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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 11 

rady města 

  konané 14.03.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil 

Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 

 
 
RM schvaluje záměr pronájmu pozemků st.p.č. 105 – zastavěné plochy o výměře 7 m2 a 

st.p.č. 106  – zastavěné plochy o výměře 18 m2 vše v k.ú. Dolní Lipka za účelem - 
zastavěná plocha pod stavbami přístřešku na popelnice a septiku za roční nájemné 
ve výši 125 Kč + náhrada za ušlé nájemné za poslední 3 roky ve výši 375 Kč a 
ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu pozemků p.p.č. 2019 – ostatní plochy o výměře 21108 
m2, p.p.č. 2039 – ostatní plochy o výměře 1417 m2, p.p.č. 2041 – ostatní plochy o 
výměře 4615 m2, p.p.č. 2119 – ostatní plochy o výměře 3885 m2, p.p.č. 2121 – 
ostatní plochy o výměře 3540 m2, p.p.č. 2446 – ostatní plochy o výměře 704 m2, 
p.p.č. 2447 – ostatní plochy o výměře 172 m2, p.p.č. 2466 – ostatní plochy o výměře 
1691 m2, p.p.č. 2485 – ostatní plochy o výměře 5280 m2, p.p.č. 2487 – ostatní plochy 
o výměře 1639 m2 a p.p.č. 2512 – ostatní plochy o výměře 7164 m2 v k.ú. Červený 
Potok za účelem zemědělského hospodaření za roční nájemné ve výši 3.585 Kč a 
ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 161/4 – zahrady o výměře cca 111,5 
m2 v k.ú. Králíky za účelem zastavěné plochy a zahrady za roční nájemné ve výši 
361 Kč a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0  
 

RM bere na vědomí výpověď z pronájmu nebytových prostor v čp. 414 v ul. 5. května 
v Králíkách MUDr. Jana Suchomela, praktického lékaře pro děti a dorost, nájemní 
vztah zanikne ke dni 31.08.2012. Zároveň RM ukládá MO zveřejnit záměr 
pronájmu těchto nebytových prostorů, a to v souladu s Pravidly pro pronajímání 
nebytových prostorů ve vlastnictví města Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
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hlasování: 5:0:0 
 

RM ruší usnesení č. RM/2011/45/628 ze dne 19.10.2011 a současně schvaluje záměr 
výpůjčky nebytových prostorů v 1 n.p. v čp. 354 na Velkém náměstí v Králíkách, a 
to za účelem klubovní činnosti dětí a mládeže a ukládá MO záměr výpůjčky 
zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemků st.p.č. 176/1 – zastavěná plocha o 
výměře 80 m2 a p.p.č. 2265 – ostatní plocha o výměře 43 m2 v k.ú. Červený Potok 
za kupní cenu ve výši u st.p. 70 Kč/m2 a u p.p. 50 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem + náhrada za ušlé nájemné za poslední 3 roky ve výši 1.200 Kč a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemků. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku st.p.č. 177 – zastavěná plocha o 
výměře 6 m2 v k.ú. Dolní Hedeč za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem + náhrada za ušlé nájemné za poslední 3 roky ve výši 90 Kč a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit prodej pozemků st.p.č. 881 – zastavěná plocha o výměře 155 
m2, 884 – zastavěná plocha o výměře 138 m2, 885/2 – zastavěná plocha o výměře 
128 m2, 882 – zastavěná plocha o výměře 838 m2, 883 – zastavěná plocha o výměře 
88 m2, 1064 – zastavěná plocha o výměře 726 m2 a p.p.č. 46 – ostatní plocha o 
výměře 191 m2, 1758/7 – ostatní plocha o výměře 3055 m2, 1758/8 – ostatní plocha o 
výměře 60 m2, 1758/22 – ostatní plocha o výměře 36 m2, 1758/56 – ostatní plocha o 
výměře 3303 m2, 1758/58 – ostatní plocha o výměře 18 m2, 1758/55 – ostatní plocha 
o výměře 263 m2, 1500/2 – ostatní plocha o výměře 1150 m2, 1500/20 – t. t. porost o 
výměře 368 m2 vše v k.ú. Králíky společnosti Agrostav, a.s., IČ 47452943, 
Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí za kupní cenu ve výši 888.219 Kč. Zároveň RM 
schvaluje dohodu mezi městem Králíky a společností Agrostav, a.s., Ústí nad Orlicí 
o úhradě náhrady za ušlé nájemné za období od 01.10.2008 do 31.03.2012 ve výši 
24.024 Kč, která bude součástí kupní smlouvy a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0  
 

RM bere na vědomí zařazení sbírky pod názvem „Sbírka Vojenského muzea Králíky“ 
pod ev.č. ARM/011-12-13/389011 do „Centrální evidence sbírek“ a ukládá: 
- správci sbírky „Sbírka Vojenského muzea Králíky“ společnosti ARMY FORT, 

s.r.o., Brno doplnit sbírku o vybrané předměty z ostatních muzeí 
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- správci Muzea opevnění – dělostřelecké tvrze Hůrka Společnosti přátel 
československého opevnění, o.p.s., Brno ve spolupráci s odborem ŠKT 
neprodleně poskytnout veškeré podklady pro zápis vybraného movitého 
majetku do evidence sbírkových předmětů 

- správci Muzea čs. Opevnění, Pěchotního srubu K S-14 sdružení Vojensko – 
historickému klubu „Erika“, Brno ve spolupráci s odborem ŠKT neprodleně 
poskytnout veškeré podklady pro zápis vybraného movitého majetku do 
evidence sbírkových předmětů 

zodpovědný: ŠKT, majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr výpůjčky nebytového prostoru (garážového stání) v budově na 
st.p.č. 1157/1 v k.ú. Králíky za účelem parkování rolby na led a ukládá MO záměr 
výpůjčky zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM v návaznosti na usnesení RM/2012/07/088 schvaluje doplnit žádost o směnu 
pozemku p.p.č. 2232/11 – ostatní plocha (silnice) o výměře 4 m2 ve vlastnictví města 
Králíky za pozemky p.p.č. 2232/9 – ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 
642 m2 a p.p.č. 2232/8 – ostatní plocha o výměře 24 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 schvaluje dodatek č. 10. k pojistné smlouvě č. 1514716651 mezi městem Králíky a 
společností Generali Pojišťovna a.s., Praha  na pojištění majetku města ve výši 
234.874 Kč/rok, v předloženém znění.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM bere na vědomí návrh rozpočtu Města Králíky pro rok 2012 a doporučuje 

zastupitelstvu města schválit rozpočet v předloženém znění.  
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

Zapsal: Ing. Miroslav Bouška 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 

 


