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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 22 

rady města 

  konané 30.05.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Jan Mlynář, Mgr. 

Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth 

 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o umístění zařízení uzavřené dne 14.09.2006 se 

společností R-net ČR, s.r.o., Letohrad, všechna ustanovení původní smlouvy 
zůstávají nezměněna. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 23/29 – trvalého travního 
porostu v k.ú. Králíky souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se 
stavebním záměrem „oplocení pozemku p.p.č. 23/26 – t.t. porostu v k.ú. Králíky“ 
manželů T. a S. S., Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 527/6 – ostatní plochy v k.ú. 
Prostřední Lipka souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním 
záměrem „zahradní domek na nářadí o rozměrech základu 2 x 2,5 m, výška 2 m, 
kovová konstrukce, plechové pláštění na pozemku p.p.č. 527/9 v k.ú. Prostřední 
Lipka“ paní A. P., Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí odstoupení pana V. D., Králíky od uzavření kupní smlouvy na 
prodej pozemku v k.ú. Dolní Boříkovice z důvodu vysoké kupní ceny a doporučuje 
zrušení usnesení ZM/2012/01/008 ze dne 16.01.2012. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí stanovení kupní ceny na nákup pozemků p.p.č. 439/4, 439/5, 439/7 a 
439/12 v k.ú. Dolní Lipka ve výši 162.720 Kč a ukládá MO na jednání ZM předložit 
ke schválení kupní smlouvu. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
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hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit stanovení kupních cen jednotlivých jednotek v bytovém domě 
čp. 4 na st.p.č. 234 na Velkém náměstí v Králíkách (kupní ceny jsou včetně 
spoluvlastnického podílu na pozemku st.p.č. 234): 
- nebytová jednotka č. 4/101  1.783.077 Kč + náklady spojené s převodem 
- bytová jednotka č. 4/1      412.326 Kč + náklady spojené s převodem 
- bytová jednotka č. 4/2      328.149 Kč + náklady spojené s převodem 
- bytová jednotka č. 4/3      420.850 Kč + náklady spojené s převodem 
- bytová jednotka č. 4/4      349.772 Kč + náklady spojené s převodem 
- bytová jednotka č. 4/5      316.869 Kč + náklady spojené s převodem 
- bytová jednotka č. 4/6      388.957 Kč + náklady spojené s převodem 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:1:0  (proti p. Mlynář) 
 

RM doporučuje schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. S/OM/5579/12/JH mezi 
městem Králíky a Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, Pardubice na 
převod pozemků p.p.č. 2232/8 – ostatní plocha o výměře 24 m2 a p.p.č. 2232/9 – 
ostatní plocha o výměře 642 m2 v k.ú. Králíky od PK na město Králíky a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje záměr bezúplatného převodu pozemku p.p.č. 2232/11 – ostatní plochu o 
výměře 4 m2 v k.ú. Králíky na Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 
Pardubice a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení 
odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 
4120680851 mezi městem Králíky a ČEZ Distribuce a.s., Děčín a dále schvaluje 
prodloužení termínu dokončení výstavby elektro přípojky z distribučního rozvodu 
NN do nové přípojkové skříně – termín dokončení 15.08.2012. RM pověřuje 
starostku podpisem tohoto dodatku. 
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s odstraněním 2 ks suchých globózních javorů na pozemku p.č. 653/1 v k.ú. 
Králíky a současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní 
hmoty z těchto stromů s panem R. H., 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 
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje spoluúčast města Králíky ve výši 4.500 Kč při pořádání akce Sportovně 
branný dětský den v Králické pevnostní oblasti a dále RM souhlasí se záštitou 
místostarosty nad touto akcí. 
zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor, místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí informaci o schválené částce ve výši 20.000 Kč v rámci grantového 
programu Pardubického kraje „Podpora preventivní péče o sbírky muzeí“ a 
pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí informaci o schválené částce ve výši 10.000 Kč v rámci grantového 
programu Pardubického kraje Podpora sportovní činnosti škol a ŠZ, které 
nezřizuje Pardubický kraj s názvem „Brankářská ochranná výstroj – hokejbal, 
lední hokej“ a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 
 
 
 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 

 


