařízení pro oprávněné město Králíky, věcné břemeno se zřizuje na 
dobu neurčitou a bezúplatně. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0  (Mgr. Kubíček omluven z jednání) 
 

RM doporučuje schválit směnu pozemku p.p.č. 1180 v k.ú. Dolní Boříkovice ve 
vlastnictví města Králíky za pozemky p.p.č. 518 a st.p.č. 67/1 v k.ú. Dolní 
Boříkovice ve vlastnictví pana Kalianka, Dolní Boříkovice, s tím, že hodnota 
směňovaných pozemků je stejná.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

Zároveň RM doporučuje schválit souhlas s umístěním a realizací stavby rodinného 
domu na pozemku p.p.č. 1180 v k.ú. Dolní Boříkovice pro územní a stavební řízení 
pro pana Kalianka, bytem Dolní Boříkovice, Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM nedoporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 986/2 v k.ú. Dolní Boříkovice, 
a to do doby majetkoprávního vypořádání vlastnictví staveb na pozemcích st.p.č. 
309 a 310 v k.ú. Dolní Boříkovice (dle GP č. 160-810/2003), tj. do doby určení 
vlastníka obou staveb. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje záměr výpůjčky areálu hřiště a pozemků p.p.č. 97/1 a 97/2 v k.ú. Červený 

Potok za účelem vybudování multifunkčního hřiště na volejbal, nohejbal a další 
sporty, a to na dobu určitou 6 let a ukládá MO záměr výpůjčky zveřejnit. RM bere 
na vědomí záměr projektu Sportovní sdružení Červený Potok a souhlasí s jeho 
realizací. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí rozhodnutí MC EMMA neuzavřít smlouvu o výpůjčce nebytových 
prostorů v čp. 354 na st.p.č. 214 na Velkém náměstí v Králíkách. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostorů v čp. 354 na st.p.č. 214 na Velkém 
náměstí v Králíkách za minimální nájemné ve výši 652 Kč/m2/rok, ostatní 
podmínky budou v souladu s Pravidly pro pronajímání nebytových prostorů ve 
vlastnictví města Králíky, a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 3456 v k.ú. Králíky souhlasí dle 
§ 104 odst. 1 stavebního zákona se stavebním záměrem „stavba srubového domu na 
p.p.č. 3466 a 3467, zpevnění přístupové komunikace na p.p.č. 3469 v k.ú. Králíky“ 
manželů P. Daniela a K. Danielové, Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 01:00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním „Nočního turnaje v hokejbale“, který se koná v prostorách 
sportovního areálu v Králíkách, dne 24.06.2011, a to za splnění následujících 
podmínek: 
• pořadatel je povinen zabezpečit akci dostatečným počtem pořadatelů;  

• pořadatel akce musí v souladu s OZV č. PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách 

k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, 

zabezpečit veškeré náležitosti plynoucí z citované právní úpravy tak, aby předešel 

vzniku požárních rizik; 

• pořadatel je povinen vhodnými opatřeními minimalizovat především vibrace a 

hlukové imise působící na okolí akce tak, aby nebyla překročena zákonem stanovená 

mez. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje zapojení města do projektu Sběratelské karty KČT a pověřuje starostku 
města podpisem smlouvy o dílo. Zároveň rada města ukládá vedoucímu OŠKT 
zajistit technické podmínky pro vydání karty včetně grafického návrhu lícové 
strany. 
zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 080/2011 mezi městem Králíky a firmou Agile spol. 
s r.o. Ústí nad Orlicí na stavbu: „Zvýšení turistické atraktivity Králické pevnostní 
oblasti – revitalizace tvrze Hůrka“ a pověřuje starostku jejím podpisem.  
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 279/2011 s firmou TRIDO, s. r. o., BLANSKO a 
pověřuje starostku jejím podpisem. 
zodpovědný: odbor VTS a VV 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje investiční akci: celková rekonstrukce elektrických rozvodů a bytového 
jádra v bytě č. 24 v čp. 658/3, ulice V Bytovkách, Králíky. 
zodpovědný: SMK, s. r. o.  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM vyhodnotila soutěž na zhotovitele PD na stavbu:“Propojení vodovodů v obcích Č. 
Potok a D. Hedeč“ a jako vítěze stanovila firmu Vodovody a kanalizace Jablonné 
nad Orlicí, a.s. Dále pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou.  
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí se skácením 1 ks olše na p.p.č. 529/1 v k.ú. Prostřední Lipka a současně 
souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z tohoto stromu s 
panem Hrnčířem, bytem Prostřední 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 
 

RM/2011/28/400: RM souhlasí s postupem a obsahem umístění veřejných zakázek 
jejichž hodnota přesahuje částku 50.000,- Kč bez DPH na webu města a ukládá 
jednotlivým odborům a příspěvkovým organizacím připravit podklady pro jejich 
zveřejnění na webu města - termín  do 12. 7. 2011.  
zodpovědný: všichni vedoucí odborů a ředitelé příspěvkových organizací 
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termín: do 12. 7. 2011  
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2011/28/401: RM ukládá vedoucímu odboru vnitřních věcí vypracovat směrnice 
k zadávání veřejných zakázek – termín do 12. 7. 2011.  
zodpovědný:vedoucí  odboru VV 
termín: do 12. 7. 2011  
hlasování: 5:0:0 
 
 
 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

…………………………….. ……………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 

 

 

 
 

 

 

 


