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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 42 

rady města 

  konané 05.10.2011  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth,  

     Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář 

 

 
RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku st.p.č. 769/10 za kupní cenu ve výši 

130 Kč/ m2 a části pozemku p.p.č. 97/2 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 Kč/ m2 + 
náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 422 v k.ú. Dolní Hedeč za kupní 
cenu ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na 
jednání ZM záměr prodeje pozemků. Zároveň RM nedoporučuje schválit záměr 
prodeje pozemku p.p.č. 466/8 v k.ú. Dolní Hedeč a ukládá MO předložit na jednání 
ZM záměr prodeje pozemků. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM v návaznosti na usnesení ZM/2011/06/117 pověřuje starostku jednáním s Hypoteční 
bankou, a.s. o možnosti předčasného splacení úvěru z výtěžku prodeje nemovitosti. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 255 v k.ú. Dolní Hedeč za účelem sekání trávy 
panu Sedlákovi, Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 1293/1 v k.ú. Dolní Boříkovice za účelem 
sekání trávy a údržby pozemku panu Seidlovi, bytem Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k pozemku p.p.č. 220/1 v k.ú. Králíky s paní 
Jandejskovou, bytem Králíky, a to dohodou ke dni 31.12.2011. 
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zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k pozemku p.p.č. 332 v k.ú. Dolní Hedeč 
s manžely Krejčovými, bytem Králíky, a to dohodou ke dni 31.10.2011. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr prodeje dámského jízdního kola zn. Lady 26 za minimální kupní 
cenu 300 Kč + DPH a ukládá MO záměr prodeje zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje pronájem nebytového prostoru – zasedačky v čp. 316 v Králíkách - pro 
Úřad práce ČR, Krajskou pobočku v Pardubicích, Kontaktní pracoviště Ústí nad 
Orlicí, na dny 17.10.2011 až 20.10.2011. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí uplatnění opčního práva k prodloužení doby nájmu stávajících 
nebytových prostor v čp. 364 v Králíkách, a to od 16.01.2012 na dobu určitou 5 let 
Českou spořitelnou, a.s., Praha. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

Město Králíky jako dotčený ÚSC bere na vědomí oznámení o zahájení zjišťovacího 
řízení ve věci „Novostavba výrobní haly v areálu Hradecká 635, Králíky“ 
společnosti OMB composites EU, a.s., Praha, a nemá k němu připomínky.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje změnu usnesení ZM/2011/06/112 ze dne 12.09.2011 a doporučuje 
schválit prodej pozemků p.p.č. 836/4 a 1272/2 v k.ú. Heřmanice u Králík manželům 
Vonzovým, Heřmanice a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM ukládá MO z důvodu ochrany majetku města zapracovat do nově uzavíraných 
nájemních smluv na pronájem městských bytů povinnost nájemce bytu umožnit 
pronajímateli vstup do domácnosti za účelem kontroly stavu bytu a toho, zda je 
řádně užíván, a to vždy před uzavřením nové nájemní smlouvy. 
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zodpovědný: majetkový odbor, správce SMK, s. r. o.  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 3 ke „Smlouvě licenční č. CNS_SSL_03_32_MeUKraliky k 
užití nových verzí softwarového díla SPISOVÁ SLUŽBA“ a pověřuje starostku 
jejím podpisem. 
zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje užití znaku města Králíky na dresech sportovců pro florbalový tým „FC 
Nám se nechce Králíky“ a zároveň schvaluje přímý příspěvek ve výši 5.000 Kč na 
úhradu startovného v OAFL.  
zodpovědný: odbor ŠKT  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje navýšení kapacity u MŠ Králíky, Červený Potok, okr. Ústí nad Orlicí 
(pracoviště Červený Potok) pro školní rok 2011/2012 o 3 děti (celkem 27 dětí). 
zodpovědný: odbor ŠKT, MŠ Červený Potok 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí pro školní rok 2011/2012 s přijetím dětí z obce Lichkov a Červená Voda do 
MŠ Červený Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí. 
zodpovědný: odbor ŠKT, MŠ Červený Potok 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu dne 06.10.2011 do 03:00 hodin dne 
07.10.2011, a to v souvislosti s pořádáním „Vyhodnocení Cihelny“, 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: 5:0:0 
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Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

…………………………….. ……………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 
 

 

 


