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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 36 

rady města 

  konané 26.09.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil 

Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář 

 

Za městský úřad:  Ing. Miroslav Bouška 

 
 
RM schvaluje výpůjčku nebytových prostorů – jedné školní třídy v budově čp. 367 na 

Velkém náměstí v Králíkách pro konání akce burzy dětského oblečení ve dnech od 
08.10.2012 do 12.10.2012 Mateřskému centru EMMA, se sídlem Prostřední Lipka 
19, 561 69 Králíky s tím, že po skončení akce budou nebytové prostory uklizeny. 
zodpovědný: majetkový odbor, SMK 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 3 dohody o přičlenění honebních pozemků ze dne 10.03.2003 
uzavřené mezi městem Králíky a Honebním společenstvem Králíky, se sídlem 561 
69 Králíky, týkající se nového vymezení předmětu dohody, zvýšení výměry 
přičleněných pozemků na 139,2595 ha a zvýšení roční úhrady na částku 1.393 Kč, 
ostatní body dohody se nemění. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM neschvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 356/1 – zahrady o výměře cca 186 m2 
v k.ú. Králíky za účelem rekreace a odpočinkové plochy panu P. N., Lichkov. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje požádat ČR – SSHR o bezúplatný převod nepotřebného movitého 
majetku státu ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů:  
- z nabídky pro fyzické a právnické osoby č.j. 05721/12/OSMI/KOUK o převod 

vysokozdvižného vozíku, a to o: 
- 1 ks VZV DESTA DV 32 A, inv. č. S00512, evidovaná minimální kupní cena 

111.500 Kč 
- nebo 1 ks VZV DESTA DV 20 A, inv.č. S01257, evidovaná minimální kupní 

cena 94.700 Kč 
- nebo 1 ks VZV DESTA DV 20 A, inv. č. S01255, evidovaná minimální kupní 

cena 99.800 Kč 
- nebo VZV DESTA MV 12 B, inv.č. S00566, evidovaná minimální kupní cena 

72.700 Kč 
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- nebo VZV DESTA MV 12 B, inv.č. S01097, evidovaná minimální kupní cena 
70.800 Kč 

- nebo VZV čelní DESTA MV 12 B, inv. č. S00396, evidovaná minimální kupní 
cena 64.800 Kč 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí, že o prodej pozemků p.p.č. 2633 a 2634 v k.ú. Horní Lipka 
požádali 2 zájemci, a ukládá MO pozvat oba zájemce na jednání ZM dne 08.10.2012 
k projednání prodeje pozemků. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje zrušení usnesení ZM/2012/03/084 ze dne 14.05.2012 a doporučuje 
schválit nový záměr prodeje pozemku p.p.č. 2579 – ostatní plocha o výměře 3228 
m2 v k.ú. Horní Lipka za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, tj. 40.140 Kč + 
náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 2063/2 – ostatní plocha o výměře 226 m2 v k.ú. 
Králíky za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemku. Zároveň RM schvaluje pozemek zatížit věcnými břemeny 
spočívajícími: 
- v právu vedení otevřeného odvodňovacího příkopu 
- v právu uložení podzemního vedení kanalizace 
pro oprávněné město Králíky a dále  
- v právu vstupu a jízdy přes pozemek pro vlastníka nemovitosti na st.p.č. 841 

v k.ú. Králíky, 
věcná břemena se zřizují na dobu neurčitou a bezúplatně. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:1   (zdržel se Ing. Tóth) 
 

RM souhlasí s prodloužením doby pro pořádání hudební produkce v souvislosti 
s pořádáním závěrečné konference akce „Den Sil podpory AČR CIHELNA 2012“ 
v objektu Celní správy Horní Lipka, konané ve dnech od 04.10.2012 do 05.10.2012, 
do 02:00 hodin dne 05.10.2012, 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; 
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• 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: 5:0:0 
 

RM schvaluje úplnou uzavírku MK na Velkém náměstí z důvodu zajištění bezpečnosti 
při pořádání kulturní akce „Svatomichalská pouť 2012 v Králíkách“ v  termínu od 
27.09.2012 19:00 hod. do 30.09.2012 do 18:00 hod. Dále pověřuje odbor VTS 
zajištěním uzavírky. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí se skácením 260 ks náletových dřevin na p.p.č. 1277/1 a 2103 v k.ú. Dolní 
Boříkovice a současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní 
hmoty s panem O. J. za podmínky, že veškeré práce budou provedeny na jeho 
náklad a vlastní nebezpečí, pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na 
jeho kvalitu. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí se skácením 1 ks švestky na p.p.č. 651/18 v k.ú. Králíky a současně souhlasí 
s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty s panem D. F. za 
podmínky, že veškeré práce budou provedeny na jeho náklad a vlastní nebezpečí, 
pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje program jednání ZM dne 08.10.2012.  
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM ukládá OŠKT zpracovat přehled subjektů působících ve městě Králíky s popsáním 
podmínek pro jejich činnost souvisejících s podporou města Králíky.  
zodpovědný: Bc. Divíšek 
termín: do 31.10.2012 
hlasování: 5:0:0 
 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


