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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 42 

rady města 

  konané 07.11.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Jan Mlynář, Mgr. 

Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth 

 

Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 

 
 
RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 40/2 v k.ú. Dolní Boříkovice 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. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje požádat ČR – Ministerstvo obrany, Sekci správy majetku, Odbor pro 
nakládání s nepotřebným majetkem, nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6 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: 5:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 1175/3 – ostatní plochy v k.ú. 
Heřmanice u Králík souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se 
stavebním záměrem „výstavba bazénu u RD čp. 67,  stavba o rozměrech 3,5 m x 5 
m bude umístěna na pozemku p.p.č. 309/1 – ostatní ploše v k.ú. Heřmanice u 
Králík“ manželů J. a M. M., Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1177/6 – ostatní plocha o 
výměře 14 m2, p.p.č. 1177/7 – ostatní plocha o výměře 352 m2, p.p.č. 1251/1 – 
ostatní plocha o výměře 4365 m2 a p.p.č. 1251/4 – ostatní plocha o výměře 117 m2 
vše v k.ú. Heřmanice u Králík od ČR – Pozemkového fondu ČR na město Králíky a 
to dle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 95/1999 Sb., v platném znění. Zároveň ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje, aby v rámci výzvy ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení 
veřejné zakázky  „Regenerace památné aleje ke klášteru na Hoře Matky Boží 
v Králíkách“ byly písemně vyzvání tito dodavatelé:  

 1) Petr Zvědělík, Čajkovského 663/21, 586 01 Jihlava 
 2) Zahrada Harta s.r.o., Voštice 129, 566 01 Vysoké Mýto 
 3) Pavel Haupt, Kunčice 274, 561 61 Letohrad 
 4) Libor Tandler, Příkazy 66, 783 33 Příkazy 
 5) BAOBAB - péče o zeleň s.r.o., Alšova 5/3, 252 62 Únětice 
 a pověřuje starostku města podpisem seznamu dodavatelů, který bude nedílnou 

součástí dokumentace výše uvedené veřejné zakázky. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí žádost občanů a ukládá odboru ŠKT zajistit pořízení materiálu dle 
rozpisu rozpočtu do maximální výše 20.000 Kč bez DPH pro vybudování dřevné 
kůlny s pultovou střechou na pozemku města p.p.č. 23/24 za účelem uložení 
sportovního nářadí a náčiní. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje použití přidělených finančních prostředků OV Dolní Boříkovice na 
nákup 4 ks uniforem pro SDH Dolní Boříkovice v celkové hodnotě 5.000 Kč a 
úhradu sportovní sítě pro TJ Sokol Boříkovice v celkové hodnotě 3.000 Kč. 
odpovědný: starostka, místostarosta  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí informaci vedoucího OŠKT o průběhu napadeného správního 
řízení a vyjádření Mgr. Urbana k dodržování lhůt stanovených zákonem. RM 
ukládá starostce informovat ZM na jednání 12.11.2012. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 

 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


