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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 50 

rady města 

  konané 11.12.2013  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, 

Mgr. Vlastimil Kubíček, Mgr. Jan Mlynář 

 

Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 

 
 
RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k pozemku st.p.č. 54 – zastavěné ploše o 

výměře 180 m2 v k.ú. Dolní Hedeč s panem J. V., Králíky a to dohodou ke dni 
31.12.2013. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí vyjádření pana M. V., Králíky k prodeji 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 městu Králíky a pověřuje 
vedoucí MO dalším jednáním. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí zahájení zjišťovacího řízení záměru „Poldr Dolní Lipka, 
revitalizace v zátopě“ zařazeného v kat. II oznamovatele Povodí Labe, s.p., Hradec 
Králové posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., 
v platném znění. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 90/2 – trvalý travní porost o 
výměře 320 m2 v k.ú. Heřmanice u Králík za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však za cenu ve výši 100 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemku.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM nedoporučuje schválit prominutí pohledávky u pana Ing. Karla Vlasáka, Čechova 
152, Kadaň, která povinnému vznikla v souvislosti s ručením za úvěr, a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 
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zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje ukončení spolupráce s JUDr. Jaroslavem Vaňkem, právní a pojišťovací 
kanceláří Vanlex, Havlíčkův Brod, zastoupená na základě smlouvy o 
zprostředkování pojištění ze dne 23.09.1997 a to dohodou k 30.06.2014.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí představu pana J. S., Verměřovice o pronájmu pozemků na akci 
CIHELNA 2014 a ukládá vedení města a MO se všemi vlastníky pozemků areálu 
Cihelny jednat o nových podmínkách pronájmu pozemků.   
zodpovědný: majetkový odbor, starostka 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit smlouvu o budoucí kupní smlouvě, o vstupu na pozemek a 
souhlas s umístěním a provedením stavby „Chodník podél silnice I/43 Králíky – ul. 
Moravská“ s manžely J. a H. S., Králíky a to z důvodu budoucího majetkoprávního 
vypořádání stavby „Chodník podél silnice I/43 Králíky – ul. Moravská“. Zároveň 
ukládá vedoucímu odboru VTS předložit bod na jednání ZM dne 16.12.2013. 
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit smlouvu o budoucí kupní smlouvě, o vstupu na pozemek a 
souhlas s umístěním a provedením stavby „Chodník podél silnice I/43 Králíky – ul. 
Moravská“ s panem J. Š., Králíky a to z důvodu budoucího majetkoprávního 
vypořádání stavby „Chodník podél silnice I/43 Králíky – ul. Moravská“. Zároveň 
ukládá vedoucímu odboru VTS předložit bod na jednání ZM dne 16.12.2013. 
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit smlouvu o budoucí kupní smlouvě, o vstupu na pozemek a 
souhlas s umístěním a provedením stavby „Chodník podél silnice I/43 Králíky – ul. 
Moravská“ s paní J. Ch., Praha a paní O. N., Wien A-1120, Rakousko a to z důvodu 
budoucího majetkoprávního vypořádání stavby „Chodník podél silnice I/43 Králíky 
– ul. Moravská“. Zároveň ukládá vedoucímu odboru VTS předložit bod na jednání 
ZM dne 16.12.2013. 
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zabezpečení provozu systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 
odpadu s firmou SMK s.r.o. Králíky. 
zodpovědný: odbor ŽP  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 201213 na zajištění dotačního 
managementu akce „Regenerace památné aleje ke klášteru na Hoře Matky Boží 
v Králíkách“ s Ing. R. Ulmannovou, Libchavy. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje prodej 87,41 m3 dříví společnosti Služby města Králíky s.r.o., se sídlem 
Růžová 462, 561 69 Králíky za celkovou prodejní cenu 57.906 Kč bez DPH. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje, v souladu s ustanovením § 102 odstavec (2) písmeno b) zákona číslo 
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění převod finančních prostředků ve výši 
135.000 Kč ze závazného ukazatele na platy zaměstnanců do závazného ukazatele 
příspěvek na činnost organizace. 
zodpovědný: finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM jmenuje Antonína Vyšohlída do funkce člena školské rady při škole Gymnázium a 
základní škola Králíky s mandátem do skončení funkčního období stávající školské 
rady.  
zodpovědný: odbor ŠKT, ředitel školy Gymnázium a základní škola Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 3:2:0    (proti Ponocná, Ing. Tóth) 
 

RM schvaluje podání žádosti o grant s názvem „Rekonstrukce pancéřových zásuvných 
vrat ve vchodovém objektu K-S 12a tvrze Hůrka“ a ukládá odboru ŠKT zajistit ve 
spolupráci s provozovatelem tvrze Hůrka podání žádosti o grant.  
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje podání žádosti o grant s názvem „Druhá etapa opravy Sousoší kalvárie 
reg. č. památky 21181/6-4048 v a ukládá odboru ŠKT zajistit ve spolupráci se 
zpracovatelem restaurátorské zprávy podání žádosti o grant.  
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy 
termín: ihned 



4 

 

hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje podání žádosti o grant s názvem „Oprava Schwarzerova kříže“ a ukládá 
odboru ŠKT zajistit ve spolupráci se zpracovatelem odborného posudku podání 
žádosti o grant.  
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí žádost Duchovní správy poutního kostela v Králíkách II a souhlasí 
s jejím zařazením do Dotačního a grantového programu města Králíky pro rok 
2014. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje s účinností od 01.01.2014 cenu stočného ve výši 27,37 Kč bez DPH (31,48 
Kč včetně DPH). 
zodpovědný: jednatel společnosti 
termín: 01.01.2014 
hlasování: 5:0:0 
 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


