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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 40 

rady města 

  konané 14.09.2011  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, 

     Mgr. Vlastimil Kubíček 

 

Z jednání omluven:    Jan Mlynář 

 
 
RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 2424 v k.ú. Horní Lipka za 

kupní cenu ve výši 50 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 směnu pozemku p.p.č. 1180 v k.ú. Dolní Boříkovice ve 
vlastnictví města Králíky za část pozemku (o cca stejné výměře jako je pozemek 
města) ve zjednodušené evidenci p.č. (403) GP v k.ú. Dolní Boříkovice ve vlastnictví 
pana Kalianka, Dolní Boříkovice s tím, že hodnota směňovaných pozemků je stejná 
a žadatel uhradí náklady spojené s převodem.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje majetkoprávní vypořádání pozemků pod přístupovou komunikací 
k rybníku na pozemcích p.p.č. 1306/29, 1295/24 a 1241 v k.ú. Králíky. RM proto 
ukládá vedoucí MO pozvat jednotlivé vlastníky pozemků na projednání možného 
prodeje ke starostce města a poté RM informovat o výsledku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník pozemků p.p.č. 161/1 a 162/1 v k.ú. Králíky souhlasí dle § 
96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem „vybudování zpevněné 
plochy ze zámkové dlažby“ manželů Jílkových, Králíky. Zároveň RM souhlasí 
s provedením stavebního záměru. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 1293/1 v k.ú. Dolní Boříkovice za 
účelem sekání trávy a údržby pozemku za roční nájemné ve výši 320 Kč a ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit. 
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zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostorů v čp. 354 na Velkém náměstí 
v Králíkách za minimální nájemné ve výši 500 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 zrušení usnesení ZM/2010/07/123 ze dne 11.10.2010 a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje zrušení usnesení ZM/2010/02/025 ze dne 08.03.2010 a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje zrušení usnesení ZM/2011/02/021 ze dne 14.03.2011 a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. Zároveň RM ukládá MO vyzvat manželé Kudynovi a 
pana R. Kudyna k úpravě vztahu k pozemku nájemní smlouvou. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 

 
RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu ze dne 16.09. na 17.09.2011 do 03:00 

hodin a ze dne 17.09. na den 18.09.2011 do 02:00 hodin, a to v souvislosti 
s pořádáním „Setkání celníků“, které se koná v areálu objektu Celní správy Horní 
Lipka, 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 
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RM schvaluje dohodu o zajištění pořadatelské služby na pozemcích vyhrazených a 
vybírání místního poplatku za užívání veřejného prostranství, pro kulturní akci 
„Svatomichalská pouť“ na Velkém náměstí a přilehlých ulic v Králíkách, konané ve 
dnech 01. - 02.10.2011 a pověřuje starostku podpisem dohody se SOKOL Dolní 
Boříkovice. 
zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje dohodu o zajištění pořadatelské služby na pozemcích vyhrazených a 
vybírání místního poplatku za užívání veřejného prostranství, pro kulturní akci 
„Svatomichalská pouť“ na Velkém náměstí a přilehlých ulic v Králíkách, konané ve 
dnech 01. - 02.10.2011 a pověřuje starostku podpisem dohody s FC Jiskra Králíky – 
Červená Voda, o.s. 
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje dohodu o zajištění pořadatelské služby na pozemcích vyhrazených a 
vybírání místního poplatku za užívání veřejného prostranství, pro kulturní akci 
„Svatomichalská pouť“ na Velkém náměstí a přilehlých ulic v Králíkách, konané ve 
dnech 01. - 02.10.2011 a pověřuje starostku podpisem dohody s TJ Jiskra Králíky, 
o.s. 
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje uzavřít smlouvy o dílo s firmou Haupt, Kunčice na realizaci akce „Polní 
cesta pod Lískovcem“ a pověřuje starostku města k jejímu podpisu. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM souhlasí se skácením 1 ks buku na p.p.č. 284/1, 1 ks smrku na p.p.č. 393/1, 1 ks 
břízy na p.p.č. 628/10 a 1 ks jasanu na p.p.č. 1899, vše v k.ú. Králíky a 1 ks lípy na 
p.p.č. 106/3 v k.ú. Heřmanice u Králík a současně souhlasí s uzavřením písemné 
dohody o zpracování dřevní hmoty z břízy s panem Ročkem a s uzavřením písemné 
dohody o zpracování dřevní hmoty z buku se společností Služby města Králíky s 
podmínkou, že veškeré práce budou provedeny na náklad a vlastní nebezpečí 
žadatelů, pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu a 
náhradou za 1 hodinu práce vysokozdvižné plošiny při kácení buku.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

…………………………….. ……………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


