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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 17 

rady města 

  konané 02.05.2013  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, 

Bc. Jan Mlynář 

 
Omluven: Mgr. Vlastimil Kubíček  

 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 

 
 
RM doporučuje schválit záměr prodeje části pozemku p.p.č. 2072/1 v k.ú. Králíky 

(oddělení pozemku za přítomnosti SSÚ) za minimální 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. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

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 schvaluje požádat o pronájem nemovitosti – pozemku p.p.č. 650/3 – zahrady o 
výměře 152 m2 v k.ú. Králíky od ČR – Státního pozemkového úřadu za účelem 
nezemědělského využití – veřejná zeleň a část komunikace. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru o výměře 12,81 m2 – kanceláře 
vlevo v 1. NP nemovitosti čp. 353 na st.p.č. 213 v k.ú. Králíky – Evropský dům za 
účelem zřízení kanceláře za roční nájemné ve výši 960 Kč/m2/rok a ukládá MO 
záměr pronájmu zveřejnit.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník dotčených pozemků p.p.č. 286/13 – trvalého travního 
porostu a p.p.č. 286/17 – trvalého travního porostu v k.ú. Dolní Lipka souhlasí dle § 
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96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem „přeložka kanalizace u 
budovy čp. 50 – objektu bydlení na st.p.č. 94 – zastavěné ploše“ vlastníků 
jednotlivých bytových jednotek, a to za podmínky, že uložení kanalizace bude 
ošetřeno zřízením věcného břemene. Před započetím prací na realizaci stavby bude 
uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník dotčených pozemků p.p.č. 3636 – ostatní plochy v k.ú. 
Králíky a p.p.č. 2454 – ostatní plochy v k.ú. Červený Potok souhlasí dle § 96 odst. 3 
písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem „umístění informačního 
bilboardu o rozměrech 5,1 x 2,4 x na akci modernizace silnice II/312 Králíky – 
křižovatka Červený Potok, km 2,350 – 4,365“ investora stavby – Pardubického 
kraje, Pardubice. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM ruší usnesení č. RM/2013/12/143 ze dne 27.03.2013 a schvaluje záměr pronájmu 
části pozemku p.p.č. 2074/3 – ostatní plochy o výměře cca 72 m2 v k.ú. Králíky za 
účelem přechodného uskladnění zeminy v období od 06/2013 až 10/2013 za nájemné 
ve výši 100 Kč, a to za splnění těchto podmínek:  
• zemina bude ukládána na pozemek postupně v menším množství  
• uložena bude pouze na dobu nezbytně nutnou – zpracování zeminy nejdéle do 14 

dnů od jejího uložení 
• přes pozemek nebude jezdit těžká mechanizace.  
Současně RM ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje zhotovení 2 ks reklamních bannerů od společnosti COLLEGIUM s.r.o., 
zastoupené jednatelem panem Viktorem Vavrušou, za kupní cenu 4.500 Kč včetně 
DPH/1 ks v předloženém znění. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM ukládá MO jednat s realitní kanceláří Realit Spektrum s.r.o., Letohrad o uzavření 
smlouvy o poskytování realitních služeb na prodej zainvestovaných pozemků 
k zástavbě RD v lokalitě „Na Skřivánku“. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 



3 

 

RM ukládá MO zveřejnit záměr pronájmu volného městského bytu č. 4 v čp. 366 na 
Velkém náměstí v Králíkách v souladu s Pravidly pro pronajímání bytů ve 
vlastnictví města Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor, správce Služby města Králíky, s. r. o.,  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje znění výzvy k předložení cenových nabídek na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce pro stavbu: „Oprava střechy kostela Panny Marie 
v Prostřední Lipce.  
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje v souvislosti s opravou střechy kostela Panny Marie v Prostřední Lipce 
oslovení těchto firem: Zdeněk Moravec, 5. května 388, Králíky; Pokrývačské práce 
Richard Mareček, Na Mokřinách 942, Králíky; Pokrývačské práce Karel 
Petruželka, Dolní Boříkovice 150, Králíky. 
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM souhlasí se skácením dubu na p.p.č 1083/4 v k.ú. Králíky a současně souhlasí s 
uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z tohoto stromu s panem J. 
H., Králíky s podmínkou, že veškeré práce budou provedeny na náklad a vlastní 
nebezpečí žadatele pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho 
kvalitu.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM ukládá MO připravit návrh Bc. Mlynáře k projednání v RM tak, aby mohl být 
projednán na nejbližším zasedání ZM. 
zodpovědný: vedoucí MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí návrh rozšíření zřizovací listiny příspěvkové organizace Klub Na 
Střelnici a ukládá odboru ŠKT předložit tento návrh na jednání zastupitelstva 
města Králíky. 
zodpovědný: odbor OŠKT  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje spoluúčast města na organizaci hasičské pouti spojené s dětským dnem 
dne 01.06.2013 a ukládá odborům ŠKT, vnitřních věcí a VTS spolupodílet se na 
organizaci hasičské pouti. 
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zodpovědný: odbor ŠKT, VV a VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje s účinností od 01.09.2013 nový ceník služeb poskytovaných na 
víceúčelovém sportovním areálu. Tímto rozhodnutím je zrušeno usnesení 
RM/2007/52/751. 
zodpovědný: odbor ŠKT, ředitel školy Gymnázium a ZŠ Moravská, Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí účelové státní neinvestiční dotace v požární 
ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2013 – 
akceschopnost jednotek“, a to na částku 100.000 Kč. Smlouva je uzavírána mezi 
poskytovatelem - Pardubickým krajem a příjemcem - Městem Králíky.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín:  
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje použití přidělených finančních prostředků OV Dolní Boříkovice na 

nákup 3 ks uniforem pro SDH Dolní Boříkovice v celkové hodnotě 3.600 Kč. 
odpovědný: starostka, místostarosta  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 
 
 
 
 

 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka  místostarosta 


