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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 41 

rady města 

  konané 31.10.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Jan Mlynář, Mgr. 

Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth 

 

Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 

 
 
RM doporučuje schválit prodej pozemků p.p.č. 2633 – ostatní plocha o výměře 794 m2 a 

p.p.č. 2634 – ostatní plocha o výměře 1005 m2 v k.ú. Horní Lipka žadateli, který 
nabídl nejvyšší kupní cenu, a to panu T. B., Velké Přílepy a ukládá MO předložit na 
jednání ZM prodej pozemků. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje prodej části pozemku p.p.č. 1529 a části pozemku ve zjednodušené 
evidenci p.č. (871/1)GP v k.ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 30 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr prodeje. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM nedoporučuje členství města Králíky v nově vznikajícím honebním společenstvu 

Pod Klapáčem, Králíky dle § 19 odst. 5 písm. c) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr prodeje pánského horského kola zn. AGGRESSOR za kupní cenu 
1.000 Kč + DPH a ukládá MO zveřejnit záměr prodeje na dobu 15 dnů. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí žádost Klubu seniorů o výpůjčku nebytových prostorů v přízemí 
vlevo (knihovna, učebna, dílna, sklad, WC) v č.p. 367 na Velkém náměstí 
v Králíkách za účelem provozování klubové činnosti pro seniory a odkládá 
rozhodnutí o žádosti do 30.11.2012. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM doporučuje schválit prodloužení termínu k zaplacení kupní ceny a podepsání kupní 
smlouvy na prodej pozemku p.p.č. 2529 v k.ú. Horní Lipka paní D. W., Jablonné 
nad Orlicí, a to nejpozději do 30.04.2013 a ukládá MO předložit bod na jednání 
ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v umístění, zřízení a provozování 
zařízení a dále práva vstupu a vjezdu vlastníka zařízení nebo jím pověřené osoby na 
pozemky p.p.č. 207/1, p.p.č. 225/2 a p.p.č. 3510 v k. ú. Králíky pro oprávněnou ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV – Podmokly. Věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + DPH. Zároveň RM souhlasí do 
doby realizace uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr prodeje volné bytové jednotky č. 4/5 v čp. 4 na Velkém náměstí 
v Králíkách za nabídkovou kupní cenu ve výši 333.065 Kč a ukládá MO záměr 
prodeje zveřejnit na dobu 30 dnů. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky města Králíky č. 4/2012 „O 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2013“ a ukládá odboru VV 
a ŽP jeho předložení na listopadové zasedání zastupitelstva města.  
zodpovědný: odbor VV, odbor ŽP  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM přijímá nabídku firmy EP Energy Trading, a.s., Praha 1, na dodávku zemního 
plynu pro město Králíky, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost, 
kterou město zřídilo. 
zodpovědný: starostka, místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM přijímá nabídku firmy V-Elektra, s.r.o., Velké Meziříčí, na dodávku elektřiny pro 
město Králíky, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost, kterou město 
zřídilo. 
zodpovědný: starostka, místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje program jednání ZM dne 12.11.2012.  
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zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje uzavření městského úřadu pro veřejnost dne 28.12.2012 a dne 31.12.2012.  
zodpovědný: tajemník, vedoucí odborů  
termín: 28. a 31.12.2012 
hlasování: 5:0:0 
 
 

 

 

 

 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 

 


