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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 07 

rady města 

  konané 20.02.2013  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář,  

  Ing. Ladislav Tóth 

 
Omluven: Mgr. Vlastimil Kubíček 

 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 

 
 
RM schvaluje nový 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 60 dnů. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje majetkoprávní vypořádání stavby – jiná stavba na st.p.č. 678/3 v k.ú. 
Králíky, tzn. doporučuje schválit záměr prodeje stavby – jiná stavba na st.p.č. 678/3 
v k.ú. Králíky za symbolickou 1 Kč + náklady spojené s převodem a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 

 
RM bere na vědomí inventarizační zprávu ÚIK ze dne 18.02.2013 včetně přijatých 

opatření ke zlepšení průběhu inventur. 
zodpovědný: starostka, ÚIK, majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění, zřízení a provozování 
plynárenského zařízení – akce „Reko VTL Šanov – RS Králíky I“ a dále právu 
vstupovat a vjíždět na pozemky p.p.č. 3038, p.p.č. 3039, p.p.č. 3045 a p.p.č. 3822 vše 
v k. ú. Králíky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a 
provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek pro oprávněnou VČP 
Net, s.r.o., Hradec Králové. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úhradu 282 Kč + DPH za každý započatý metr daných pozemků 
zatížených plynárenským zařízením. Zároveň RM souhlasí do doby realizace stavby 
uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
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hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje požádat ČR – SSHR o bezúplatný převod nepotřebného movitého 
majetku státu dle přílohy č.j. 00574/13-SSHR/OPH, a to ve smyslu ustanovení § 22 
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve 
znění pozdějších předpisů. Evidovaná celková minimální kupní cena majetku ve 
výši 101.500 Kč.  
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 Vojenským 
muzeem Králíky, a to ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM souhlasí s výsadbou stromů na pozemku p.p.č. 3593 – trvalém travním porostu 
v k.ú. Králíky při akci modernizace silnice II/312 Králíky – Červený Potok, jejímž 
investorem je Pardubický kraj. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře 
informačního systému FENIX č. F-10-01075 se společností Asseco Solutions. 
zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM souhlasí s prodloužením doby pro pořádání hudební produkce na 04:00 hod., a to v 
souvislosti s pořádáním „Maturitního plesu SOUo Králíky“ v Klubu Na Střelnici v 
Králíkách, dne 09.03.2013, a to za splnění následujících podmínek: 
• 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 
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RM souhlasí se skácením 5 smrků, 1 douglasky, 7 olší, 5 jasanů, 3 jív a 1 třešně na p.p.č. 
3592, 3590 a 3589, vše v k.ú. Králíky a současně souhlasí s uzavřením písemné 
dohody o zpracování dřevní hmoty se správcem dělostřelecké tvrze Hůrka za 
podmínky, že veškeré práce budou provedeny na jeho náklad a vlastní nebezpečí, 
pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu. Dřevo bude 
použito pro otop budov v areálu tvrze Hůrka.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje zařazení žádosti o spoluúčast při realizaci 2. ročníku promítání filmů s 
ekologickou tématikou pro žáky škol na Králicku do oblasti přímé podpory v rámci 
dotačního a příspěvkového programu města Králíky pro rok 2013 a starostka města 
Králíky přijímá návrh na převzetí záštity nad konáním akce v Králíkách. 
zodpovědný: odbor ŠKT, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM vyjadřuje podporu záměru občanskému sdružení Mlýn o.s. Prostřední Lipka k 
vypracování studie vytvoření návsi v Prostřední Lipce. 
zodpovědný: odbor ŠKT, starostka, Mlýn o.s. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 

 

 

 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


