
 1 

Město Králíky 
Zápis z jednání č. 35 

rady města 

  konané 19.09.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil 

Kubíček, Ing. Ladislav Tóth 

 

Z jednání omluven:  Jan Mlynář 

 
 
Město Králíky jako vlastník sousedních pozemků p.p.č. 353 – zahrady, p.p.č. 356/1 – 

zahrady, p.p.č. 2074/4 – ostatní plochy, p.p.č. 2074/11 – ostatní plochy, p.p.č. 3320 – 
ostatní plochy, st.p.č. 306/1 – zastavěné plochy, st.p.č. 306/4 – zastavěné plochy a 
st.p.č. 306/6 – zastavěné plochy v k.ú. Králíky souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) 
stavebního zákona se stavebním záměrem „Výstavba dřevěné kůlny na nářadí, 
rozměr 3,5 x 4 x 2,5 m, šikmá střecha, konstrukce dřevěné trámy opláštěné prkny, 
dopr. deskou s imitací dřeva, krytina lepenka, vzdálenost od sousedního pozemku 
minimálně 2 m, kolna bude umístěna na pozemku p.p.č. 354 – zahradě v k.ú. 
Králíky“ manželů J. a M. P., Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitostí č.j. UZSVM/HUO/5699/2012-HUOM Sp 
55/2005 JIN mezi městem Králíky a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, tj. pozemků p.p.č. 2107/2 – ostatní plochu, p.p.č. 3731 – ostatní 
plochu, p.p.č. 3732 – ostatní plochu, p.p.č. 3733 – ostatní plochu, p.p.č. 3734 – 
ostatní plochu, p.p.č. 3735 – ostatní plochu, p.p.č. 3736 – ostatní plochu, p.p.č. 3737 
– ostatní plochu vše v k.ú. Králíky a p.p.č. 711 – ostatní plochu v k.ú. Dolní Hedeč, 
pozemky jsou součástí městské památkové zóny, smluvní vztah se uzavírá na dobu 
určitou do 31.12.2020. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje schválit záměr prodeje části pozemku p.p.č. 2056 – ostatní plocha v k.ú. 
Horní Lipka za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 50 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem, a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemku. Zároveň RM do doby realizace umístění nové DTS doporučuje 
schválit smlouvu o budoucí kupní smlouvě. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje schválit záměr směny pozemku p.p.č. 2049 – ostatní plocha o výměře 
390 m2 v k.ú. Červený Potok ve vlastnictví města Králíky za pozemek p.p.č. 628/1 – 
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orná půda o výměře 124 m2 a příp. další pozemky p.p.č. 640/2 – orná půda o 
výměře 100 m2, p.p.č. 628/49 – trvalý travní porost o výměře 82 m2, p.p.č. 628/58 – 
trvalý travní prost o výměře 11 m2, p.p.č. 628/68 – trvalý travní prost o výměře 51 
m2 a p.p.č. 628/69 – trvalý travní prost o výměře 28 m2 tak, aby hodnota 
směňovaných pozemků určená znalcem byla stejná. Zároveň RM ukládá předložit 
bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM neschvaluje zrušení věcného břemene – vedení otevřeného příkopu pro odvádění 
spodní a srážkové vody ve prospěch města Králíky na pozemcích p.p.č. 95/3 a p.p.č. 
95/10 v k.ú. Králíky ve vlastnictví manželů J. a B. M., Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy ze dne 06.04.2010 mezi městem Králíky a 
panem Č. Ř., bytem Králíky, a to z důvodu změny ve vymezení předmětu, výměry a 
výše nájmu. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje požádat ČR – Ministerstvo obrany, Sekci správy majetku, Odbor pro 
nakládání s nepotřebným majetkem, Praha o bezúplatný převod nepotřebného 
movitého majetku státu – majetek uvedený v seznamu vypracovaný VMK Králíky, 
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: 4:0:0 
 

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 „stavba oplocení na p.p.č. 23/28 - t.t. porostu, plot bude 
z betonových sloupků s železnou výplní a kovovým polem, zahradní domek bude 
zděný, zastřešený, rozměry 6,2 m x 4 m“ manželů M. a D. P., Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 6 v čp. 275 na Velkém náměstí 
v Králíkách do 25.10.2012 a za nájemné ve výši 4.500 Kč; náklady na opravu bytu 
investované nájemcem budou postupně umořovány z nájemného. V případě více 
zájemců se bude postupovat obdobným způsobem jako u pronajímání bytů 
v nástavbách (Čl. 10, 11 a 12 Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města 
Králíky).  
zodpovědný: majetkový odbor, správce Služby města Králíky, s. r. o. 
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termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o zajištění organizace Svatomichalské pouti na pozemcích 
vyhrazených k jejímu pořádání (Velkém náměstí a ulice Dlouhá), konané ve dnech 
29. a 30.09.2012 a pověřuje starostku města podpisem smlouvy se Sokolem Dolní 
Boříkovice. 
zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o zajištění organizace Svatomichalské pouti na pozemcích 
vyhrazených k jejímu pořádání (Velkém náměstí a ulice Dlouhá), konané ve dnech 
29. a 30.09.2012 a pověřuje starostku města podpisem smlouvy s FC Jiskrou 
Králíky – Červená Voda, o.s. 
zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o zajištění organizace Svatomichalské pouti na pozemcích 
vyhrazených k jejímu pořádání (Velkém náměstí a ulice Dlouhá), konané ve dnech 
29. a 30.09.2012 a pověřuje starostku města podpisem smlouvy s TJ Jiskrou 
Králíky, o.s. 
zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM souhlasí s prodloužením doby pro pořádání hudební produkce na 02:00 hodinu, a 
to v souvislosti s pořádáním „Setkání celníků na Horní Lipce 2012“, konaného dne 
21. až 23. září 2012, v objektu CS Horní Lipka, a to za splnění následujících 
podmínek: 
• pořadatel vhodnou formou zabezpečí včasné informování občanů, kteří bydlí 

v bezprostředním okolí konání kulturní akce; 

• pořadatel je povinen zabezpečit akci dostatečným počtem pořadatelů;  

• pořadatel akce musí v souladu s OZV č. PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách 

k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, 

zabezpečit veškeré náležitosti plynoucí z citované právní úpravy tak, aby předešel 

vzniku požárních rizik; 

• pořadatel je povinen vhodnými opatřeními minimalizovat především vibrace a 

hlukové imise působící na okolí akce tak, aby nebyla překročena zákonem stanovená 

mez. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje uzavřít smlouvy o dílo s firmou Pavel Haupt na realizaci akce „Králíky – 
výsadba aleje podél cesty k rybníku“ za celkovou cenu 47.296,80 Kč včetně DPH. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
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hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje zadávací podmínky pro veřejnou zakázku zadávanou v rámci 
zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Dodávka zemního plynu pro město 
Králíky, jeho příspěvkové organizace, a obchodní společnost, kterou město Králíky 
zřídilo“ na rok 2013. 
zodpovědná: starostka, místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje zadávací podmínky pro veřejnou zakázku zadávanou v rámci 
zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Dodávka elektřiny pro město 
Králíky, jeho příspěvkové organizace, a obchodní společnost, kterou město Králíky 
zřídilo“ na rok 2013. 
zodpovědná: starostka, místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje restrukturalizaci komunikačního připojení VMK Králíky s financováním 
z prostředků VMK. 
zodpovědná: starostka, místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

 
 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 

 
 


