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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 20 

rady města 

  konané 16.05.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Jan Mlynář, Mgr. 

Vlastimil Kubíček 
Z části jednání omluven: Antonín Vyšohlíd 

Z jednání omluven: Ing. Ladislav Tóth 

Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje pronájem 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 panu Habivskému, 
Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 3:0:0 

 

Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 628/31 – ostatní plochy v k.ú. 
Králíky souhlasí dle § 104 odst. 1 stavebního zákona se stavebním záměrem 
„stavební úpravy RD čp. 608 v Králíkách – zastřešení terasy v katastrálním území 
Králíky“ L. a M. Křivohlávkových, Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 3:0:0 

 

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 2426 – trvalý travní porost o 
výměře 1232 m2 v k.ú. Červený Potok za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: průběžně 

hlasování: 3:0:0 

 

RM bere na vědomí odvolání paní Fučíkové, Králíky proti rozhodnutí RM ze dne 
25.04.2012 a potvrzuje rozhodnutí RM/2012/17/218 ze dne 25.04.2012, poškozená se 
však může domáhat nároku na náhradu škody soudní cestou. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 3:0:0 

 

RM bere na vědomí žádost o přiznání bonifikace u pozemků p.p.č. 3505, p.p.č. 3506 a 
p.p.č. 3507 v k.ú. Králíky v lokalitě „Na Skřivánku“ a nedoporučuje schválit 
přiznání bonifikace ve výši 100 Kč/m2 po uvedení stavby RD do užívání a přihlášení 
nájemníků RD k trvalému pobytu  nejpozději do 4 let od podpisu kupní smlouvy 
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společnosti SNĚŽNÍK, a.s., Králíky. Zároveň RM ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: průběžně 

hlasování: 3:0:0 

 

RM bere na vědomí oznámení o vstupu na pozemky v k.ú. Králíky, Červený Potok a 
Dolní Hedeč z důvodu odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožující 
vedení distribuční soustavy a schvaluje dohodu o odstranění a okleštění stromoví a 
jiných porostů ohrožující vedení distribuční soustavy s firmou Jiří Červinka – ABS, 
České Libchavy. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 3:0:0 

 

RM souhlasí s umístěním lešení na části pozemků p.p.č. 1082/2 a p.p.č. 1082/14 v k.ú. 
Králíky za účelem provedení stavebního záměru - „zateplení štítu domu a 
rekonstrukce lodžií na bytovém domě čp. 841, čp. 842 a čp. 843 na st.p.č. 1362/1, 
1362/2 a 1362/3 v k.ú. Králíky“ Společenství vlastníků jednotek domu Nádražní čp. 
841, čp. 842, čp. 843 v Králíkách, a to za podmínky, že v případě dotyku 
s chodníkem bude nutno odbor VTS požádat o souhlas se zvláštním užíváním 
komunikace.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 3:0:0 

 

RM schvaluje úplnou uzavírku silnice III/31224 v úseku č.p. 148 po areál firmy Vydrus 
s.r.o.; MK ul. Na Pískách a MK ul. Jana Opletala dne 16.06.2012 v době od 13.00 do 
17.00 hod. v souvislosti s pořádáním akce: „Holba moped cup“. 
zodpovědný: VTS 

termín: ihned 

hlasování: 3:0:0 

 

RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč na provoz Občanské 
poradny Oblastní charity v Ústí nad Orlicí v Králíkách. Příspěvek bude poskytnut 
formou přímého příspěvku. Příspěvek bude poskytnut na podkladě smlouvy. RM 
pověřuje starostku podpisem smlouvy o poskytnutí jednorázového příspěvku. 
odpovědný: odbor SVZ, finanční odbor 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 8.400 Kč Sdružení Linka 
bezpečí, Ústavní 91/95, Praha 8, 181 21, na provoz linky bezpečí – telefonické 
krizové pomoci.  
zodpovědný: odbor SVZ, finanční odbor 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 
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Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


