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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 10 

rady města 

  konané 07.03.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil 

Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář 
 
Z části jednání omluven: Mgr. Vlastimil Kubíček 

 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 

 
 
RM schvaluje investiční akci: celková rekonstrukce elektrických rozvodů a bytového 

jádra v bytě č. 16 v čp. 662/2, ulice V Bytovkách, Králíky. 
zodpovědný: SMK, s. r. o.  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM Králíky schvaluje přílohu č. 1/2012 ke Smlouvě o dílo o údržbě veřejné zeleně se 
společností Služby města Králíky s.r.o. 
zodpovědný: odbor ŽP  
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 10.03.2012, 
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: 5:0:0 
 

RM  schvaluje „Smlouvu o poskytnutí účelové státní neinvestiční dotace v požární 
ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2012 – 
akceschopnost jednotek“, a to na částku 100.000 Kč. Smlouva je uzavírána mezi 
poskytovatelem - Pardubickým krajem a příjemcem - Městem Králíky.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje výzvu k podání nabídky na zpracování úplné aktualizace územně 

analytických podkladů správního území ORP Králíky a ukládá odboru ÚPSÚ 
oslovit tyto firmy: SURPMO, a.s. Hradec Králové, URBAPLAN, spol. s r. o. Hradec 
Králové, Atelier T-plán, s.r.o., Praha 7. 
zodpovědný: odbor UPSU 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM jmenuje komisi pro výběr zpracovatele úplné aktualizace územně analytických 
podkladů správního území ORP Králíky ve složení: Jana Ponocná, Antonín 
Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Dana Nosková. Jako náhradníky RM 
jmenuje Mgr. Vlastimila Kubíčka, Ing. Pavla Strnada, Jana Čumu, Herberta 
Hollyho a Petra Illichmana. 
zodpovědný: odbor UPSU 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje užití znaku města Králíky organizaci SDH Králíky, za účelem umístění 
na praporu SDH za podmínky, že před zhotovením praporu bude předložen 
grafický návrh k posouzení. 
zodpovědný: odbor ŠKT  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Gymnázium a základní škola 
Králíky na rok 2012. 
zodpovědný: odbor ŠKT, na vědomí finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Základní umělecká škola Králíky 
na rok 2012. 
zodpovědný: odbor ŠKT, na vědomí finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Školní jídelna Králíky na rok 
2012. 
zodpovědný: odbor ŠKT, na vědomí finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje Smlouvu o odvodu části výtěžku na veřejně prospěšný účel s obchodní 
společností GAPA GROUP, a.s., a pověřuje starostku podpisem. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM vzala na vědomí zprávu o posouzení a vyhodnocení nabídek pro veřejnou zakázku 
„Poskytnutí úvěru na přefinancování stávajících úvěrových závazků vůči bance“ a 
rozhodla, že bude přijata nabídka České spořitelny, a.s. Zároveň RM ukládá 
starostce předložit smlouvu o úvěru ke schválení na jednání zastupitelstva 
19.03.2012. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje program jednání ZM dne 19.03.2012.  
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje nové znění nájemní smlouvy č.j. 5089/2008 mezi městem Králíky a panem 
Barnou, Králíky, týkající se zvýšení ročního nájemného. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0   
 

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku určeného k plnění funkcí lesa a jiných 
pozemků souvisejících s lesem nebo sloužících lesnímu hospodářství p.p.č. 220/1 – 
lesní pozemek o výměře 5915 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice za nájemné ve výši 0,3 
Kč/m2/rok + DPH, a to na dobu neurčitou. Zároveň RM ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0   (jednání opustil Mgr. Kubíček) 
 

Město Králíky jako vlastník pozemků p.p.č. 1043/2 – ostatní plochy, 1043/32 – t.t. 
porostu, 1043/51 – t.t. porostu, 1043/52 – ostatní plochy, 1046/7 – ostatní plochy, 
1046/24 – orné půdy, 1046/61 – orné půdy, 1046/80 – orné půdy, 1046/81 – orné 
půdy, 1046/82 – orné půdy, 1046/83 – orné půdy, 1046/84 – orné půdy, 1046/85 – 
orné půdy, 1046/86 – orné půdy, 1046/87 – orné půdy, 1046/88 – orné půdy, 1046/89 
– orné půdy, 1046/90 – orné půdy, 1046/91 – orné půdy, 1046/92 – orné půdy, 
1046/93 – orné půdy, 1046/125 - zahrady, 1046/126 – orné půdy, 1071/28 - ostatní 
plochy, 2080/20 - ostatní plochy, 2232/13 - ostatní plochy, 2232/14 - ostatní plochy, 
2232/15 - ostatní plochy, 2232/16 - ostatní plochy, 3822 - ostatní plochy a 3829 - 
ostatní plochy o celkové výměře 15178 m2 vše v k.ú. Králíky souhlasí s instalací 
HDPE trubky 40/33 současně s vybudováním cyklostezky Králíky – Červená Voda 
firmou Alberon Letohrad s.r.o., a to za podmínky koordinace s investorem a 
dodavatelem stavby cyklostezky Králíky – Červená Voda. Zároveň RM schvaluje 
zřízení věcného břemene spočívající v uložení HDPE trubky 40/33 na výše 
uvedených pozemcích a práva vstupu za instalace, oprav a údržby zařízení, věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. Do doby realizace stavby 
schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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RM schvaluje záměr výpůjčky areálu hřiště a pozemků p.p.č. 2133 – t.t. porost o 

výměře 2471 m2 a p.p.č. 2134 – ostatní plocha o výměře 2626 m2 v k.ú. Červený 
Potok za účelem vybudování multifunkčního hřiště na volejbal, nohejbal a další 
sporty, a to na dobu určitou 6 let a ukládá MO záměr výpůjčky zveřejnit.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k pozemku p.p.č. 3123 – t.t. porostu o 
výměře 5457 m2 v k.ú. Králíky s panem Skalickým, Králíky a to dohodou ke dni 
15.03.2012. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
 

RM v návaznosti na usnesení RM/2012/04/033 doporučuje schválit záměr směny 
pozemků p.p.č. 1071/42 – ostatní plocha o výměře 64 m2, p.p.č. 1071/45 – ostatní 
plocha o výměře 4 m2 ve vlastnictví města Králíky za pozemky p.p.č. 1071/43 – 
ostatní plocha o výměře 88 m2, p.p.č. 1071/44 – ostatní plocha o výměře 8 m2 a 
p.p.č. 2080/18 – ostatní plocha (silnice) o výměře 30 m2 ve vlastnictví společnosti 
BENZINA, s.r.o., Praha s tím, že společnost A+R s.r.o., Radnice uhradí Benzině 
hodnotu rozdílu směňovaných pozemků ve výši 800 Kč/m2 + DPH. Dále RM ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM v návaznosti na usnesení RM/2012/04/033 schvaluje darovací smlouvu mezi městem 
Králíky a společností A+R s.r.o., Radonice na převod staveb komunikace – silnice 
na pozemku p.p.č. 1071/39 v k.ú. Králíky v hodnotě 592.800 Kč a komunikace – 
chodníku na pozemku p.p.č. 1071/40 v k.ú. Králíky v hodnotě 78.400 Kč. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí oznámení ÚZSVM o chystaném výběrovém řízení na prodej 
pozemku p.p.č. 2266 – ostatní plocha o výměře 2131 m2 v k.ú. Horní Lipka. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje schválit prodej pozemku p.p.č. 2264 – ostatní plocha o výměře 93 m2 
v k.ú. Červený Potok 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: 4:0:0 
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RM doporučuje schválit prodej pozemku p.p.č. 2263 – ostatní plocha o výměře 134 m2 

v k.ú. Červený Potok 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: 4:0:0 
 

RM doporučuje schválit prodej pozemků p.p.č. 2298 – ostatní plocha o výměře 118 m2, 
p.p.č. 2465 – vodní plocha o výměře 1709 m2, p.p.č. 2514 – vodní plocha o výměře 
1056 m2 za kupní cenu 30 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a p.p.č. 2300 – 
ostatní plocha o výměře 120 m2 za kupní cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem vše v k.ú. Červený Potok a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemků. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje schválit prodej pozemku p.p.č. 2131 – t. t. porost o výměře 466 m2 
v k.ú. Červený Potok 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: 4:0:0 
 
 

RM nedoporučuje schválit prodej pozemků p.p.č. 2594 – ostatní plocha o výměře 3038 
m2, p.p.č. 2596 – ostatní plocha o výměře 4735 m2, p.p.č. 2633 – ostatní plocha o 
výměře 794 m2, p.p.č. 2634 – ostatní plocha o výměře 1005 m2 a p.p.č. 2638 – 
ostatní plocha o výměře 1349 m2 v k.ú. Horní Lipka a ukládá MO předložit na 
jednání ZM záměr prodeje pozemků. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje schválit prodej pozemku p.p.č. 2102 – t. t. porost o výměře 290 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 pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje schválit prodej pozemků st.p.č. 397/2 – zastavěná plocha o výměře 219 
m2 a p.p.č. 3318/1 – ostatní plocha o výměře 659 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu u 
st.p. ve výši 130 Kč/m2 a u p.p. ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemků. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
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RM doporučuje schválit prodej pozemků st.p.č. 397/5 – zastavěná plocha o výměře 250 

m2 a p.p.č. 3318/2 – ostatní plocha o výměře 337 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu u 
st.p. ve výši 130 Kč/m2 a u p.p. ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemků. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 
 

 

 

 

 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


