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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 29 

rady města 

  konané 25.07.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Jan Mlynář, Mgr. 

Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth 

 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
RM schvaluje pronájem pozemků st.p.č. 72 – zastavěné plochy o výměře 180 m2, p.p.č. 

369 – zahrady o výměře 61 m2 a p.p.č. 370 – t.t. porostu o výměře 129 m2 v k.ú. 
Dolní Hedeč za účelem zajištění přístupu k nemovitosti, užívání zahrady a sekání 
trávy panu J. V., Dolní Hedeč, a to na dobu neurčitou. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 1003/2 – ostatní plochy o výměře 490 m2 v k.ú. 
Dolní Boříkovice za účelem zemědělského hospodaření panu V. D., Králíky, a to na 
dobu neurčitou. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 2374 – trvalý travní porost o 
výměře 603 m2 za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 50 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: průběžně 

hlasování: 5:0:0 

 

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 628/44 – trvalý travní porost o 
výměře 261 m2 za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem + náhrada za ušlé nájemné za poslední 3 roky 
ve výši 2.349 Kč a ukládá předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: průběžně 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje dodatek č. 12 k pojistné smlouvě č. 151 471 6651 mezi městem Králíky a 
Generali Pojišťovnou, a.s., Praha, týkající se upřesnění pojistných podmínek pro 
pojištění odpovědnosti za škodu. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 
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RM souhlasí s krátkodobým užitím části pozemků p.p.č. 2076/1 a p.p.č. 2283 v k.ú. 
Králíky panem R. K., Králíky, a to za účelem složení materiálu (řeziva) na opravu 
střechy na domě čp. 11 v Králíkách a dále na postavení lešení před domem čp. 11 
v Králíkách. Po skočení prací budou části pozemků uvedeny do původního stavu.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje ukončení užívání nemovitosti čp. 367 na Velkém náměstí v Králíkách 
(gymnázium), a to dohodou ke dni 31.07.2012 formou dodatku č. 2 smlouvy o 
výpůjčce ze dne 17.09.2009 mezi městem Králíky a příspěvkovou organizací 
Gymnázium a základní škola Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje předání nemovitosti čp. 367 na Velkém náměstí v Králíkách 
(gymnázium) pod správu společnosti Služby města Králíky, s.r.o., a to s účinností 
od 01.08.2012.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 775/2 – trvalý travní porost o 
výměře 42 m2 za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 50 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: průběžně 

hlasování: 5:0:0 

 

RM ruší usnesení RM/2012/28/430 ze dne 18.07.2012 a schvaluje: Město Králíky jako 
vlastník sousedního pozemku p.p.č. 2205/1 – ostatní plocha v k.ú. Králíky souhlasí 
dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem „Králíky, p.č. 
447/15 Votava – KNN“ žadatele MONTPROJEKT, a.s., se sídlem Pardubice, a to za 
podmínky, že k provedení stavby bude stavebníkem požádáno o zvláštní užívání 
místní komunikace dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje smlouvu o propagaci a reklamě mezi Městem Králíky a Lesy České 
republiky, s.p., Hradec Králové, kde předmětem smlouvy je závazek poskytovatele 
poskytnout objednateli reklamní plnění jakož i závazek objednatele zaplatit 
poskytovateli za řádně poskytnutá reklamní plnění dohodnutou odměnou. 
zodpovědný: odbor VTS  

termín: ihned  

hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje nájemní smlouvu s firmou STRABAG a.s., týkající se pozemků p.p.č. 
328/4, 328/3, 328/2, 470/4, 1503/3, 375/17, 375/15, 375/14, 375/13, 375/1 v k.ú. Dolní 
Boříkovice za účelem zřízení mezideponie a vybudování stavby „Společná zařízení 
na Kralicku“ a to na dobu určitou do 30.11.2012.  
zodpovědný: odbor VTS  

termín: ihned  

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 41/12 se společností MIVET, s.r.o., Praha – Michle. 
zodpovědný: starostka 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje Smlouvu o propagaci a reklamě na akci „Cihelna 2012“ se společností 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 
zodpovědný: starostka 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje Smlouvu o propagaci a reklamě na akci „Cihelna 2012“ se společností 
V A K S T A V, s.r.o. 
zodpovědný: starostka 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje směrnici: O předpisech města Králíky, PP/137/S/2012. 
zodpovědný: kancelář úřadu - právník 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zhotovení a šíření reklamy s Rádiem NET National 
s.r.o., Praha 10 (rádio BEAT) a MEDIA MARKETING SERVICES a.s. (rádiem 
BLANÍK), region východní Čechy, Náchod.  
zodpovědný: místostarosta, starostka 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění fyzické ostrahy akce CIHELNA 2012 
s firmou DOSON s.r.o., Opatovice nad Labem s dodáním jednorázových náramků. 
zodpovědný: místostarosta, starostka 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 
 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


