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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 07 

rady města 

  konané 15.02.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil 

Kubíček, Jan Mlynář, Ing. Ladislav Tóth 

 

Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 

 
 
Město Králíky jako vlastník pozemků p.p.č. 3013 – ostatní plochy, 3014 – ostatní 

plochy, 3015 – ostatní plochy, 3038 – ostatní plochy, 3039 – ostatní plochy, 3045 – 
ostatní plochy a 3822 – ostatní plochy vše v k.ú. Králíky souhlasí s umístěním 
stavby pro účely územního řízení dle stavebního záměru „Reko VTL Šanov – RS 
Králíky I (zakázka č. 9.410000666.21)“ investora stavby firmy VČP NET, s.r.o.,  
Hradec Králové, a to za podmínky, že během pokládky plynovodu nedojde 
k překopu nově vybudované cyklostezky Králíky – Červená Voda.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM v návaznosti na usnesení RM/2012/04/033 schvaluje požádat o směnu pozemku 
p.p.č. 2232/11 – ostatní plocha (silnice) o výměře 4 m2 ve vlastnictví města Králíky 
za pozemek p.p.č. 2232/9 – ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 642 m2 ve 
vlastnictví Pardubického kraje, s právem hospodaření Správy a údržby silnic 
Pardubického kraje. Dále RM ukládá MO po vyjádření PK předložit bod na 
jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: průběžně 

hlasování: 5:0:0 

 

RM doporučuje schválit zřízení předkupního práva jako práva věcného 
k nemovitostem: 
- pozemky v k.ú. Králíky:  

st.p.č. 1653 – zastavěná plocha o výměře 27 m2 
p.p.č. 3025 – ostatní plocha o výměře 3607 m2 
p.p.č. 3754 – trvalý travní porost o výměře 497 m2 
p.p.č. 3769 – lesní pozemek o výměře 1594 m2 

- pozemek v k.ú. Dolní Hedeč: 
- p.p.č. 595/7 – orná půda o výměře 360 m2 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: průběžně 

hlasování: 5:0:0 
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RM nedoporučuje schválit prodej části pozemku st.p.č. 199/2 – zastavěná plocha o 
výměře 252 m2 v k.ú. Králíky a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: průběžně 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje dohodu o užívání pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. 587/2 (GP) o 
výměře 1471 m2, p.č. 592/1 (GP) o výměře 32582 m2, p.č. 594 (GP) o výměře 8682 
m2, p.č. 597 (GP) o výměře 59686 m2, p.č. 1096 (GP) o výměře 1399 m2 a pozemku 
p.p.č. 599/4 – ostatní plocha o výměře 197 m2 v k.ú. Prostřední Lipka mezi městem 
Králíky a panem Barnou, Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje dohodu o vstupu na pozemky p.p.č. 563/2 – orná půda o výměře 5810 m2, 
p.p.č. 565 – trvalý travní porost o výměře 4306 m2, p.p.č. 579 – ostatní plocha o 
výměře 583 m2 a p.p.č. 567 – trvalý travní porost o výměře 644 m2 vše v k.ú. 
Prostřední Lipka mezi městem Králíky a společností ZEOS, s.r.o., Prostřední Lipka 
a to na dobu určitou od 01.08.2012 do 31.08.2012.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned  

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje dohodu o vstupu na pozemky ve zjednodušené evidenci p.č. 562/2 (GP) o 
výměře 33821 m2, p.č. 563/1 (GP) o výměře 25623 m2 a p.č. 577 (GP) o výměře 1482 
m2 v k.ú. Prostřední Lipka mezi městem Králíky a společností ZEOS, s.r.o.,  
Prostřední Lipka a to na dobu určitou od 01.08.2012 do 31.08.2012.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned  

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje smlouvu o mobilních službách se společností EMEA s.r.o. a pověřuje 
starostku města podpisem této smlouvy. Zároveň RM pověřuje starostku města 
podpisem výpovědi pevné telefonní linky 465 325 665. 
zodpovědný: kancelář úřadu 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 04:00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním „Maturitního plesu“ v Klubu Na Střelnici v Králíkách, dne 24.02.2012, 
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 
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hlukové imise působící na okolí akce tak, aby nebyla překročena zákonem stanovená 

mez. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


