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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 22 

rady města 

  konané 05.06.2013  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, 

Bc. Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček  

 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 

 
 
RM schvaluje dohodu o vstupu na pozemky p.p.č. 563/2 – orná půda o výměře 5810 m2, 

p.p.č. 565 – trvalý travní porost o výměře 4306 m2, p.p.č. 579 – ostatní plocha o 
výměře 583 m2 a p.p.č. 567 – trvalý travní porost o výměře 644 m2 vše v k.ú. 
Prostřední Lipka mezi městem Králíky a společností ZEOS, s.r.o., Prostřední Lipka 
126, a to na dobu určitou od 01.08.2013 do 31.08.2013.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dohodu o vstupu na pozemky ve zjednodušené evidenci p.č. 562/2 (GP) o 
výměře 33821 m2, p.č. 563/1 (GP) o výměře 25623 m2 a p.č. 577 (GP) o výměře 1482 
m2 v k.ú. Prostřední Lipka mezi městem Králíky a společností ZEOS, s.r.o.,  
Prostřední Lipka 126, a to na dobu určitou od 01.08.20123 do 31.08.2013.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 
 

RM schvaluje smlouvu o poskytování realitních služeb mezi městem Králíky a 
společností Realit Spektrum s.r.o., Letohrad na prodej zainvestovaných pozemků 
k zástavbě RD v lokalitě „Na Skřivánku“ v předloženém znění. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v umístění, zřízení a provozování 
podzemního vedení elektrické přípojky a dále v právu vstupu a vjezdu na pozemek 
p.p.č. 2074/13 v k. ú. Králíky za účelem její opravy a údržby pro oprávněné 
manžele M. a A. H., Králíky. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku. 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 
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RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění, zřízení a provozování 
plynárenského zařízení a dále v právu vstupovat a vjíždět na pozemky p.p.č. 276/1, 
276/3, 284/1, 284/3, 284/5, 1024/1, 1083/2, 2080/2, 2080/3, 2080/4, 2080/9, 2080/12, 
2138/2, 2138/3, 2138/4, 2139/1, 2140 a 2232/9  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, a jí 
pověřeným osobám. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu 100 Kč + DPH za každý započatý metr pozemku zatíženého plynárenským 
zařízením. 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 smlouvu o provedení díla: „Oprava střechy kostela Panny Marie v 
Prostřední Lipce“ s firmou Richard Mareček, Králíky.  
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Městské muzeum Králíky pro rok 
2013. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování:  5:0:0 
 

RM schvaluje finanční spoluúčast na výrobě a zveřejnění reportáže z otevření 
cyklostezky Králíky – Červená Voda ve výši 2.000 Kč. 
zodpovědný: odbor ŠKT, na vědomí finanční odbor, obec Červená Voda 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí zprávy o činnosti komise sportovní, komise sociální, komise pro 
osadní výbory a komise pro regeneraci MPZ. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu č. JS/2013/T/02217/PM na pronájem mobilních toalet pro akci 
Cihelna 2013. 
zodpovědný: místostarosta, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje uspořádání veřejné sbírky materiální pomoci pro postižené povodněmi ve 
spolupráci s ČČK Ústí nad Orlicí a poskytnutí finanční nebo materiální pomoci 
v hodnotě 30.000 Kč obci Vestec na Nymbursku. 
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zodpovědný: vedoucí OSVZ, starostka 
termín: ihned 
hlasování:  
 

RM ukládá MO připravit do 15. července 2013 návrh změny článku 8 Pravidel o 
pronajímání nebytových prostorů ve vlastnictví města Králíky. 
zodpovědný: vedoucí MO 
termín: ihned 
hlasování:  

 

 

 
 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka  místostarosta 

 


