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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 08 

rady města 

  konané 26.02.2014  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Jan Mlynář, Ing. Ladislav Tóth, 

Mgr. Vlastimil Kubíček 

 
Omluven: Antonín Vyšohlíd 

 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 

 
 
RM doporučuje v návaznosti rozhodnutí ZM/2004/10/194 ze dne 14.09.2004 přijmout 

usnesení: ZM schvaluje nabytí uvedeného nepotřebného vojenského majetku, tj. 
objektu SLO č. 113 na pozemku st.p.č. 251 v k.ú. Prostřední Lipka, do vlastnictví 
města Králíky darovací smlouvou podle zákona č. 174/2003 Sb., o převodu 
některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné 
hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky na územní 
samosprávné celky. Zároveň ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: průběžně 

hlasování: 4:0:0 

 

RM ukládá správci bytového fondu společnosti Služby města Králíky, s.r.o. nastavit 
takový režim, aby nedocházelo k plýtvání finančních prostředků a zároveň 
nedocházelo ke znehodnocení technického stavu budovy, a podle toho stanovit 
Městskému muzeu Králíky tomu odpovídající zálohy na služby a provádět 
pravidelné vyúčtování služeb vždy k 30.04. následujícího roku.  
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

 

RM bere na vědomí žádost pana T. B., Velké Přílepy o směnu pozemků p.p.č. 2633 – 
ostatní plochy o výměře 794 m2 a p.p.č. 2634 – ostatní plochy o výměře 1005 m2 
v k.ú. Horní Lipka za pozemky o stejné výměře nejlépe v k.ú. Prostřední Lipka a 
ukládá MO vytypovat pozemek v k.ú. Horní Lipka pro směnu pozemku p.p.č. 2633 
v k.ú. Horní Lipka a poté předložit opětovně k projednání v RM a následně v ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 
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RM schvaluje krátkodobý pronájem části pozemku p.p.č. 2129 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 20 m2 za účelem krátkodobého dočasného skladování dřeva 
v období od 01.03.2014 do 29.03.2014 panu J. P.,  Letohrad. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned  

hlasování: 4:0:0 

 

RM schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající ve zřízení a uložení 
kanalizační přípojky a právu vstupu vlastníka stavby nebo jím pověřené osoby na 
pozemky p.p.č. 1024/1 a p.p.č. 2127/1 v k. ú. Králíky za účelem uložení, oprav, 
údržby a provozu stavby, a to pro oprávněné O. F., Králíky, a S. F., Pardubice. 
Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou a za úplatu stanovenou znaleckým 
posudkem + náklady spojené se zřízením služebnosti. Zároveň RM souhlasí do doby 
realizace uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

RM souhlasí s prodloužením doby pro pořádání hudební produkce na 04:00 hod., a to v 
souvislosti s pořádáním „Plesu 2014“ v Klubu Na Střelnici v Králíkách, dne 
07.03.2014, a to za splnění následujících podmínek: 
• pořadatel je povinen zabezpečit akci dostatečným počtem pořadatelů;  

• pořadatel akce musí v souladu s OZV č. PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách 

k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, 

zabezpečit veškeré náležitosti plynoucí z citované právní úpravy tak, aby předešel 

vzniku požárních rizik; 

• pořadatel je povinen vhodnými opatřeními minimalizovat především vibrace a 

hlukové imise působící na okolí akce tak, aby nebyla překročena zákonem stanovená 

mez. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

RM projednala žádost o prominutí místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a konstatuje, že v souladu s platnou legislativou nelze poplatek prominout.  
zodpovědný: finanční odbor  

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 
 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


