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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 45 

rady města 

  konané 19.10.2011  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth,  

     Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář 

 

 
RM schvaluje záměr pronájmu pozemků p.p.č. 1725/5 a 1725/6 v k.ú. Králíky za účelem 

údržby pozemků za roční nájemné ve výši 14.334 Kč a ukládá záměr pronájmu 
zveřejnit. Zároveň RM souhlasí s oplocením celého areálu sběrného dvora v ul. 
Hradecká v Králíkách v navrženém provedení. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o.  

termín: průběžně 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.p.č. 356/1 v k.ú. Králíky za účelem zřízení 
zahrady a sekání trávy – údržby pozemku za roční nájemné ve výši 537 Kč a ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy ze dne 02.04.2010 mezi městem Králíky a 
panem Martincem, Králíky mimo jiné na pronájem pozemku p.p.č. 3792/1 v k. ú. 
Králíky, a to z důvodu změny přečíslování pozemku a změny výměry. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostorů v čp. 354 na Velkém náměstí 
v Králíkách za minimální nájemné ve výši 500 Kč/m2/rok, doba zveřejnění záměru 
– do projevení zájmu o nájem nebytových prostorů prvním zájemcem, 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: 5:0:0 

 

RM ukládá starostce města vyzvat společnost Agrostav, a.s., Ústí nad Orlicí k úpravě 
vztahu k pozemkům v areálu stavebního závodu Králíky, ul. Hradecká nájemní 
smlouvou za roční nájemné ve výši 109.284 Kč. Zároveň RM schvaluje záměr 
pronájmu pozemků st.p.č. 881, 882, 883, 884, 885/2, 1046, p.p.č. 46, 1500/2, 1500/20, 
1758/7, 1758/8, 1758/22, 1758/55, 1758/56, 1758/58 vše v k.ú. Králíky za roční 
nájemné ve výši 109.284 Kč a ukládá záměr pronájmu zveřejnit.  
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zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje darovací smlouvy od OMB composites EU, a.s., Ing. Miloslav Hynek, 
Ensytra s.r.o., Ekola České Libchavy, TES-LAMP s.r.o., HELI CZECH s.r.o., 
STRABAG a.s., Asociace hydroenergetiků ČR a S.A.S. CZ, spol. s r.o. Předmětem 
smluv jsou finanční dary na krytí nákladů souvisejících se vzpomínkovou akcí „Den 
Sil podpory AČR Cihelna 2011 Králíky“. Zároveň RM pověřuje starostku 
podpisem darovacích smluv.  
zodpovědný: odbor VTS  

termín: ihned  

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje darovací smlouvy od firmy Hanušovická lesní a.s., předmětem smlouvy je 
poskytnutí daru ve formě řeziva a dříví v celkové hodnotě 4.255 Kč a od firmy 
MADOS MT s.r.o., předmětem smlouvy je zajištění dopravně-inženýrského 
opatření v celkové hodnotě 14.103 Kč včetně DPH na kulturní akci „Den Sil 
podpory AČR Cihelna 2011 Králíky“. Zároveň RM pověřuje starostku podpisem 
darovací smlouvy.  
zodpovědný: odbor VTS  

termín: ihned  

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje nájemní smlouvu s firmou STRABAG a.s., týkající se pozemků p.p.č. 
328/4, 328/3, 328/2, 470/4, 1503/3, 375/17, 375/15, 375/14, 375/13, 375/1 v k.ú. Dolní 
Boříkovice za účelem zřízení mezideponie a vybudování stavby „Terénní úpravy 
v k.ú. Dolní Boříkovice“ za nájemné 60 Kč/1 tuna odpadu bez DPH, a to na dobu 
určitou do 30.11.2012. RM zároveň pověřuje starostku podpisem výše uvedené 
smlouvy.  
zodpovědný: odbor VTS 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 653/2011, 2011/63396-221 a 10044 přidělené 
městu Králíky rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje a resortních 
ministerstev, kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 
3.250.443 Kč. 
zodpovědný: finanční odbor  

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje „Pravidla pro užívání městského rozhlasu“ a pověřuje starostku jejich 
podpisem. 
zodpovědný: odbor VV, právnička úřadu 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 
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RM bere na vědomí návrh „Jednacího řádu zastupitelstva města Králíky“, a to ve znění 
pozměňovacího návrhu a ukládá právničce města předložit tento návrh ke schválení 
na následujícím jednání ZM. 
zodpovědný: odbor VV, právnička města 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu dne 27. – 28.10.2011 a dne 28. – 
29.10.2011 do 02:00 hodin, 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 VV 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje dopravní komisi ve složení Antonín Vyšohlíd, Pavel Šverák, Miroslav 
Macháček, BA (Hons), Bc. Jan Divíšek a Arnošt Juránek. 
odpovědný: místostarosta 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

 

 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


