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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 45 

rady města 

  konané 13.11.2013  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth,  

 
Omluveni:  Mgr. Vlastimil Kubíček, Mgr. Jan Mlynář 

 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 

 
 
RM doporučuje zrušit usnesení ZM/2012/06/167 ze dne 03.09.2012 a doporučuje 

schválit nákup pozemků p.p.č. 1295/24 – orná půda o výměře 4 049 m2, p.p.č. 
1295/45 – orná půda o výměře 96 m2 a p.p.č. 1295/46 – orná půda o výměře 254 m2 
vše v k.ú. Králíky od pana M. V., Králíky a ukládá MO předložit tento bod na 
jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 
 

RM doporučuje schválit záměr prodeje nemovitostí – stavby bez čp/če - garáže na st.p.č. 
1157/1 a pozemku st.p.č. 1157/1 – zastavěné plochy o výměře 115 m2 v k.ú. Králíky 
za kupní cenu ve výši 250.000 Kč s tím, že město jako prvním v pořadí nabídne 
převod nájemcům a to do podílového spoluvlastnictví. Nepřijmou-li nájemci 
nabídku převodu nemovitostí učiněnou městem do 3 měsíců ode dne, kdy jim byla 
doručena, budou nemovitosti nabídnuty k prodeji ostatním zájemcům. Zároveň 
RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje v rámci změny č. 1 ÚP Králíky prověřit možnost zařazení pozemků p.p.č. 
478/9, 480/10, 2072/20, 2072/47, 2072/49 a p.p.č. 2210/7 v k.ú. Králíky do plochy 
bydlení městské rodinné tak, aby město následně mohlo požádat ČR- Státní 
pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemků pro bydlení. Zároveň RM ukládá 
odboru ÚPaSÚ prověřit možnost zařazení do plochy bydlení městské rodinné nebo 
sídlištní všechny pozemky evidované na LV č. 10002 a které tvoří místní nebo 
účelové komunikace v zastavěném území nebo zastavitelné ploše. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
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RM bere na vědomí sdělení nájemkyně nemovitosti čp. 9 v k.ú. Dolní Lipka paní J. B., o 
splacení dlužného nájemného za měsíce 08-11/2013 ve výši 100.000 Kč a ukládá MO 
pozvat nájemkyni na jednání s vedením města o úhradě dlužného nájemného. 
zodpovědný: majetkový odbor, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí účelové státní neinvestiční dotace v požární 
ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2013 – ostatní 
části dotace – ŘÍJEN 2013“, a to na částku 169.000 Kč. Smlouva je uzavírána mezi 
poskytovatelem - Pardubickým krajem a příjemcem - Městem Králíky.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o dílo na stavbu: „Zřízení zastávky a točny Králíky – železniční 
stanice“ s firmou VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 
561 65 Jamné nad Orlicí.  
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje provedení stavebních prací v rámci akce: „Králíky, rekonstrukce 
místních komunikací“ v rozsahu cenové nabídky předložené firmou Strabag a.s., 
Hradec Králové. Ukládá odboru VTS objednat provedení stavebních prací.  
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 39, 11099586, 10489 a 653 přidělená městu 
Králíky rozhodnutím resortních ministerstev a Krajského úřadu Pardubického 
kraje a interní rozpočtové opatření číslo 131406, kterým se zvyšuje schválený 
rozpočet v příjmech a výdajích o částku 3.719.790 Kč. 
zodpovědný: finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje, v souladu s ustanovením § 102 odstavec (2) písmeno b) zákona číslo 
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové 
organizaci Městské muzeum Králíky o 50.400,00 Kč z rozpočtu města. 
zodpovědný: finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM bere na vědomí sdělení odboru ŠKT o vzdání se funkce člena školské rady Mgr. J. 
Stejskala. 
zodpovědný: odbor ŠKT, ředitel PO Gymnázium a základní škola Králíky 
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termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje Smlouvu o dílo na zajištění aktualizace a správy digitálních povodňových 
plánu v ORP III Králíky se společností ENVIPARTNER, s.r.o., Brno – Štýřice. 
odpovědný: odbor ŽP, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje Smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová 
podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí 
s rozšířenou působností“, registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 mezi 
městem Králíky a Svazem města a obcí ČR. 
odpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 
 
 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 

 


