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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 34 

rady města 

  konané 05.09.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil 

Kubíček, Jan Mlynář, Ing. Ladislav Tóth 

 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 1560/1 – ostatní plochy v k.ú. 

Dolní Boříkovice souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním 
záměrem „oplocení rodinného domu čp. 115 na st.p.č. 167, oplocení z dřevěných 
sloupků, výplň dřevěné latě, výška 1 metr, oplocení bude umístěno na pozemku 
p.p.č. 1272/1 – t.t. porostu v k.ú. Dolní Boříkovice“ manželů Černých, Pardubice. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 2461 – ostatní plochy a části p.p.č. 
2462 – ostatní plochy v k.ú. Horní Lipka za účelem zajištění přístupu k nemovitosti, 
zastavěné a manipulační plochy, drobné chovatelské činnosti a údržby pozemku za 
roční nájemné ve výši 460 Kč a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 2461 – ostatní plochy a části p.p.č. 
2462 – ostatní plochy v k.ú. Horní Lipka za účelem zajištění přístupu k nemovitosti, 
drobné chovatelské činnosti a údržby pozemku za roční nájemné ve výši 190 Kč a 
ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 2461 – ostatní plochy a části p.p.č. 
2462 – ostatní plochy v k.ú. Horní Lipka za účelem zajištění přístupu k nemovitosti, 
manipulační plochy a údržby pozemku za roční nájemné ve výši 130 Kč a ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 2461 – ostatní plochy a části p.p.č. 
2462 – ostatní plochy v k.ú. Horní Lipka za účelem zajištění přístupu k nemovitosti 
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a údržby pozemku za roční nájemné ve výši 100 Kč a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí jako vlastník pozemků p.p.č. 2445, p.p.č. 2440 v k.ú. Červený Potok a 
p.p.č. 2766 v k.ú. Horní Lipka s užíváním těchto pozemků pro realizaci projektu 
„Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník-Snieznik-Góry Bialskie“ 
z OPPS ČR-PR 2007-2013 opatření 2.2. Rozšíření nabídka cestovního ruchu 
v česko-polské příhraniční oblasti. Tento souhlas se vydává na dobu určitou do 
31.12.2020 bez dalších podmínek. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí jako vlastník pozemků: 
- v k.ú. Dolní Hedeč: p.p.č. 761/1, 760/1, 741/1, 745/1, 745/4, 745/5, 745/6, 745/7, 

745/10, 745/11, 745/12, 745/17, 745/19, 729/1, 767/1, 761/2, 762/2, 745/8, 745/18, 
729/10, 729/11 

- v k.ú. Králíky: p.p.č. 3679, 3690, 3616 
- v k.ú. Červený Potok: 2510, 2511, 2115 
- v k.ú. Horní Lipka: p.p.č. 2768, 2753 
s užíváním těchto pozemků pro vjezd rolby a provozováním zimních běžeckých 
tras. Tento souhlas se vydává bez dalších podmínek. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje bezplatné poskytnutí nebytových prostor v budově čp. 367 na Velkém 

náměstí v Králíkách pro konání akce První bleší trh ve dnech 14.-15.09.2012 
Městské knihovně a Mateřskému centru EMMA s tím, že po skončení akce budou 
nebytové prostory uklizeny. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí pro školní rok 2012/2013 s přijetím dítěte s trvalým pobytem na území cizí 
obce do MŠ Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí. 
zodpovědný: odbor ŠKT, MŠ Moravská 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje navýšení kapacity u MŠ Králíky, Červený Potok, okr. Ústí nad Orlicí 
(pracoviště Červený Potok) pro školní rok 2012/2013 o 3 děti (celkem 27 dětí). 
zodpovědný: odbor ŠKT, MŠ Červený Potok 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM souhlasí pro školní rok 2012/2013 s přijetím dětí s trvalým pobytem na území cizí 
obce do MŠ Červený Potok, okres Ústí nad Orlicí, pracoviště Prostřední Lipka 
zodpovědný: odbor ŠKT, MŠ Červený Potok 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM vyjadřuje podporu projektu „Zakoupení formátovací pily pro řezání velkoplošného 
materiálu„ panu Miroslavu Skalovi, Orlická 679, Králíky pro žádost na dotaci od 
MAS Orlicko. 
zodpovědný: místostarosta  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 

 


