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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 12 

rady města 

  konané 21.03.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil 

Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář 
 
 
RM souhlasí s navrhovanou kupní cenou ve výši 24.480 Kč, jako rozdílu ceny pozemku 

p.p.č. 550/9 ve vlastnictví města Králíky za pozemky st.p.č. 78 a p.p.č. 550/10 ve 
vlastnictví ČD, a.s., vše v k.ú. Dolní Lipka, kterou uhradí město Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM ruší částečně usnesení RM/2008/30/368 ze dne 09.07.2008 týkající se stavební 
úpravy bytu č. 3 v čp. 4 na Velkém náměstí v Králíkách a schvaluje vymezit 
bytovou jednotku č. 3 v prohlášení vlastníka v původním stavu, tj. o velikosti 
2+1+hala. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM odkládá tento bod a ukládá MO předložit ho k novému projednání po dořešení 
vlastnického vztahu k chodníku. 
zodpovědný: majetkový odbor, VTS, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí výpověď z pronájmu nebytových prostorů v čp. 363 na Velkém 
náměstí v Králíkách, kterou podala paní Látalová, Dolní Morava – Velká Morava, 
nájemní vztah zanikne ke dni 30.06.2012. 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 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví č. 20120062 mezi městem 
Králíky a ČR – Správou státních hmotných rezerv, Praha na převod nepotřebného 
movitého majetku –vysílačový vůz VKV-N10S-RaS l kW v účetní hodnotě 
2.230.279,12 Kč. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje Pravidla pro pronajímání nebytových prostorů ve vlastnictví města 
Králíky č. PP/131/P/2012 v předloženém znění.  
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Králíky č. 
PP/130/P/2012 v předloženém znění a zároveň ukládá MO doplnit do Pravidel v 
článku 5 bod 4) stanovení nejnižšího nájemného ve výši 100 Kč/rok.  
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s demontáží nefunkčního zařízení kotelny ústředního topení v dolním 
patře vchodového srubu K-S 12a provozovatelem muzea Společností přátel čs. 
opevnění, o.p.s., Hradčany, a to na náklady společnosti a zároveň souhlasí 
s použitím výtěžku z prodeje železného šrotu na rekonstrukci stávajícího topení 
v provozní budově tvrze Hůrka. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s odstraněním 5 ks bříz na pozemku p.č. 155/1 v k.ú. Králíky a současně 
souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z tohoto stromu s 
panem Břízou, Králíky, s podmínkou, že veškeré práce budou provedeny na jeho 
vlastní náklad a nebezpečí, pouze náhradou za vzniklé palivové dříví bez ohledu na 
jeho kvalitu.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM uděluje společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. souhlas 
vlastníka pozemku ke skácením 2 ks lip na p.p.č. 2072 v k.ú. Červený Potok za 
podmínky, že kácení bude provedeno na její náklady a nebezpečí. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí se skácením 82 ks označených náletových dřevin paní Plhákovou za 
podmínky, že veškeré práce budou provedeny dle vyznačení na její náklad a vlastní 
nebezpečí, pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s odstraněním dřevní hmoty z vyvrácených a zlomených vrb a bříz 
nacházejících se na pozemku 319/2 v k.ú. Dolní Hedeč v množství 15 ks a současně 
souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z těchto stromů s 
panem Vašinou, Dolní Hedeč, s podmínkou, že veškeré práce budou provedeny na 
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náklad a vlastní nebezpečí žadatele pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez 
ohledu na jeho kvalitu.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM nesouhlasí s umístěním květináčů před domem čp. 344 v ulici Dlouhá, Králíky.  
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 

 
 


