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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 43 

rady města 

  konané 12.10.2011  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth,  

     Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář 

 

Za městský úřad:   Ing. Miroslav Bouška 

 

 
RM ruší usnesení RM/2003/19/289 ze dne 20.05.2003 a schvaluje nový postup při 

rekonstrukcích bytových jader v bytových domech v ul. V Bytovkách a výměny 
sociálních zařízení včetně instalací v ostatních bytových domech v majetku města 
s účinností od 01.01.2012, a to takto: 
1) Žadatel předloží majetkovému odboru žádost s přesnou specifikací úprav 

(rozpis stavebních prací včetně finanční kalkulace), které má zájem žadatel 
realizovat. Úpravy nesmí zasahovat do podstaty bytu. 

2) K žádosti se vyjádří příslušné odbory MěÚ (VTS, ÚPaSÚ, ŠKT) a správce 
bytového fondu. Souhlas k provedení úprav bude dán za předpokladu, že 
k úpravám dá souhlas stavební úřad, resp. uvede, že nemá proti těmto úpravám 
z hlediska stavebního zákona námitek. V opačném případě nebude souhlas 
s úpravami vydán.  

3) Souhlas města k jejich provedení bude dán tehdy, když žadatel tyto úpravy 
přesně specifikované a v uvedené hodnotě bezúplatně převede na město jako 
majitele bytu.  

4) Převod na město bude realizován smlouvou o provedení a bezúplatném 
převedení investic s přesnou specifikací předmětu převodu uzavřenou předem 
se stanovením přechodu vlastnického práva ke dni ukončení realizace úprav. 

5) V průběhu realizace a po ukončení realizace úprav provede odbor VTS a 
správce bytového fondu kontrolu zrealizovaných úprav zda odpovídají rozsahu 
a kvalitě uvedené ve specifikaci v žádosti. Na základě této kontroly vydá odbor 
VTS písemný souhlas s proplacením části nákladů na rekonstrukci ve výši 50% 
z provedené investice, maximálně však ve výši 30.000 Kč z rozpočtu správce 
bytového fondu na správu a údržbu bytů, a to na základě daňového dokladu 
vystaveného dodavatelem. 

6) RM stanovuje maximální počet 10 příspěvků na 1 kalendářní rok. Pořadí 
žádostí je dle data doručení žádosti. Žadatel může požádat v 1 kalendářním 
roce pouze jednou.  

7) Jiný postup podléhá schválení RM. RM též budou postupovány sporné 
případy.  

zodpovědný: majetkový odbor, VTS, Služby města Králíky, s.r.o.  
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
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RM ruší usnesení RM/2003/19/289 ze dne 20.05.2003 a schvaluje v návaznosti na 
usnesení RM/2011/43/600 nový postup při rekonstrukcích ostatních bytů a 
nebytových prostor v majetku města s účinností od 01.01.2012, a to takto: 
1) Žadatel předloží majetkovému odboru žádost s přesnou specifikací úprav 

(rozpis stavebních prací včetně finanční kalkulace), které má zájem žadatel 
realizovat. Úpravy nesmí zasahovat do podstaty bytu či nebytového prostoru. 

2) K žádosti se vyjádří příslušné odbory MěÚ (VTS, ÚPaSÚ, ŠKT) a správce 
bytového fondu. Souhlas k provedení úprav bude dán za předpokladu, že 
k úpravám dá souhlas stavební úřad, resp. uvede, že nemá proti těmto úpravám 
z hlediska stavebního zákona námitek. V opačném případě nebude souhlas 
s úpravami vydán.  

3) Souhlas města k jejich provedení bude dán tehdy, když žadatel tyto úpravy 
přesně specifikované a v uvedené hodnotě bezúplatně převede na město jako 
majitele bytu či nebytového prostoru.  

4) Převod na město bude realizován smlouvou o provedení a bezúplatném 
převedení investic s přesnou specifikací předmětu převodu uzavřenou předem 
se stanovením přechodu vlastnického práva ke dni ukončení realizace úprav. 

5) Jiný postup podléhá schválení RM. RM též budou postupovány sporné případy.  
zodpovědný: majetkový odbor, VTS, Služby města Králíky, s.r.o.  
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 2032 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: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu pozemků určených k plnění funkcí lesa a jiných 
pozemků souvisejících s lesem nebo sloužících lesnímu hospodářství:    - k.ú. Horní 
Lipka – p.p.č. 2150, 2151, 2227, 2325, 2647 a 2649 za nájemné ve výši 0,3 Kč/m2/rok 
+ DPH, a to na dobu určitou do 31.12.2011. Zároveň RM ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje prodej pánského horského kola zn. OLPRAN - Phaetom paní Chodcové, 
Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k pozemku st.p.č. 769/4 v k.ú. Králíky 
s panem Sekaninou, Králíky a to dohodou ke dni 31.10.2011. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
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hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku Sdružení obcí ORLICKO 
na financování vlastního podílu sdružení na projektu „Objekt informačního a 
sociálního zázemí Lyžařské běžecké oblasti Buková hora – Suchý vrch na 
Červenovodském sedle“ a pověřuje starostku jejím podpisem. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku Sdružení obcí ORLICKO 
na financování vlastního podílu sdružení na projektu „Objekt informačního a 
sociálního zázemí Lyžařské běžecké oblasti Buková hora – Suchý vrch na 
Červenovodském sedle“ a pověřuje starostku jejím podpisem. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje osadnímu výboru Heřmanice použití přidělených finančních prostředků 
ve výši 4000 Kč na pořízení komponentů pro elektronické zabezpečení kostela 
v Heřmanicích.  
zodpovědný: místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s odstraněním dřevin na pozemku p.č. 3489 v k.ú. a současně souhlasí s 
uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z těchto dřevin s panem 
Borovičkou, Králíky, s podmínkou, že veškeré práce budou provedeny na jeho 
vlastní náklad a nebezpečí, pouze náhradou za vzniklé palivové dříví bez ohledu na 
jeho kvalitu.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje Nařízení města Králíky č. 2/2011 o vymezení úseků místních komunikací 
a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a 
náledí v zimním období roku 2011/2012 na území města Králíky. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasován: 5:0:0 
 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


