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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 45 

rady města 

  konané 28.11.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář,  Ing. 

Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček 

 

Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 

 
 
RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemků v lokalitě „Na Skřivánku“ určených 

k zástavbě RD: 
- p.p.č. 3492 trvalý travní porost o výměře 1323 m2 
- p.p.č. 3493 orná půda  o výměře 1003 m2 
- p.p.č. 3494 orná půda  o výměře 1003 m2 
- p.p.č. 3495 orná půda  o výměře 1014 m2 
- p.p.č. 3498 orná půda  o výměře 1056 m2 
- p.p.č. 3499 orná půda  o výměře 1185 m2 
- p.p.č. 3500 orná půda  o výměře 1185 m2 
- p.p.č. 3501 orná půda  o výměře 1185 m2 
- p.p.č. 3529 orná půda  o výměře 1041 m2 
- p.p.č. 3530 orná půda  o výměře 878 m2 
- p.p.č. 3531 orná půda  o výměře 981 m2 
- p.p.č. 3532 orná půda  o výměře 952 m2 
- p.p.č. 3533 orná půda  o výměře 906 m2 
- p.p.č. 3534 orná půda  o výměře 881 m2 
- p.p.č. 3535 orná půda  o výměře 976 m2 

 vše v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 450 Kč/m2 (bez dalších nákladů) 
s bonifikací ve výši 100 Kč/m2 po uvedení stavby RD do užívání a přihlášení 
stavebníka RD k trvalému pobytu nejpozději do 4 let od podpisu kupní smlouvy 
s tím, že součástí této kupní ceny není příslušné technické zařízení na pozemku 
(napojovací body pro uložení měřících zařízení, připojovací poplatek) a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: průběžně 

hlasování: 5:0:0 

 

RM ukládá MO po schválení záměru prodeje pozemků požádat okolní obce o 
zveřejnění nabídky prodeje pozemků v lokalitě „Na Skřivánku“ a zároveň 
schvaluje uveřejnění inzerce na dvou bilboardech při vjezdu do obce.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: průběžně 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje záměr pronájmu nemovitosti „Evropského domu“ čp. 353 na st.p.č. 213 
v ul. Dlouhá v k.ú. Králíky za účelem provozování veřejné budovy: 
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- regionální informační centrum a veřejný internet 
- destinační management turistické oblasti Králický Sněžník, turistický incoming 
- pomoc podnikatelům na Králicku z pohledu získávání dotací z fondů EU 
a dále ke komerčním účelům bez omezení za minimální měsíční nájemné ve výši 
5.000 Kč a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: průběžně 

hlasování: 5:0:0 

 

RM doporučuje schválit prodej pozemku p.p.č. 2063/2 – ostatní plocha o výměře 226 
m2 v k.ú. Králíky panu J. M., Králíky a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
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: 5:0:0 

 

RM prodlužuje termín rozhodnutí o výpůjčkách nebytových prostorů v čp. 367 na 
Velkém náměstí v Králíkách do 08.12.2012.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM doporučuje schválit prodej nebytové jednotky č. 4/101 v bytovém domě čp. 4 na 
st.p.č. 234 a spoluvlastnického podílu ve výši 2257/10000 na společných částech 
domu a pozemku st.p.č. 234 vše v k.ú. Králíky panu J. V., Choceň a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: průběžně 

hlasování: 4:1:0  (Bc. Mlynář proti) 

 

RM doporučuje schválit usnesení: 
ZM schvaluje použití níže uvedených sazeb v případech bezúplatně nabytých pozemků, 

kdy nelze převzít a navázat na výši ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o 
tomto majetku naposledy účtovala. Současně ZM schvaluje použití těchto sazeb i 
při zjištěných inventarizačních přebytcích. Ustanovením těchto sazeb je dodržen 
účetní princip opatrnosti. Toto usnesení má platnost na dobu neurčitou, musí se 
však změnit při významné změně sazeb dle novelizace oceňovacích předpisů. ZM 
schvaluje použití jako ceny reprodukční tyto ceny vycházející z poslední platné 
oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb., ve znění pozdějších podpisů: 
v k.ú. Králíky 
- zemědělské pozemky (orná půda, zahrada, trvalý travní porost)   2,68 Kč/m2 

- lesní pozemky          3,80 Kč/m2 
- lesní pozemky včetně porostů      60,80 Kč/m2 
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- zastavěné pozemky       61,39 Kč/m2 
- ostatní plochy        61,39 Kč/m2. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: průběžně 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na 
výdaje JSDHO Králíky pro rok 2012 – ostatní části dotace“, která je uzavírána 
mezi Pardubickým krajem a městem Králíky.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření smlouvy budoucí – kupní smlouvy 
k nemovitosti ve spoluvlastnictví J. S., Králíky, za podmínky, že do kupní smlouvy 
samotné bude zapracováno věcné břemeno ve prospěch prodávajícího J. S., ke 
kanalizační přípojce vedoucí přes prodávaný pozemek a současně zřízení věcného 
břemene k téže kanalizační přípojce vedoucí přes pozemek p.p.č. 368/1 ve 
vlastnictví A. Š. a P. Š.  
zodpovědný: odbor SVZ 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje text sdělení pro vodoprávní úřad a pověřuje administrativními úkony 
v této věci odbor VTS.  
zodpovědný: starostka, vedoucí odboru VTS 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM bere na vědomí informaci o uzavřených darovacích smlouvách s firmou ENSYTRA 
s.r.o. (5.000 Kč),  firmou TES-LAMP s.r.o. (6.000 Kč), se společností Asociace 
hydroenergetiků ČR, o.s. (5.000 Kč) a s Ing. Miloslavem Hynkem (4.000 Kč).  
zodpovědný: starostka 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje dodatek č. 1 k obchodní smlouvě o zajištění stravování formou poukázek 
Ticket Restaurant. 
zodpovědný: FO 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

  
RM schvaluje program jednání ZM dne 10.12.2012.  

zodpovědný: starostka 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 
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Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


