
 1 

Město Králíky 
Zápis z jednání č. 27 

rady města 

  konané 11.07.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Jan Mlynář, Mgr. 

Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth 

 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
Město Králíky jako vlastník dotčeného pozemku p.p.č. 2072/7 – ostatní plochy v k.ú. 

Králíky souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem 
„zřízení vodovodní přípojky na p.p.č. 1876/4 – trvalého travního porostu v k.ú. 
Králíky“ pana T. V., Červená Voda, a to za podmínky:  
- k provedení stavby bude stavebníkem požádáno o zvláštní užívání místní 

komunikace dle § 25 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:1  (p. Mlynář se zdržel) 
 

RM schvaluje požádat ČR – Ministerstvo obrany, Praha o bezúplatný převod 
nepotřebného movitého majetku státu – majetek uvedený v seznamu č. 03/2012, a to 
ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a 
jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu movité věci č.j. 
UZSVM/HUO/4215/2012-HUOM – 99/22/2011 ČA na převod klavíru/křídla 
Bohemia/, model 158-Martinů, výrobní číslo: 64457 od ČR – Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Praha. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 2256 – trvalého travního porostu o 
výměře cca 36 m2 v k.ú. Červený Potok za účelem umístění bazénu panu J. T., 
Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje pronájem pozemku st.p.č. 189 – zastavěné plochy o výměře 187 m2 v k.ú. 
Horní Lipka za účelem sekání trávy a údržby pozemku v těsné blízkosti 
rekreačního objektu panu Z. S., Brno. 
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zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v umístění, zřízení a provozování 
plynárenského zařízení a dále právu vstupovat a vjíždět na pozemky p.p.č. 1822/22 
a p.p.č. 1841/1 v k. ú. Králíky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, 
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní přípojky pro 
oprávněné J. a J. Chodcovi, Králíky. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a 
za náhradu stanovenou ve výši znaleckého posudku zajištěného budoucími 
oprávněnými + DPH. Zároveň RM souhlasí do doby realizace stavby uzavřít 
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 

RM doporučuje zrušení usnesení ZM/2012/02/052 ze dne 19.03.2012 v části prodeje 
pozemku p.p.č. 3583 v k.ú. Králíky a doporučuje potvrdit prodej pozemku p.p.č. 
3584 – ostatní plocha o výměře 373 m2 manželům Č. a V. Řepkovým, Králíky a 
ukládá MO předložit na jednání ZM prodej pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje zrušení usnesení ZM/2012/01/006 ze dne 16.01.2012 ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. Zároveň RM ukládá MO uzavřít v souladu 
s usnesením RM/2011/38/536 ze dne 07.09.2011 smlouvu o zřízení věcného břemene 
pro vlastníka nemovitosti čp. 7 na st.p.č. 16/1 v k.ú. Dolní Lipka.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník dotčených pozemků p.p.č. 533/5 – zahrady, p.p.č. 1083 – 
ostatní plochy, p.p.č. 1086 – ostatní plochy, p.p.č. 1104 – ostatní plochy a p.p.č. 
1109/1 – ostatní plochy v k.ú. Prostřední Lipka souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) 
stavebního zákona se stavebním záměrem „umístění 1 ks informační tabule a 5 ks 
uměleckých děl v krajině“ občanského sdružení Mlýn o.s., Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

Město Králíky jako dotčený ÚSC bere na vědomí oznámení o zahájení zjišťovacího 
řízení ke koncepci „Aktualizace Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje“ a 
nemá ke změně koncepce připomínky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo 080/2011 mezi městem Králíky a firmou Agile 
spol. s r.o. Ústí nad Orlicí na stavbu: „Zvýšení turistické atraktivity Kralické 
pevnostní oblasti – revitalizace tvrze Hůrka, reg. č. CZ.1.13/3.1.00/14.00900“.  
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:1  (p. Mlynář se zdržel) 
 

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

RM bere na vědomí podnět OV Dolní Lipka na podání návrhu pozemkové úpravy pro 
zpřístupnění obecního hřbitova v Dolní Lipce. 
zodpovědný: starostka, majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje bezplatné užití prostor dne 08.09.2012 pro konání akce „Jesus break“ 
(pořadatel Sbor Jednoty bratrské v Králíkách) včetně povolení odběru elektrické 
energie na Velkém náměstí na zajištění ozvučení.  
zodpovědný: odbor ŠKT, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje pro zajištění akce Sudety MTB Challenge 2012 tyto uzávěry komunikací: 
Velké náměstí dne 23.07.2012 od 07:30 hod. do 24.07.2012 do 12:00 hod., 
komunikace z náměstí určené pro hromadný start od 10:00 hod. do 10:15 hod. 
(podle jednotlivých průjezdů křižovatkami) a ukládá příslušným odborům 
projednat tuto záležitost s orgány Policie ČR a organizací Služby města Králíky, 
s.r.o. 
zodpovědný: odbor ŠKT, odbor VV, odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s odstraněním 55 ks náletových jasanů na pozemku p.č. 43/2 v k.ú. Dolní 
Lipka a současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty 
z těchto stromů s panem M. K., 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, které bude použito k vytápění klubovny OV 
v Dolní Lipce.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje interní rozpočtové opatření číslo 120301, kterým se zvyšuje schválený 
rozpočet v příjmech a výdajích o částku 393.380,00 Kč.  
zodpovědný: finanční odbor  
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 
 

 
 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 

 


