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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 14 

rady města 

  konané 04.04.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, 

Jan Mlynář 
 

Z části jednání omluven: Mgr. Vlastimil Kubíček 

 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje nové znění nájemní smlouvy č.j. 5089/2008 mezi městem Králíky a panem 

Barnou, Králíky, týkající se zvýšení ročního nájemného, nově se dále smlouva 
uzavírá do dobu určitou a to od 05.04.2012 do 31.12.2013. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0  

 

RM bere na vědomí odstoupení společnosti ZEOS, s.r.o., Prostřední Lipka od uzavření 
kupní smlouvy na prodej pozemků v k.ú. Prostřední Lipka z důvodu vysoké kupní 
ceny a ukládá MO předložit na jednání ZM zrušení usnesení ZM/2012/02/053 ze 
dne 19.03.2012. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: průběžně 

hlasování: 4:0:0 

 

RM schvaluje pronájem 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 nájemcům: 

• J. a V. Bednářovým, Králíky 
• M. a A. Ješinovým, Králíky 
• J. Knesplové, Králíky 
• J. Miltákovi, Králíky 
• M. a J. Skalickým, Králíky 
• Stavebnímu bytovému družstvu Žamberk 

zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

RM schvaluje pronájem 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 
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p.p.č. 2512 – ostatní plochy o výměře 7164 m2 v k.ú. Červený Potok za účelem 
zemědělského hospodaření panu Pařízkovi, Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 161/4 – zahrady o celkové výměře cca 
111,5 m2 v k.ú. Králíky za účelem zastavěné plochy a zahrady paní Řepkové, 
Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

RM schvaluje výpůjčku areálu hřiště a pozemků p.p.č. 2133 – t. t. porostu o výměře 
2471 m2 a p.p.č. 2134 – ostatní plochy 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 Sportovnímu sdružení Červený Potok, Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 2072/27 – ostatní plochy o výměře 
cca 160 m2 v k.ú. Králíky za účelem údržby pozemku a chovu slepic za roční 
nájemné ve výši 320 Kč a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0   

 

RM schvaluje záměr pronájmu pozemků st.p.č. 67 – zastavěné plochy o výměře 210 m2, 
st.p.č. 222/2 – zastavěné plochy o výměře 29 m2, p.p.č. 137/5 – ostatní plochy o 
výměře 571 m2 v k.ú. Prostřední Lipka a dále p.p.č. 2726 – ostatní plochy o výměře 
1977 m2 a p.p.č. 2754 – ostatní plochy o výměře 891 m2 v k.ú. Horní Lipka za 
účelem zemědělského hospodaření a zastavěná plocha stavbami sloužícími 
zemědělské výrobě, pozemky přilehlé a navazující ve funkčním celku a společném 
využití s nimi za roční nájemné ve výši 3.441 Kč a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0   

 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu chůze a jízdy na pozemku 
p.p.č. 667/7 – ostatní plocha o výměře 779 m2 v k.ú. Králíky pro oprávněnou 
akciovou společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., a to na dobu 
neurčitou a za jednorázovou náhradu 779 Kč + DPH.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 
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RM vzala na vědomí zprávu o posouzení a vyhodnocení cenových nabídek veřejné 
zakázky „Zpracování úplné aktualizace územně analytických podkladů správního 
území ORP Králíky“ a stanovila jako vítěze soutěže firmu Ekotoxa s.r.o., Brno.  
zodpovědný: odbor UPSU 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


