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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 35 

rady města 
  konané 17.08.2011  
 
Přítomni členové rady města: Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. 

Ladislav Tóth, Jan Mlynář 
 
Omluvena:    Jana Ponocná      
 
Za městský úřad:   Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje předpis města - pravidla: Provozní řád střelnice v předloženém plném 

znění. 
zodpovědný: právník 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje schválit záměr prodeje části pozemku p.p.č. 82/1 v k.ú. Heřmanice u 
Králík za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 

 
RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 1293/1 v k.ú. Dolní Boříkovice 

za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemku. Zároveň RM ukládá MO po 
schválení záměru prodeje pozemku informovat o záměru prodeje nájemce pozemku, 
tj. manžele Repovi. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM nedoporučuje schválit záměr prodeje bytového domu čp. 4 na st.p.č. 234 a pozemku 
st.p.č. 234 v k.ú. Králíky a to podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění 
pozdějších předpisů a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 

 
RM odkládá tento bod na příští jednání a ukládá MO zajistit právní názor Mgr. 

Bernarda Urbana k této věci. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
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hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k pozemku p.p.č. 255 v k.ú. Dolní Hedeč 
s paní Dolečkovou, Králíky dohodou, a to ke dni 31.08.2011. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník sousedních pozemků p.p.č. 1182/1 a 1182/3 v k.ú. Králíky 
souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem „stavba 
přístřešku pro sklad palivového dříví – rozměry 2 m x 5 m, výška 2,2 m, stavba 
altánu – rozměry 4,5 m x 3,5 m, výška 3,4 m, a to na p.p.č. 1182/4 v k.ú. Králíky“ 
pana Mačalíka, Králíky. Současně RM souhlasí s výjimkou z odstupové vzdálenosti 
ze 2 m na 0,5 m od pozemku p.p.č. 1182/1 v k.ú. Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

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: 4:0:0 
 

RM doporučuje schválit usnesení: 
ZM s ohledem na vysoký náklad na pořízení znaleckých posudků k ocenění pozemků 

nově zjištěných při digitalizaci po provedené komplexní pozemkové úpravě 
schvaluje použití jako ceny reprodukční tyto ceny vycházející z poslední platné 
oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb., ve znění pozdějších podpisů: 
v k.ú. Horní Lipka 
- zemědělské pozemky (orná půda, zahrada, trvalý travní porost) 2,11 Kč/m2 

- lesní pozemky        3,80 Kč/m2 
- lesní pozemky včetně porostů      60,80 Kč/m2 
- zastavěné pozemky       61,51 Kč/m2 
- ostatní plochy        61,51 Kč/m2 
v k.ú. Červený Potok 
- zemědělské pozemky (orná půda, zahrada, trvalý travní porost) 2,00 Kč/m2 
- lesní pozemky        3,80 Kč/m2 
- lesní pozemky včetně porostů      60,80 Kč/m2 
- zastavěné pozemky       61,51 Kč/m2 
- ostatní plochy        61,51 Kč/m2 
Současně ZM schvaluje použití těchto sazeb i v případech bezúplatně nabytých 
pozemků a dále při zjištěných inventarizačních přebytcích. Ustanovením těchto 
sazeb je dodržen účetní princip opatrnosti. Toto usnesení má platnost na dobu 
neurčitou, musí se však změnit při významné změně sazeb dle novelizace 
oceňovacích předpisů. 
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zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva obdobného věcnému břemeni mezi 
městem Králíky a Ředitelstvím silnici a dálnic ČR, Správa Pardubice, spočívající 
v umístění a provozování ochranných dělících ostrůvků přechodů pro chodce na 
p.p.č. 2231/12 a p.p.č. 2080/1 v k. ú. Králíky pro oprávněné město Králíky. Právo 
obdobné věcnému břemeni se zřizuje bezúplatně a na dobu neurčitou.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí skácení 1 ks borovice na p.p.č. 1902/5 v k.ú. Králíky a současně 
souhlasí s ponecháním dřevní hmoty lyžařskému oddílu TJ Jiskra Králíky, o.s. jako 
náhrady za veškerý úklid dřevní hmoty z tohoto stromu. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM souhlasí s ponecháním dřevní hmoty z rozlámaného javoru nacházejícího se na 
p.p.č. 3396 v k.ú. Králíky panu Vackovi, Králíky, s podmínkou, že veškeré úklidové 
práce budou provedeny na jeho náklad a nebezpečí, pouze náhradou za vzniklé 
palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 01:00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním 3. ročníku boxlakrosového turnaje „KRÁLÍKÁČ 2011“, který se koná 
dne 27.08.2011, ve sportovním areálu Gymnázia a základní školy Králíky, a to za 
splnění následujících podmínek: 
• pořadatel je povinen zabezpečit akci dostatečným množstvím pořadatelů tak, aby 

minimalizoval negativní dopady na okolní obyvatele;  
• 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: 4:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Zvýšení 
turistické atraktivity Kralické pevnostní oblasti – revitalizace tvrze Hůrka“ 
z programu NUTS II Severovýchod a pověřuje starostku podpisem uvedeného 
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dodatku.  
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM souhlasí s podporou Sportovního sdružení Červený Potok k získání dotace na 
výstavbu nového volejbalového hřiště a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 
zodpovědný: starostka města, místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 9.000 Kč z kapitoly Odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví Městského úřadu Králíky Gymnáziu a základní škole Králíky, 
Moravská, na dvě interaktivní divadelní představení souboru Divadelta „Myšlení 
jako zvládání problémů“. Příspěvek bude hrazen z rozpočtu města z kapitoly 
prevence kriminality a patologických jevů. 
zodpovědný: odbor SVZ 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

 
Zapsala: Jitka Prausová 
 
 
 
 
 
…………………………….. ……………………………… 
 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 
 starostka místostarosta 


