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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 17 

rady města 

  konané 30.04.2014  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, 

Mgr. Vlastimil Kubíček 

 
Omluven: Mgr. Jan Mlynář 

 

Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 

 
 
RM schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o nájmu nebytových prostor č.j. 144/2012 ze dne 

31.05.2012 na pronájem nebytových prostor s ČR - Úřadem práce České republiky, 
se sídlem 128 01 Praha 2 – Nové Město, Karlovo náměstí 1359/1 v předloženém 
znění.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník dotčených pozemků p.p.č. 126/1 - trvalého travního 
porostu a p.p.č. 1841/1 – trvalého travního porostu v k.ú. Králíky souhlasí dle § 96 
odst. 3 písm. d) stavebního zákona se stavebním záměrem „oplocení pozemku u RD, 
místo stavby p.p.č. 1841/11 – trvalý travní porost v k.ú. Králíky, západní strana 
zděné sloupky, kovové výplně, jižní a východní strana kovové sloupky a pletivo, 
výška do 150 cm“ J. a J. Ch., Králíky, a to za splnění podmínky: 
• před uskutečněním stavebního záměru budou podmínky předem projednány se 

správcem toku (Lesy ČR, s.p.).  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM souhlasí s provedením stavebních úprav – zřízení lokálního topení v bytě č. 2 v ul. 

Nádražní 483 v Králíkách na náklady paní J. K., Králíky a to dle Čl. 11 Pravidel 
pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky. Zároveň RM schvaluje smlouvu 
o provedení a bezúplatném převedení investic v předloženém znění.  
zodpovědný: majetkový odbor, bytový správce SMK s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí sdělení Ministerstva životního prostředí, že koncepce „Program 
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika v období 2014-2020“ 
bylo podrobeno zjišťovacímu řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní 
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prostředí se závěrem - bude zpracováno vyhodnocení vlivů této koncepce na životní 
prostředí a veřejné zdraví dle § 10e zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje nákup částí pozemků p.p.č. 2452 – trvalého travního porostu a p.p.č. 
2453 – trvalého travního porostu v k.ú. Horní Lipka od pana V. Z., Chrudim za 
kupní cenu v místě a čase obvyklou. Velikost pozemků k odkoupení určí odbor 
VTS. Zároveň RM ukládá MO zadat vypracovat geometrický plán a znalecký 
posudek na stanovení kupní ceny a požádat o vyjádření vlastníka pozemku a poté 
předložit na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM nedoporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 557/1 – trvalého travního 
porostu o výměře 690 m2 v k.ú. Dolní Hedeč za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 100 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 14-16 přidělené městu Králíky rozhodnutím 
Ministerstva zemědělství, rozpočtové opatření číslo CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 
přidělené na základě Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu 
„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností“ a interní rozpočtové opatření číslo 201402, 
kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 161.293 Kč.  
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje odměnu panu Ivo Pecháčkovi, řediteli příspěvkové organizace Městské 
muzeum Králíky podle přílohy číslo 1 tohoto zápisu.  
zodpovědný: odbor ŠKT, ředitel PO Městské muzeum Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM odkládá rozhodnutí o schválení příspěvku na zajištění výroby a instalace pamětní 
desky na budově SOUo Králíky a ukládá odboru ŠKT zajistit grafický návrh desky. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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RM souhlasí na základě podaných nabídek na dodávku mobilních WC na zajištění akce 
CIHELNA 2014 s uzavřením smlouvy s firmou JOHNNY servis s.r.o., Tetín 6, 266 
01 Beroun. 
zodpovědný: místostarosta, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4.000 Kč Českému klubu 
nedoslýchavých HELP - Poradenské středisko v Ústí nad Orlicí na zajištění 
sociálního poradenství pro nedoslýchavé ve městě Králíkách v roce 2014, a to na 
základě darovací smlouvy. 
zodpovědný: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 
 
 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 

 
 


