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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 06 

rady města 

  konané 12.02.2014  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Jan Mlynář,  

  Ing. Ladislav Tóth 

 
Omluven: Mgr. Vlastimil Kubíček 

 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 

 
 
RM bere na vědomí přehled nájemních smluv na pronájem pozemků ve smyslu 

valorizace cen a přepočtu výše nájemného v souladu se stávajícími Pravidly pro 
pronajímání pozemků ve vlastnictví města Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Program 
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika v období 2014-2020“ 
podle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a nemá k němu 
připomínky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník dotčených pozemků p.p.č. 1024/1 – ostatní plochy a p.p.č. 
2127/1 – ostatní plochy v k.ú. Králíky souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. d) a § 105 odst. 
1 písm. f) stavebního zákona se stavebním záměrem „uložení kanalizační přípojky 
v rámci stavebních úprav rodinného domu čp. 542, místo stavby st.p.č. 686 – 
zastavěná plocha, p.p.č. 1024/41 - zahrada, 1024/1 – ostatní plocha a 2127/1 – 
ostatní plocha v k.ú. Králíky“ O. F., Králíky a S. F., Pardubice, a to za splnění 
podmínek: 

• Udělení souhlasu správcem komunikace (Služby města Králíky, s.r.o.). 
• Vyřízení povolení ke zvláštnímu užívání komunikace (odbor Výstavby a 

technické správy MěÚ Králíky). 
• Uložení kanalizace na pozemcích ve vlastnictví města Králíky p.p.č. 1024/1 – 

ostatní ploše a p.p.č. 2127/1 - ostatní ploše bude ošetřeno smlouvou o zřízení 
služebnosti. Do doby dokončení realizace stavby schvaluje RM uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení služebnosti. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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RM doporučuje nákup části pozemků p.p.č. 480 – t.t. porostu a p.p.č. 460/2 – t.t. 
porostu v k.ú. Dolní Boříkovice od pana M. D., Králíky za kupní cenu v místě a čase 
obvyklou. Zároveň RM ukládá MO zadat vypracování GP na oddělení částí 
pozemků a zároveň vypracování znaleckého posudku na stanovení kupní ceny a 
poté předložit nákup pozemků na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 

 
RM souhlasí se skácením javoru na p.p.č 2158/2 v k.ú. Králíky a současně souhlasí s 

uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z tohoto stromu s panem F. 
P., Červená Voda.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje: 
- převzetí záštity města nad 54. ročníkem tradičního králického karnevalu, 
- spolupořadatelství města při zajištění realizace akce tradičního kralického 
karnevalu,  
- úhradu nákladů na ohňostroj z prostředků města v souvislosti s pořádáním 
tradičního kralického karnevalu do maximální výše 30.000 Kč 
- použití městského znaku při propagaci akce 54. ročníku tradičního kralického 
karnevalu, 
- prodloužení hodiny hudební produkce dne 14.02.2014 do 06:00 hod. následujícího 
dne pro provozovny, které jsou zapojeny do organizace karnevalu,  
- nepřetržitý provoz prodejního stánku FC Jiskra 2008, o.s. ve dnech 14. – 
15.02.2014 na Velkém náměstí včetně připojení na el. zařízení 
- prodloužení hodiny nočního klidu dne 15.02.2014 do 05:00 hod. následujícího dne 
pro organizaci taneční zábavy v Klubu Na Střelnici 
- částečnou uzávěru Velkého náměstí dne 14.02.2014 od 14:00 hod. (prostor u 
gymnázia - ohňostroj před budovou městského muzea) a úplnou uzávěru Velkého 
náměstí dne 14.02.2014 od 17:00 do 20:00 hodin. 
zodpovědný: odbor ŠKT, odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí předloženou inspekční zprávu a ukládá vedoucímu ŠKT provést 
v závěru roku 2014 kontrolní šetření zaměřené na odstranění nedostatků zjištěných 
v průběhu inspekční kontroly. 
zodpovědný: odbor ŠKT, Mateřská škola Červený Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje text vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele/ky Městské knihovny Králíky a ukládá vedoucímu odboru ŠKT zajistit 
zveřejnění obvyklým způsobem. 
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zodpovědný: odbor ŠKT, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM pověřuje Ing. Jana Divíška, vedoucího odboru ŠKT MěÚ Králíky, zastupováním 
města Králíky při sjednávání a uzavírání smluv v hudební, kulturní a společenské 
oblasti, včetně jednání s agenturami zajišťujícími výkon ochrany autorských práv 
na akce pořádané městem Králíky v rámci schváleného rozpočtu města Králíky pro 
daný kalendářní rok.  
zodpovědný: odbor ŠKT, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje složení výběrové komise na funkci ředitel/ředitelka příspěvkové 
organizace Městské muzeum Králíky a ukládá vedoucímu odboru ŠKT připravit 
podklady pro vykonání výběrového řízení. 
zodpovědný: odbor ŠKT, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 
 

 
 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 

 
 


