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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 52 

rady města 

  konané 07.12.2011  
 
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 pozemků st.p.č. 111/1 – zastavěná plocha o 

výměře 8 m2, st.p.č. 111/3 – zastavěná plocha o výměře 6 m2 za kupní cenu 70 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem, p.p.č. 46 – zahrada o výměře 66 m2  a p.p.č. 
47/2 – zahrada o výměře 38 m2 za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem vše k.ú. Dolní Lipka a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemků. Zároveň RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající 
v právu stavby ve vlastnictví města Králíky na jiné stavbě – nemovitosti čp. 33 na 
st.p.č. 38 v k.ú. Dolní Lipka pro oprávněné město Králíky, věcné břemeno se zřizuje 
na dobu neurčitou a bezúplatně. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu pozemků p.p.č. 465/2 – t.t. porostu o výměře 266 m2, 
p.p.č. 465/3 – t.t. porostu o výměře 357 m2 a p.p.č. 463/2 – t.t. porostu o výměře 542 
m2 v k.ú. Dolní Hedeč za účelem údržby pozemků a sekání trávy za roční nájemné 
ve výši 583 Kč a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

Město Králíky souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním 
záměrem „projekt Králíky, Dolní Boříkovice, Fetl – nn, knn. Výměna stávajícího 
dřevěného „A“ PB u čp. 23 na p.p.č. 1137/1 za betonový, přepojení stávající 
přípojky pro čp. 186, po novém opěrném bodě svod do SP100. Dále bude 
vybudováno knn AYKY 4x25 pod komunikací v délce 25 m, kabelové vedení bude 
ukončeno v pilíři SS na hranici p.p.č. 340/2, vše v k.ú. Dolní Boříkovice“ investora 
stavby, ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr výpůjčky nebytového prostoru v objektu čp. 367 na st.p.č. 228 a 
229 v k.ú. Králíky – místnosti bývalé dílny v suterénu budovy gymnázia za účelem 
uložení sbírek pevnostní povahy, vzduchotechniky, filtrů, lafet, pomocného 
materiálu a souprav FKPV a ukládá MO záměr výpůjčky zveřejnit. 
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zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník pozemku p.p.č. 2094 v k.ú. Dolní Boříkovice souhlasí 
s umístěním stavby pro účely územního řízení dle stavebního záměru „umístění 
vodovodního potrubí pro přívod vody k navržené akci „Lyžařský areál Suchý vrch, 
Červená Voda“ investora stavby firmy CVS Žamberk s.r.o., za podmínky uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku st.p.č. 538/2 – zastavěná plocha o 
výměře 2 m2 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 30 Kč a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku st.p.č. 862 – zastavěná plocha o 
výměře 16 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu 130 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem + náhrada za ušlé nájemné za poslední 3 roky ve výši 240 Kč a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemků p.p.č. 2027 – trvalý travní porost o 
výměře 766 m2 a p.p.č. 2032 – trvalý travní porost o výměře 151 m2 v k.ú. Horní 
Lipka za kupní cenu 100 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemků. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 

RM nedoporučuje schválit záměr směny pozemků p.p.č. 2530 – ostatní plocha o výměře 
465 m2 a p.p.č. 2572 – ostatní plocha o výměře 6473 m2 ve vlastnictví města Králíky 
za pozemek p.p.č. 2592 – ostatní plocha o výměře 6952 m2 ve vlastnictví pana  
Salaje vše v k.ú. Horní Lipka a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr směny 
pozemků. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje pronájem 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 to formou dodatku č. 4 
nájemní smlouvy k nemovitostem ze dne 19.02.2009 s účinností od 01.01.2012. 



 3 

zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o.  
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 2072/25 – zahrada o výměře 342 
m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 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 doporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 2530 – ostatní plocha o výměře 
465 m2 v k.ú. Horní Lipka za kupní cenu 50 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 bere na vědomí výsledek kontroly antén a dalších zařízení na domech v majetku 
města pracovní komise a schvaluje další postup v této věci: 
a) ukládá odboru VTS zlegalizovat zařízení pro datový přenos na nemovitostech 

čp. 3, čp. 5 a čp. 316 v k.ú. Králíky 
b) ukládá MO vyzvat ředitele PO Gymnázium a základní škola Králíky k legalizaci 

zařízení pro datový přenos na nemovitostech čp. 367 a čp. 412 v k.ú. Králíky 
c) ukládá MO vyzvat ředitelku PO Mateřská škola, Pivovarská, Králíky k 

legalizaci zařízení pro datový přenos na nemovitosti čp. 423 v k.ú. Králíky 
d) ukládá MO ve spolupráci se správcem bytového fondu společností Služby města 

Králíky, s.r.o., vyzvat vlastníky těchto zařízení na bytových domech k legalizaci 
zařízení na nemovitostech čp. 4, čp. 274, čp. 275, čp. 354 a čp. 363 v k.ú. Králíky 

e) ukládá MO ve spolupráci se správcem bytového fondu společností Služby města 
Králíky, s.r.o., oznámit všem nájemníkům bytových domů čp. 658, čp. 660 a čp. 
662 v ul. V bytovkách v Králíkách, že instalace těchto zařízení po zateplení a 
nové omítce nebude již možná.  

zodpovědný: MO, VTS,  Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

Rada města Králíky schvaluje Směrnici k provádění inventarizace majetku a závazků 
města Králíky č. PP/126/S/2011 a plán inventur na rok 2011 v předloženém znění.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s realizací stavby a dočasným záborem u pozemků v k.ú. Králíky: p.p.č. 
1208/4 - zahrady, 2231/2 – ostatní plochy, 2231/3 – ostatní plochy a 2231/8 – ostatní 
plochy, pro realizaci stavby „I/43 Králíky – oprava mostu ev. č. 43-082“ a pověřuje 
starostku podpisem souhlasu. 
zodpovědný: majetkový odbor, starostka 
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s odstraněním 2 ks břízy na pozemku st.p.č. 566 v k.ú. Králíky a současně 
souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z těchto stromů s 
panem Šebkem, 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 souhlasí s odstraněním 1 ks vrby na pozemku p.č. 253/3 v k.ú. Dolní Lipka a 
současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z tohoto 
stromu s panem Nejedlým, 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 Králíky schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování Lesních hospodářských 
osnov pro LHC Ruda nad Moravou s firmou Lesní taxační společnost s.r.o., 
Bezručova 1501, 500 02 Hradec Králové a pověřuje starostku podpisem. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo  10050, 2011/83694, 2011/86101-221 a 10051711 
přidělené městu Králíky rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje a 
resortních ministerstev, kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a 
výdajích o částku 6.071.787,17 Kč. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje navýšení závazných ukazatelů přidělovaných zřizovatelem pro rok 2011 
příspěvkové organizaci Gymnázium a základní škola Králíky o částku ve výši 
250.000 Kč na zajištění dofinancování mezd na gymnáziu. 
zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor, starostka města 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje odměny ředitelům škol a vedoucímu ŠJ. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje předložený projekt a ukládá vedoucímu odboru ŠKT ve spolupráci 
s příspěvkovou organizací Gymnázium a základní škola podat žádost o grant 
z rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2012.  
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí informaci starostky o současné finanční situaci města, souhlasí 
s převedením části nároků příspěvkových organizací do roku 2012 a ukládá 
starostce informovat ředitele příspěvkových organizací. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 

 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 
 

 
 
 

 

 

  


