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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 36 

rady města 

  konané 24.08.2011  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil 

Kubíček, Ing. Ladislav Tóth 
 
Omluven:                                           Bc. Jan Mlynář 

 

Za městský úřad:   Ing. Miroslav Bouška 
 

 
RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku st.p.č. 818 v k.ú. Králíky za kupní 

cenu ve výši 130 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 části pozemků p.p.č. 126/1 a 1841/1 v k.ú. 
Králíky za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr prodeje části pozemků. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 

Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 2074/8 v k.ú. Králíky souhlasí 
dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem „přeložka 
kanalizační přípojky k RD čp. 53, přípojka na pozemku p.p.č. 400/1 v k.ú. Králíky“ 
manželů Hájkových, Králíky, a to za podmínky, že technické řešení bude 
odsouhlaseno se správcem kanalizace – Službami města Králíky s.r.o.,  Králíky, 
Růžová čp. 462. 

zodpovědný: majetkový odbor, na vědomí Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
  

RM schvaluje výpůjčku movitého majetku – dlouhodobého drobného majetku dle 
předloženého seznamu v účetní hodnotě 96.410 Kč sdružení TJ Jiskra Králíky o.s., 
a to na dobu neurčitou. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 

RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.p.č. 97/3 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.  
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zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 

Město Králíky jako účastník územního řízení souhlasí ve smyslu ustanovení § 78 
stavebního zákona se stavebním záměrem - „revitalizace střechy ( stávající plochá 
střecha bude nahrazena sedlovou střechou) na bytovém domě čp. 841, čp. 842 a čp. 
843 na st.p.č. 1362/1, 1362/2 a 1362/3 v k.ú. Králíky“ Společenství vlastníků 
jednotek domu Nádražní čp. 841, čp. 842, čp. 843 v Králíkách, a to formou uzavření 
veřejnoprávní smlouvy. Současně město Králíky souhlasí ve smyslu ustanovení § 
116 stavebního zákona s provedením stavby. 

 zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje bezplatné užití prostor dne 17. 9. 2010 pro konání akce Jesus break  

(pořadatel Sbor Jednoty bratrské v Králíkách) včetně povolení odběru elektrické 
energie na Velkém náměstí na zajištění ozvučení.  

zodpovědný: odbor ŠKT, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu č. 320050020414 mezi městem Králíky a firmou VČP Net, s.r.o., 

Hradec Králové o budoucím připojení novostavby objektu sportovního klubu v 
areálu fotbalového hřiště Králíky na distribuční soustavu plynovodu a pověřuje 
starostku podpisem této smlouvy. 

zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

…………………………….. ……………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


