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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 29 

rady města 

  konané 29.06.2011  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, 

     Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář 

 
Za městský úřad:   Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje odstranění a okleštění stromoví ohrožující venkovní vedení ČEZ 

Distribuce na pozemku p.p.č. 488/4 v k.ú. Dolní Boříkovice zástupcem 
provozovatele DS firmou Jiří Červinka – ABS, Dolní Libchavy s tím, že dřevní 
hmota bude zlikvidována zástupcem provozovatele DS. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje pozemek p.p.č. 47/1 v k.ú. Dolní Lipka zatížit věcným břemenem 
spočívajícím v právu vstupu na pozemek za účelem oprav a údržby nemovitosti na 
st.p.č. 39 v k.ú. Dolní Lipka pro oprávněné město Králíky, věcné břemeno se zřizuje 
na dobu neurčitou a bezúplatně. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit kupní cenu za prodej pozemků k výstavbě RD v lokalitě „Na 
Skřivánku“ ve výši 450 Kč/m2 (bez dalších nákladů) s bonifikací ve výši 100 Kč/m2 
po uvedení stavby RD do užívání nejpozději 3 roky od uzavření kupní smlouvy a 
přihlášení stavebníka RD k trvalému pobytu s tím, že součástí této kupní ceny není 
příslušné technické zařízení na pozemcích (napojovací body pro uložení měřících 
zařízení) a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemků p.p.č. 1176/2 a části 82/1 v k.ú. 

Heřmanice u Králík za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
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 ve zjednodušené evidenci p.č. 578/2 a 580 
GP v k.ú. Prostřední Lipka mezi městem Králíky, panem Smetanou, Verměřovice a 
společností ZEOS, s.r.o., Prostřední Lipka, a to na dobu určitou od 01.08.2011 do 
26.08.2011.  
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zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1071/1 v k.ú. Králíky za 
účelem výstavby obchodního zařízení nepotravinářského charakteru – prodejny 
textilu KIK za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemků. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí sdělení společnosti Služeb města Králíky, s r. o., ve věci stížnosti 
nájemníků domu čp. 4 na Velkém náměstí v Králíkách a ukládá jednateli provedení 
nápravy u všech smluvních vztahů.  
zodpovědný: majetkový odbor, správce Služby města Králíky, s. r. o.  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v umístění, zřízení a provozování 
zařízení distribuční soustavy na pozemku p.p.č. 680/9 v k.ú. Prostřední Lipka pro 
oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + DPH. Zároveň RM souhlasí do 
doby realizace uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s provedením rekonstrukce bytového jádra v bytě č. 3 v čp. 658/1 v ul. 
V Bytovkách v Králíkách, a to dle přiložené žádosti na náklady manželů 
Marešových, a to v souladu s usnesením RM/2003/19/289 ze dne 20.05.2003. 
Zároveň RM ukládá bytovému správci společnosti Služby města Králíky, s. r. o., 
uhradit výměnu stoupaček ve výši 5.180 Kč z rozpočtu správy bytů.  
zodpovědný: majetkový odbor, správce Služby města Králíky, s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník sousedních pozemků p.p.č. 3504, 3508 a 3510 v k.ú. Králíky 
souhlasí dle § 104 odst. 1 stavebního zákona se stavebním záměrem „3 rodinné 
domy – RD SOLO 105/38 na p.p.č. 3506 a 2x RD NOVA 101/38 na p.p.č. 3505 a 
3507 vše v k.ú. Králíky“ společnosti SNĚŽNÍK, a.s., Dolní Morava, Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník sousedních pozemků p.p.č. 225/2, 226/9 a 1902/20 v k.ú. 
Králíky souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem 
„stavba dřevníku – celodřevěná konstrukce - trámy 120x120 mm, ukotvení na 
pískovém podloží, krov 100x120 mm, střecha a bok dřevníku budou pobity prkny 
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tl. 20 mm a na střeše bude krytina z hliníkového plechu, a to na p.p.č. 1900/3 v k.ú. 
Králíky“ pana Sirného, Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník sousedních pozemků p.p.č. 71/3 a 2067 v k.ú. Králíky 
souhlasí dle § 96 odst. 3 psím. e) stavebního zákona se stavebním záměrem 
„dřevěněný přístřešek na dřevo na p.p.č. 68/3 v k.ú. Králíky“ manželů  
Martincových, Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí skácení 1 ks jasanu na p.p.č. 244 v k.ú. Dolní Boříkovice a současně 
souhlasí s ponecháním dřevní hmoty panu Janečkovi, Dolní Boříkovice, jako 
náhrady za provedení skácení stromu a úklid klestu. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 01.00 hodinu, a to v souvislosti 
s pořádáním „Festivalu neprofesionálních hudebních skupin“ dne 2. července 2011 
na travnaté ploše veřejného prostranství u Střelnice v Králíkách, a to za splnění 
následujících podmínek: 
• pořadatel vhodnou formou zabezpečí včasné informování občanů, kteří bydlí 

v bezprostředním okolí konání kulturní akce; 

• 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 
 

RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 01.30 hodin, a to v souvislosti 
s pořádáním kulturní akce „Artex 2011“ dne 16. července 2011 na veřejném 
prostranství Velkého náměstí v Králíkách, a to za splnění následujících podmínek: 
• pořadatel vhodnou formou zabezpečí včasné informování občanů, kteří bydlí 

v bezprostředním okolí konání kulturní akce; 

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

mez. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 10027 přidělené městu Králíky rozhodnutím 
Krajského úřadu Pardubického kraje a resortních ministerstev a interní rozpočtové 
opatření číslo 110401, kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 515.343 Kč. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu mezi městem Králíky a firmou SGS Czech Republic, s. r. o., K 
 Hájům 1233/2, Praha 5, o provedení prověrky dokumentace systému řízení kvality 
a auditu pro recertifikaci shody systému kvality s  normou ISO 9001:2008 a 
pověřuje starostku podpisem. 
zodpovědný: starostka, tajemník  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou ENVIPARTNER, s.r.o., 
Brno a pověřuje starostku podpisem dodatku.  
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dohodu o ukončení smlouvy č. Z-S14-12-8120018808 o uzavření budoucí 
smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie a pověřuje starostku jejím podpisem. 
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM jmenuje komisi pro vyhodnocení cenových nabídek pro veřejnou zakázku – 
zjednodušené podlimitní řízení na dodávku – „Technologie pro sběr a svoz 
tříděného odpadu a bioodpadu“ ve složení: Jan Mlynář, Antonín Vyšohlíd, Ing. 
Ladislav Tóth, Robert Jílek a Lukáš Hájek. Jako náhradníky jmenuje: Janu 
Ponocnou, Mgr. Vlastimila Kubíčka, Pavla Šveráka, Jana Čumu a Ing. Josefa 
Orlitu. 
zodpovědný: místostarosta, jednatel SMK 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

…………………………….. ……………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


