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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 53 

rady města 

  konané 14.12.2011  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth 

 
Omluven:    Mgr. Vlastimil Kubíček 

 
Z části jednání omluven:   Jan Mlynář 

 

 
RM schvaluje předložený projekt a ukládá vedoucímu odboru ŠKT ve spolupráci 

s příspěvkovou organizací Klub Na Střelnici podat žádost o grant z rozpočtu 
Pardubického kraje pro rok 2012.  
zodpovědný: odbor ŠKT  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje předložený projekt a ukládá vedoucímu odboru ŠKT ve spolupráci 
s organizací Vojenské muzeum Králíky podat žádost o grant z rozpočtu 
Pardubického kraje pro rok 2012.  
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu ve výši 7.500 Kč (včetně DPH) s organizací EXPREXNET.CZ, 
Zahradní 173/2, 326 00 Plzeň na realizaci projektu „Cyklotoulky Králíky“ a 
pověřuje starostku města podpisem smlouvy.  
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku st.p.č. 1441 – zastavěná plocha o 
výměře 142 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 130 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 pozemků p.p.č. 3583 – ostatní plocha o výměře 
437 m2 a p.p.č. 3584 – ostatní plocha o výměře 373 m2 v k.ú. Králíky 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 
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RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemků st.p.č. 67 – zastavěná plocha o výměře 

210 m2, p.p.č. 222/2 – zastavěná plocha o výměře 29 m2 a p.p.č. 137/5 – ostatní 
plocha o výměře 571 m2 v k.ú. Prostřední Lipka za kupní cenu ve výši ve výši 
znaleckého posudku + náklady spojené s převodem + náhrada za ušlé nájemné za 
poslední 3 roky ve výši 465 Kč a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemků. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 
 

RM doporučuje schválit nákup pozemků p.p.č. 439/4 – t. t. porost o výměře 1192 m2, 
p.p.č. 439/5 – orná půda o výměře 6782 m2, p.p.č. 439/7 – orná půda o výměře 938 
m2 a p.p.č. 439/12 – orná půda o výměře 4 m2 v k.ú. Dolní Lipka a ukládá MO 
předložit tento bod na jednání ZM a ukládá MO zjistit cenové podmínky od 
insolvenčního správce. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 
 

RM bere na vědomí harmonogram přípravných kroků k úpravě vztahu k pozemkům 
v areálu společnosti Agrostav, a.s., stavebního závodu Králíky a ukládá MO 
informovat o jednotlivých krocích ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 
 

RM doporučuje schválit bezúplatný převod pozemků p.p.č. 492/1 – t. t. porost o výměře 
1441 m2 a p.p.č. 478/1 – ostatní plocha o výměře 2513 m2 v k.ú. Králíky od ČR – 
Pozemkového fondu ČR na město Králíky, a to dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 
95/1999 Sb., v platném znění. Zároveň RM ukládá MO předložit bod na jednání 
ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje ukončení výpůjčky drobného dlouhodobého hmotného majetku – 
motorové stříkačky PS 8, inv. č. 1/A v hodnotě 30.060 Kč s panem Kováčem, Horní 
Lipka a to dohodou ke dni 15.12.2011. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje odstoupení od nájemní smlouvy č. O911090274 uzavřené ze dne 
08.07.2009 mezi městem Králíky a Povodí Labe, s.t., Hradec Králové na pronájem 
pozemků v k.ú. Horní Lipka, Dolní Boříkovice, Králíky a Prostřední Lipka, a to dle 
ustanovení čl. 6 odst. 4. nájemní smlouvy.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
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hlasování: 3:0:0 
 

RM Králíky schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zabezpečení provozu systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 
odpadu s firmou SMK s.r.o. Králíky a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.  
zodpovědný: odbor ŽP  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 1 k příloze č. 1 Smlouvy o poskytnutí příspěvku Sdružení obcí 
Orlicko na rok 2011. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje doplnění výzvy k podání nabídky na zpracování změny č. 1 územního 
plánu Králíky a ukládá odboru ÚPaSÚ zaslat doplnění firmám SURPMO, a.s 
Hradec Králové , Ing. arch. Dagmar Vaníčková, Jablonné nad Orlicí, Atelier 
AURUM, s.r.o. Pardubice, URBAPLAN, spol. s.r.o. Hradec Králové, REGIO, 
projektový ateliér s.r.o., Hradec Králové a uveřejnit na stránkách města.  
zodpovědný: odbor ÚPSÚ 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0  (p. Mlynář se zúčastnil jednání) 
 
 
 

 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 
 


