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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 37 

rady města 

  konané 31.08.2011  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, 

Bc.Jan Mlynář 
 
Omluven:                                           Mgr.Vlastimil Kubíček 

 

Za městský úřad:   Ing. Miroslav Bouška 
 

 
Město Králíky jako vlastník pozemku p.p.č. 1822/23 v k.ú. Králíky souhlasí dle § 96 

odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem „projekt nové 
elektropřípojky NN pro parcelu p.p.č. 1822/23 v k.ú. Králíky, umístění pilíře NN“, a 
to za podmínky, že rozvaděč bude zabudován do nově postavené řadové garáže. 

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

 

RM doporučuje schválit smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti bez omezujících 
podmínek č. UZSVM/HUO/3329/2011-HUOM Rp 5897/2001 Jir na převod 
pozemku p.p.č. 471 v k.ú. Dolní Hedeč od ČR – ÚZSVM, na město Králíky, a 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

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

 

RM bere na vědomí právní stanoviska  k vyjádření osadních výborů k pronájmům 
pozemků a ostatních nemovitostí. 

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

 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v umístění, zřízení a provozování 
zařízení distribuční soustavy na p. p. č. 107 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 včetně DPH. Zároveň RM souhlasí 
do doby realizace uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene.  

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

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v umístění, zřízení a provozování 
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zařízení distribuční soustavy na p. p. č. 728 a 743/5 v k. ú. Dolní Hedeč pro 
oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. Věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úhradu 2.000 Kč + DPH. Zároveň RM souhlasí do 
doby realizace uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene.  

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

 
RM doporučuje předložení podnětu k  pořízení změny ÚP Králíky a zároveň ukládá 

odboru ÚPSÚ předložit návrh na pořízení změny č. 1 územního plánu Králíky na 
jednání ZM. 

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

RM doporučuje schválit Ing. Ladislava Tótha určeným zastupitelem pro projednávání 
změny č. 1 územního plánu Králíky a zároveň ukládá odboru ÚPSÚ předložit bod 
na jednání ZM. 

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

RM bere na vědomí, že pokácení lip na p.p.č. 1278/3 v  k.ú.  Horní Lipka a na p.p.č. 
529/1 v  k.ú. Prostřední Lipka provede město Králíky na své náklady odbornou 
firmou a veškeré další práce spojené s rozřezáním a úklidem dřevní hmoty 
provedou pan Karel Kováč a pan František Hrnčíř na vlastní náklady v souladu 
s uzavřenými dohodami o skácení dřevin. 

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

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce, kde předmětem výpůjčky je nezbytně nutná část 
budovy č.p. 2, Dolní Hedeč k instalaci technického zařízení varovného a 
vyrozumívacího systému v rámci realizace projektu „Zpracování digitálního 
povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro 
území ORP Králíky“. Dále RM pověřuje starostku podpisem výše uvedené 
smlouvy. 

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

 

RM doporučuje ZM schválit partnerství mezi městem Králíky a městem Villmar v SRN 
a ukládá starostce předložit bod na jednání zastupitelstva 

zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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RM schvaluje program jednání ZM dne 12.09.2011.  
zodpovědný: starostka 

termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
 

 

 

 

 

 

 

…………………………….. ……………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


