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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 49 

rady města 

  konané 16.11.2011  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, 

Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář 

 

Za městský úřad:   Ing. Miroslav Bouška 

 

 
RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku st.p.č. 348 v k.ú. Prostřední Lipka za 

kupní cenu ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem + náhrada za ušlé 
nájemné za poslední 3 roky ve výši 348 Kč a ukládá MO předložit na jednání ZM 
záměr prodeje pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje prodej dámského jízdního kola zn. Lady 26 za kupní cenu 300 Kč + DPH 
paní Noskové, Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník sousedních pozemků p.p.č. 2063/5 – ostatní plochy, p.p.č. 
2069/1 – ostatní plochy a p.p.č. 2072/6 – ostatní plochy v k.ú. Králíky souhlasí dle § 
96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem „projekt Králíky, 
Tovární, Frýbortová – knn, nn. Vybudování kabelového svodu ze stávajícího sloupu 
nízkého napětí do pojistkové skříně SP100/PSP1P, z této skříně bude vybudováno 
nové kabelové vedení nn AYKY 4x25mm s ukončením v nové přípojkové skříni 
SS100/NKE2P“ investora stavby, ČEZ Distribuce, a.s., Děčín – Děčín IV-Podmokly. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v umístění, zřízení a provozování 
stavby – elektrizační soustavy na pozemcích p.p.č. 201/3, 207/1, 225/2, 225/5, 228/2, 
235, 1899, 1900/16, 2072/8, 2072/26, 2204, 3496, 3503, 3504, 3508, 3509, 3510, 3511, 
3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3528, 3536, 3537, 3539, 
3540, 3541, 3542, 3544 a 3545 vše v k. ú. Králíky pro oprávněnou společnost ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín, věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za 
jednorázovou finanční náhradu 22.500 Kč. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení vodovodního 
přivaděče a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené osoby za účelem provozu, oprav 
a údržby zařízení na pozemky ve zjednodušené evidenci č. 338/1 GP, č. 339/1 GP, č. 
354 GP, č. 406 GP, č. 428/1 GP, č. 431 GP, č. 455 GP, č. 496 GP, č. 532 GP, č. 533 
GP a č. 573 GP v k.ú. Dolní Hedeč ve vlastnictví fa Agrofruct, a.s., se sídlem Dolní 
Ředčice, pro oprávněné město Králíky. Věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a bezúplatně. Do doby realizace RM schvaluje uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení vodovodního 
přivaděče a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené osoby za účelem provozu, oprav 
a údržby zařízení na pozemky ve zjednodušené evidenci č. 463/3 GP, č. 763/1 GP a 
č. 766/1 GP v k.ú. Dolní Hedeč ve vlastnictví pana Zavřela, bytem Pardubice – 
Trnová, pro oprávněné město Králíky. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
a bezúplatně. Do doby realizace RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení vodovodního 
přivaděče a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené osoby za účelem provozu, oprav 
a údržby zařízení na pozemky ve zjednodušené evidenci č. 312 GP, č. 314 GP, č. 340 
GP, č. 371/1 GP, č. 374 GP, č. 402 GP, č. 465/1 GP, č. 755/1 GP, č. 756 GP, dále 
pozemky p. č. 134/5, 280/1, 319/1, 745/2, 745/3, 745/9, 745/13, 745/14, 745/15 a 
745/16 vše v k.ú. Dolní Hedeč a dále na pozemky p.p.č. 2056, 2071 a 2083 v k.ú. 
Červený Potok ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR, Pardubice, pro oprávněné 
město Králíky. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně ve výši 5 
Kč/m2. Do doby realizace RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení vodovodního 
přivaděče a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené osoby za účelem provozu, oprav 
a údržby zařízení na pozemky ve zjednodušené evidenci č. 341 GP, č. 343 GP a č. 
345 GP v k.ú. Dolní Hedeč ve vlastnictví pana Martince, bytem Králíky, pro 
oprávněné město Králíky. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a 
bezúplatně. Do doby realizace RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení vodovodního 
přivaděče a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené osoby za účelem provozu, oprav 
a údržby zařízení na pozemky ve zjednodušené evidenci č. 92 GP, č. 285 GP a na 
pozemky p.č. 95/1 a 95/2 vše v k.ú. Dolní Hedeč ve vlastnictví pana Podzimka, 
bytem Králíky, pro oprávněné město Králíky. Věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a bezúplatně. Do doby realizace RM schvaluje uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení vodovodního 
přivaděče a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené osoby za účelem provozu, oprav 
a údržby zařízení na pozemek ve zjednodušené evidenci č. 29 GP v k.ú. Dolní Hedeč 
ve vlastnictví manželů Podzimkových, bytem Králíky, pro oprávněné město 
Králíky. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. Do doby 
realizace RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení vodovodního 
přivaděče a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené osoby za účelem provozu, oprav 
a údržby zařízení na pozemek ve zjednodušené evidenci č. 88 GP v k.ú. Dolní Hedeč 
ve vlastnictví pana Horáka a paní Horákové, oba bytem Králíky, pro oprávněné 
město Králíky. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. Do doby 
realizace RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení vodovodního 
přivaděče a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené osoby za účelem provozu, oprav 
a údržby zařízení na pozemek ve zjednodušené evidenci č. 96 GP v k.ú. Dolní Hedeč 
ve vlastnictví pana Diblíka, bytem Králíky, pro oprávněné město Králíky. Věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. Do doby realizace RM 
schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení vodovodního 
přivaděče a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené osoby za účelem provozu, oprav 
a údržby zařízení na pozemek ve zjednodušené evidenci č. 134 GP v k.ú. Dolní 
Hedeč ve vlastnictví paní Janočkové, bytem Králíky, pro oprávněné město Králíky. 
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. Do doby realizace RM 
schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.  
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zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení vodovodního 
přivaděče a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené osoby za účelem provozu, oprav 
a údržby zařízení na pozemek ve zjednodušené evidenci č. 495 GP v k.ú. Dolní 
Hedeč ve vlastnictví pana Janočka, bytem Králíky, pro oprávněné město Králíky. 
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. Do doby realizace RM 
schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí žádost pana Berouska a souhlasí s organizací prodejních trhů na 
rok 2012. 
zodpovědný:  odbor ŠKT, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje sazebník cen pro Králický zpravodaj na rok 2012. 
zodpovědný: odbor ŠKT, na vědomí finanční odbor  
termín: od 01.01.2012 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s přijetím finančního daru 500 Kč v hotovosti od pana Zdeňka Moravce – 
klempířské a natěračské práce 5. května 388, 561 69 Králíky a 500 Kč v hotovosti 
od firmy Vydrus spol. s r.o., Pivovarská 384, Králíky a pověřuje starostku města 
podpisem darovacích smluv. 
zodpovědný: starostka, místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje použití finančních prostředků v hodnotě 4.500 Kč přidělených OV Dolní 
Boříkovice na nákup sportovní výstroje pro fotbalové družstvo mladších žáků TJ 
SOKOL Dolní Boříkovice.  
zodpovědný: místostarosta  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje uzavření městského úřadu pro veřejnost dne 23.12.2011 od 12. hodin a 
dne 30.12.2011.  
zodpovědný: tajemník, vedoucí odborů  
termín: 23. a 30.12.2011 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje požádat ČR – SSHR o bezúplatný převod nepotřebného movitého 
majetku státu ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů:  
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- z nabídky pro organizační složky státu a státní organizace č.j. 
07410/11/OSMI/KOUK o 1 ks vysokozdvižného vozíku Desta 35 BK v evidenční 
ceně 755.731,50 Kč 

- z nabídky pro fyzické a právnické osoby č.j. 07247/11/OSMI/KOUK o 1 ks 
traktorového přívěsu, 1 ks VZV 3522 TXT Desta, 1 ks hoblovky, 28 ks palet 
kovových žlutých, 28 ks palet kovových sloupkových a 28 ks palet kovových na 
feroslitiny v evidované minimální celkové kupní ceně 220.451 Kč. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 
 

 


