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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 09 

rady města 

  konané 29.02.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil 

Kubíček, Ing. Ladislav Tóth 

 
Omluven: Jan Mlynář 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 

 
 
RM bere na vědomí sdělení Pozemkového úřadu Ústí nad Orlicí týkající se restitucí 

nemovitostí: 
- pozemku p.p.č. 135/1 – ostatní plocha o výměře 168 m2 v k.ú. Heřmanice u 

Králík 
- pozemku p.p.č. 40/2 – ostatní plocha o výměře 1493 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice. 
Zároveň bere na vědomí, že Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí rozhodne o vlastnictví 
dle § 9 odst. (4) zákona č. 229/1991 Sb., v platném znění, jelikož neexistují zákonné 
překážky vydání, a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: průběžně 

hlasování: 4:0:0 

 

RM bere na vědomí varianty stanovení kupní ceny při prodeji nemovitosti v majetku 
města a doporučuje zvolit variantu č. 1. Zároveň ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: průběžně 

hlasování: 4:0:0 

 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení elektrický kabelů a 
přípojek a práva vstupu vlastníka stavby a jím pověřené osoby za účelem oprav, 
údržby a provozu zařízení na pozemky:  
- p.p.č. 2054 a 2056 v k.ú. Červený Potok ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR, 

se sídlem v Ráji čp. 919, 530 02 Pardubice,  
- p.p.č. 2048 v k.ú. Červený Potok ve vlastnictví pana Kubíčka, Praha – Modřany, 
- p.p.č. 2060 v k.ú. Červený Potok ve vlastnictví paní Novákové, Náchod. 
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně, vyjma Pozemkového 
fondu ČR, kdy VB se zřizuje úplatně ve výši 5 Kč/m2. Do doby realizace RM 
schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 
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RM souhlasí se zřízením stavby „Reko MS Králíky – J. Opletala 126“ a schvaluje 
zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení, právu vstupu a vjezdu na pozemek v souvislosti se zřízením, 
rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní 
přípojky na p. p. č. 2072/27 v k. ú. Králíky pro oprávněnou VČP Net, s. r. o.,  
Hradec Králové, věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu 200 Kč + DPH. Zároveň RM souhlasí do doby realizace uzavřít smlouvu o 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

RM schvaluje umístění 2 kusů informačních billboardů na pozemcích ve vlastnictví 
města Králíky p.p.č. 1046/99 v k ú. Králíky a p.p.č. 2611 v k. ú. Horní Lipka na akci 
realizovanou Pardubickým krajem „Modernizace silnice II/312 Králíky – 
křižovatka Červený Potok, I. Etapa“.  
zodpovědný: VTS 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku 
„Poskytnutí úvěru na přefinancování stávajících úvěrových závazků vůči bance“ ve 
složení: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Věra Kubíčková, 
Ing. Pavel Strnad. Jako náhradníky RM navrhuje Mgr. Dušana Krabce, Mgr. 
Vlastimila Kubíčka, Jana Mlynáře, Marcelu Kubíčkovou a Jaroslavu 
Maťašovskou.  
odpovědná: starostka, místostarosta  

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 
 

 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


