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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 03 

rady města 

  konané 18.01.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil 

Kubíček, Jan Mlynář 

 

Omluven: Ing. Ladislav Tóth 

 

Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM bere na vědomí stanovisko manželů Šaríkových, Dolní Hedeč ve věci 

majetkoprávního vypořádání pozemků pod komunikací k rybníku v k.ú. Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

Město Králíky souhlasí se stavebním záměrem „Kralický potok – pod tratí, Králíky“ a 
pověřuje starostku podpisem smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích ve 
vlastnictví města Králíky – p.p.č. 111 – t.t. porostu,  112 – t.t. porostu, 142/1 – 
zahradě, 142/2 – ostatní ploše, 147 zahradě, 2065 zahradě a 2199/1 ostatní ploše 
v k.ú. Králíky s firmou „Lesy ČR, s.p., Hradec Králové. 
zodpovědný: majetkový odbor, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 509/9 – ostatní plochy v k.ú. 
Dolní Lipka souhlasí s projektem akce: „Dolní Lipka, čp. 18, Kubeš – úprava NN“ 
investora stavby ČEZ Distribuce a.s., Děčín – Děčín IV-Podmokly.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 509/9 – ostatní plochy v k.ú. 
Dolní Lipka bere na vědomí oznámení majiteli nemovitosti o rekonstrukci el. 
zařízení rozvodu elektřiny - projekt akce: „Dolní Lipka, čp. 18, Kubeš – úprava 
NN“ investora stavby ČEZ Distribuce a.s., Děčín – Děčín IV-Podmokly a pověřuje 
starostku města podpisem oznámení.  
zodpovědný: majetkový odbor, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

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 fyzické a právnické osoby č.j. 08421/11-SSHR/OPH o 1 ks 
vysílačového vozu VKV-N10S-RaS 1kW v evidované minimální kupní ceně 
114.750 Kč. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
 

RM neschvaluje pronájem nebytových prostor – kanceláře (vlevo) a sociálního zařízení 
v přízemí v objektu čp. 354 na st.p.č. 214 v k.ú. Králíky o celkové výměře 23 m2 za 
roční nájemné ve výši 12.000 Kč, účel pronájmu – zřízení kanceláře, umístění 
provozovny nebo sídla firmy, předmět podnikání spedice, nájemní vztah na dobu 
neurčitou, slečně Davidové, Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor, SMK 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje tyto smlouvy o dodávce vody:  
Smlouva č. SML-2004-001-018503 mezi VAK a.s. a městem Králíky 
Smlouva č. SML-2004-001-011147 mezi VAK a.s. a městem Králíky 
Smlouva č. SML-2004-001-018649 mezi VAK a.s., městem Králíky a Hanou 
Černohousovou 
Smlouva č. SML-2004-001-018523 mezi VAK a.s., městem Králíky a SMK s.r.o. 
Smlouva č. SML-2004-001-018656 mezi VAK a.s., městem Králíky a TJ Sokol 
Boříkovice. Dále RM pověřuje starostku podpisem těchto smluv.  
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje zřízení dvou vyhrazených stání pouze pro osoby těžce postižené bez 
dodatkové tabulky s uvedením registrační značky vozidla v ul. Nádražní u čp. 843 
v Králíkách.  
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 04:00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním „Sportovního plesu“ v Klubu Na Střelnici v Králíkách, dne 28.01.2012, 
a to za splnění následujících podmínek: 
• pořadatel je povinen zabezpečit akci dostatečným počtem pořadatelů;  

• pořadatel akce musí v souladu s OZV č. PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách 

k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, 

zabezpečit veškeré náležitosti plynoucí z citované právní úpravy tak, aby předešel 

vzniku požárních rizik; 

• pořadatel je povinen vhodnými opatřeními minimalizovat především vibrace a 

hlukové imise působící na okolí akce tak, aby nebyla překročena zákonem stanovená 

mez. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 03:00 hod., a to v souvislosti 

s pořádáním „3. plesu FC Jiskra“ v Klubu Na Střelnici v Králíkách, dne 21.01.2012, 
a to za splnění následujících podmínek: 
• pořadatel je povinen zabezpečit akci dostatečným počtem pořadatelů;  

• pořadatel akce musí v souladu s OZV č. PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách 

k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, 

zabezpečit veškeré náležitosti plynoucí z citované právní úpravy tak, aby předešel 

vzniku požárních rizik; 

• pořadatel je povinen vhodnými opatřeními minimalizovat především vibrace a 

hlukové imise působící na okolí akce tak, aby nebyla překročena zákonem stanovená 

mez. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje: 
- převzetí záštity města nad 52. ročníkem tradičního králického karnevalu; 
- spolupořadatelství města při zajištění realizace akce tradičního kralického 
karnevalu;  
- úhradu nákladů na ohňostroj z prostředků města v souvislosti s pořádáním 
tradičního kralického karnevalu do maximální výše 30.000 Kč; 
- použití městského znaku při propagaci akce 52. ročníku tradičního kralického 
karnevalu; 
- prodloužení hodiny nočního klidu dne 17.02.2012 do 06:00 hod. následujícího dne 
v provozovnách, které jsou zapojeny do organizace karnevalu; 
- nepřetržitý provoz prodejního stánku FC Jiskra Králíky – Červená Voda, o.s. ve 
dnech 17. – 18.02.2012 na Velkém náměstí včetně připojení na el. zařízení; 
- prodloužení hodiny nočního klidu dne 18.02.2012 do 05:00 hod. následujícího dne 
v Klubu Na Střelnici; 
- částečnou uzávěru Velkého náměstí dne 16.02.2012 od 15:00 hod. a úplnou 
uzávěru dne 17.02.2012 od 17:00 do 20:00 hodin. 
zodpovědný: odbor OŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


