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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 46 

rady města 

  konané 26.10.2011  
 
Přítomni členové rady města: Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář 

 

Omluveni:    Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček 

 

Za městský úřad:   Ing. Miroslav Bouška 

 

 
RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 3718 v k.ú. Králíky za kupní 

cenu ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na 
jednání ZM záměr prodeje pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: průběžně 

hlasování: 3:0:0 

 

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 3716 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na 
jednání ZM záměr prodeje pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: průběžně 

hlasování: 3:0:0 

 

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 3717 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na 
jednání ZM záměr prodeje pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: průběžně 

hlasování: 3:0:0 

 

RM doporučuje změnu usnesení ZM/2011/06/111 ze dne 12.09.2011 a doporučuje 
schválit prodej pozemku st.p.č. 419/2 v k.ú. Králíky do podílového spoluvlastnictví, 
a to: 
- ideální 1/8 manželům Brůnovým, Králíky  
- ideální 1/8 paní Jedličkové, Králíky  
- ideální 1/8 manželům Laczkovým, Králíky  
- ideální 1/8 manželům Neprašovým, Králíky  
- ideální 1/8 manželům Pinkasovým, Králíky  
- ideální 1/8 manželům Šlajsovým, Králíky  
- ideální 1/12 paní Temnyakové, Králíky  
- ideální 1/48 slečně Temnyakové, Králíky  
- ideální 1/48 panu Temnyakovi, Králíky  
- ideální 1/8 paní Vackové, Králíky. 
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zodpovědný: majetkový odbor 

termín: průběžně 

hlasování: 3:0:0 

 

RM nedoporučuje schválit prodej bytového domu čp. 4 na st.p.č. 234 a pozemku st.p.č. 
234 v k.ú. Králíky a to podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění 
pozdějších předpisů, za kupní cenu 4.000.000 Kč + náklady spojené s převodem a 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: průběžně 

hlasování: 3:0:0 

 

RM schvaluje v návaznosti na usnesení ZM/2011/06/117 a dále za podmínky schválení 
prodeje bytového domu všem oprávněným nájemníkům ZM dne 14.11.2011 
požádat o změnu předmětu zajištění úvěru u Hypoteční banky, a.s., tj. vypuštění 
nemovitosti čp. 4 na st.p.č. 234 a pozemku st.p.č. 234 v k.ú. Králíky z předmětu 
zajištění úvěru. Zároveň RM schvaluje vypracování odhadů nemovitostí předmětu 
zajištění, tj. nemovitostí – budovy čp. 660 na st.p.č. 772 a st.p.č. 772, budovy 
technické vybavenosti na st.p.č. 566 a st.p.č. 566, budovy čp. 414 na st.p.č. 558/1 a 
st.p.č. 558/1 a budovy čp. 3 na st.p.č. 233 a st.p.č. 233 vše v k.ú. Králíky odhadcem 
banky Ing. Milanem Thamem ze Žamberka a ukládá MO oslovit oprávněné 
nájemníky, kteří nejsou uvedeni v žádosti o koupi nemovitostí. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 3:0:0 

 

RM doporučuje schválit bezúplatný převod pozemků v k.ú. Horní Lipka od ČR – 
Pozemkového fondu ČR na město Králíky, a to:  
- dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/1999 Sb., v platném znění: 

p.p.č.  2338, p.p.č. 2340, p.p.č. 2364, p.p.č. 2365, p.p.č. 2366, p.p.č. 2436, p.p.č. 
2478, p.p.č. 2518, p.p.č. 2537, část p.p.č. 2538 a část p.p.č. 2550 v k.ú. Horní 
Lipka 

- dle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 95/1999 Sb., v platném znění 
část p.p.č. 2331, část p.p.č. 2352 a p.p.č. 2472 a p.p.č. 2484 v k.ú. Horní Lipka 

 a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: průběžně 

hlasování: 3:0:0 

 

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 10045, 10047, 41997/2011 a 248 přidělené městu 
Králíky rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje a resortních 
ministerstev a interní rozpočtové opatření číslo 110701, kterými se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 1.814.634,38 Kč. 
zodpovědný: finanční odbor  

termín: ihned 

hlasování: 3:0:0 

 



 3 

RM schvaluje umístění multimediálního informačního kiosku v podloubí domu čp. 274, 
Velkém náměstí v Králíkách. 
zodpovědný: odbor VTS  

termín: ihned 

hlasování: 3:0:0 

 

RM schvaluje Plán zimní údržby komunikací na zimní období 2011-2012 pro město 
Králíky a integrované obce a ceník společnosti Služby města Králíky s.r.o. a 
ostatních dodavatelů v rámci zimní údržby 2011-2012. 
zodpovědný: odbor VTS  

termín: ihned 

hlasování: 3:0:0 

 

RM projednala podnět zastupitele Ing. Kosuka a ukládá MO předložit vývoj stanovení 
výpočtu cen uvedených v Pravidlech o nakládání s nemovitým majetkem města 
Králíky. 
zodpovědný: kancelář úřadu – právnička úřadu, MO 

termín: ihned 

hlasování: 3:0:0 

 
RM bere na vědomí připomínky OV Boříkovice k navrhovaným autobusovým jízdním 

řádům OREDO a souhlasí s odesláním navrhovaného řešení připomínek dopravní 
komisí města na firmu OREDO ke konečnému projednávání. 
zodpovědný: dopravní komise, místostarosta 

termín: ihned 

hlasování: 3:0:0 

 

 

 

 

 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 
 


