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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 50 

rady města 

  konané 23.11.2011  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Jan Mlynář 

 
Omluveni:    Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth 

 
Za městský úřad:   Ing. Miroslav Bouška 

 

 

RM bere na vědomí stanovisko vedoucí MO, vyjádření Mgr. Mlynářové, stanovisko 

právního zástupce města Mgr. Bernarda Urbana a také právní názor Odboru 

dozoru a kontroly veřejné správy a ukládá MO zajistit alespoň tři cenové nabídky 

na zpracování znaleckého posudku na nemovitosti specifikované pravidly. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 

 
RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 2462 – ostatní plochy v k.ú. 

Horní Lipka za účelem užívání zastavěné a manipulační plochy a ukládá odboru 

VTS a MO vyčlenit část předmětného pozemku pro užívání za účelem zastavěné a 

manipulační plochy tak, aby nedocházelo k rozšiřování této plochy a užívání 

pozemku nenarušovalo pohled na kostel a hřbitov. 
zodpovědný: VTS, majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 2462 – ostatní plochy v k.ú. 

Horní Lipka za účelem užívání zastavěné plochy a ukládá odboru VTS a MO 

vyčlenit část předmětného pozemku pro užívání za účelem zastavěné a manipulační 

plochy tak, aby nedocházelo k rozšiřování této plochy a užívání pozemku 

nenarušovalo pohled na kostel a hřbitov. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 2462 – ostatní plochy v k.ú. 

Horní Lipka za účelem užívání manipulační plochy a ukládá odboru VTS a MO 

vyčlenit část předmětného pozemku pro užívání za účelem zastavěné a manipulační 

plochy tak, aby nedocházelo k rozšiřování této plochy a užívání pozemku 

nenarušovalo pohled na kostel a hřbitov. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
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RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.p.č. 3512 – t.t. porostu a části pozemku 

p.p.č. 1902/20 – ostatní plochy v k.ú. Králíky za účelem údržby pozemků a sekání 

trávy za roční nájemné ve výši 187 Kč a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 220/1 – t.t. porostu v k.ú. Králíky 

za účelem zřízení zahrady za roční nájemné ve výši 432 Kč a ukládá MO záměr 

pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje pronájem částí pozemků p.p.č. 2774 – ostatní plochy, p.p.č. 2529 – ostatní 

plochy a p.p.č. 2532 – ostatní plochy vše v k.ú. Horní Lipka za účelem zřízení 

přístupové cesty a údržby pozemků paní Welgemoed, Jablonné nad Orlicí. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku st.p.č. 901 – zastavěná plocha v k.ú. 

Králíky za kupní cenu ve výši 130 Kč/m2 + náklady spojené s převodem + náhrada 

za ušlé nájemné za poslední 3 roky ve výši 315 Kč a ukládá MO předložit na 

jednání ZM záměr prodeje pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 
 

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemků p.p.č. 119/1 – ostatní plocha a 119/2 – 

ostatní plocha v k.ú. Heřmanice u Králík za kupní cenu ve výši znaleckého posudku 

+ náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 

prodeje pozemků. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 
 

RM nedoporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 1288/1 – ostatní plocha v k.ú. 

Heřmanice u Králík a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje 

pozemků. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 6 o velikosti 3+1 v čp. 352 v Příční ulici 

v Králíkách, a to v souladu s pravidly pro pronajímání bytů, tj postupovat obdobně, 

jako u pronájmu nástavbových bytů. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s. r. o. 
termín: ihned 
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hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje pronájem pozemků p.p.č. 2012 – ostatní plochy, p.p.č. 2015 – t.t. porostu, 

p.p.č. 2133 – ostatní plochy, p.p.č. 2344 – ostatní plochy, p.p.č. 2419 – t.t. porostu, 

p.p.č. 2439 – t.t porostu, p.p.č. 2441 – t.t. porostu, p.p.č. 2457 – t.t. porostu, p.p.č. 

2485 – t.t. porostu, p.p.č. 2666 – ostatní plochy, p.p.č. 2668 – ostatní plochy, p.p.č. 

2670 – ostatní plochy, p.p.č. 2723 - ostatní plochy, p.p.č. 2761 – ostatní plochy, p.p.č. 

2762 – ostatní plochy, části p.p.č. 2549 – ostatní plochy a části p.p.č. 2559 – ostatní 

plochy vše v k.ú. Horní Lipka společnosti ZEOS, s.r.o., Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 10048 přidělené městu Králíky rozhodnutím 

Krajského úřadu Pardubického kraje a resortních ministerstev, kterými se zvyšuje 

schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 29.700 Kč a interní rozpočtové 

opatření číslo 110901, kterým se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o 

částku 0 Kč. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM bere na vědomí výroční zprávu školy Gymnázium a základní škola Králíky za 

školní rok 2010/2011.  
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

 

 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 

 


