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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 34 

rady města 

  konané 04.09.2013  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, 

Mgr. Vlastimil Kubíček, Mgr. Jan Mlynář 

  
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška  

 
 
RM bere na vědomí oznámení koncepce „Návrh změn Regionálního operačního 

programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007-2013“ a že bude 
podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 8 Smlouvy o nájmu části podniku ze dne 30.06.2004 mezi 
městem Králíky a společností Služby města Králíky, s.r.o., Králíky, upravující 
výslovný souhlas s odepisováním majetku nájemcem od okamžiku převzetí majetku 
od pronajímatele. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM ukládá jednateli společnosti Služby města Králíky, s.r.o., Králíky předložit RM 
vyúčtování služeb (el. energie, topení, vodné a stočné) se všemi uživateli nebytových 
prostor v nemovitosti čp. 264 v ul. Hluboká v Králíkách za rok 2010 až 2012 a dále 
zajistit, aby vyúčtování služeb bylo prováděno v souladu s uzavřenými smlouvami. 
zodpovědný: Služby města Králíky, s.r.o., majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník pozemků st.p.č. 153/1 – zastavěné plochy, st.p.č. 154/1 - 
zastavěné plochy, p.p.č. 284/3 – ostatní plochy a p.p.č. 2075 - ostatní plochy v k.ú. 
Králíky nesouhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním 
záměrem „stavba dřevníku na pozemku st.p.č. 153/1 – zastavěné ploše v k.ú. 
Králíky, rozměry 5,5 x 5,5 x 2,2 m, sedlová střecha, barva zelená, montovaný“ 
manželů J. a I. S., Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje pronájem pozemků st.p.č. 118/1 – zastavěné plochy o výměře 318 m2, 
st.p.č. 118/2 – zastavěné plochy o výměře 78 m2 a p.p.č. 552 – ostatní plochy o 
výměře 3661 m2 v k.ú. Dolní Hedeč za účelem údržby pozemku, tj. pouze sekání 
trávy z důvodu ochrany vodního zdroje, za roční nájemné ve výši 2.029 Kč a to 
panu M. B., Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 162/1 – trvalého travního porostu o 
výměře cca 492 m2 za účelem údržby pozemku a sekání trávy za roční nájemné ve 
výši 246 Kč a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje nový záměr pronájmu nebytových prostorů o výměře 45,125 m2 v 
přízemí budovy čp. 366 – objektu k bydlení na st.p.č. 225 v k.ú. Králíky, účel 
pronájmu - nespecifikován, nájemné ve výši 960 Kč/m2/rok a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit s datem účinnosti pronájmu nejdříve od 1.11.2013. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM ukládá odboru VTS ve spolupráci se správcem bytového fondu Službami města 
Králíky, s.r.o., připravit opravu resp. rekonstrukci uvolněného nebytového 
prostoru (oprava prvků dlouhodobé životnosti v interiéru) a předložit náklady na 
opravu ke schválení RM. 
zodpovědný: VTS 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k částem pozemků p.p.č. 492/1 – trvalému 
travnímu porostu o výměře cca 100 m2 a p.p.č. 2092/3 – ostatní ploše o výměře cca 
80 m2 v k.ú. Králíky s Ing. V. D., Králíky a to dohodou ke dni 31.12.2013. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník pozemku p.p.č. 527 – trvalého travního porostu v k.ú. 
Králíky souhlasí s umístěním výusti rybníčku (vybudován na pozemku p.p.č. 526/2 
v k.ú. Králíky jako součást Rybochovného zařízení Králíky) na pozemku p.p.č. 527 
v k. ú. Králíky. Souhlas se vydává pro Český rybářský svaz, MO Králíky, 561 69 
Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje krátkodobý pronájem části pozemku p.p.č. 651/41 – zahrady o výměře 

cca 50 m2 za účelem krátkodobého umístění zeminy v období od 14.09.2013 do 
12.10.2013 za nájemné ve výši 100 Kč paní J. P., Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:1  (zdržela se pí Ponocná) 
 

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k pozemku p.p.č. 3792/1 – ostatní ploše o 
výměře 2270 m2 v k.ú. Králíky s panem J. M., Králíky, a to dohodou ke dni 
05.09.2013. Současně RM ukládá změnu v předmětu nájmu ošetřit uzavřením 
dodatku č. 2 původní nájemní smlouvy. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje zrušit usnesení ZM/2012/01/033 ze dne 16.01.2012 a doporučuje 
schválit bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2247 – t. t. porost o výměře 1838 m2, 
p.p.č. 2249 – t. t. porost o výměře 1775 m2, p.p.č. 2332 – ostatní plocha o výměře 
804 m2, p.p.č. 2343 – ostatní plocha o výměře 121 m2, p.p.č. 2454 – t. t. porost o 
výměře 1609 m2, p.p.č. 2526 – t. t. porost o výměře 1397 m2, p.p.č. 2533 – t. t. 
porost o výměře 354 m2, p.p.č. 2541 – ostatní plocha o výměře 3645 m2 a p.p.č. 2543 
- ostatní plocha o výměře 1102 m2 v k.ú. Horní Lipka od ČR – Státního 
pozemkového úřadu na město Králíky, a to dle § 7 odst. 1/3 zákona č. 503/2012 Sb., 
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, v platném 
znění, a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje zrušit usnesení ZM/2012/05/148 ze dne 16.07.2012 a doporučuje 
schválit bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2103 – t. t. porost o výměře 589 m2, 
p.p.č. 2197 – t. t. porost o výměře 1729 m2, p.p.č. 2198 – ostatní plocha o výměře 
347 m2, p.p.č. 2315 – t. t. porost o výměře 617 m2, p.p.č. 2323 – t. t. porost o výměře 
318 m2 a části p.p.č. 2238 – t. t. porost o výměře 2207 m2, p.p.č. 2261 – t. t. porost o 
výměře 1185 m2, p.p.č. 2269 – t. t. porost o výměře 1069 m2, p.p.č. 2314 – t. t. 
porost o výměře 575 m2, p.p.č. 2321 – t. t. porost o výměře 47006 m2 a p.p.č. 2199 – 
t. t. porost o výměře 1817 m2 v k.ú. Červený Potok od ČR – Státního pozemkového 
úřadu na město Králíky, a to dle § 7 odst. 1/3 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje požádat ČR – Ministerstvo obrany, Sekci správy majetku, Odbor pro 
nakládání s nepotřebným majetkem, Praha o bezúplatný převod nepotřebného 
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movitého majetku státu – nákladní přívěs PV 16.12 A a vozidlo Tatra 815 VVN 
26 265 8x8.1R, a to ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje investiční akci: rekonstrukce bytu č. 16 v nemovitosti čp. 658/2, ulice 
V Bytovkách, Králíky.  
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje investiční akci: rekonstrukce bytu v nemovitosti čp. 274, ulice Velké 
náměstí, Králíky.  
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje navýšení kapacity u MŠ Králíky, Červený Potok, okr. Ústí nad Orlicí 
(pracoviště Červený Potok) pro školní rok 2013/2014 z počtu 24 dětí o 3 děti 
(celkem 27 dětí). 
zodpovědný: odbor ŠKT, MŠ Červený Potok 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje navýšení kapacity u MŠ Králíky, Červený Potok, okr. Ústí nad Orlicí 
(pracoviště Prostřední Lipka) pro školní rok 2013/2014 z počtu 24 dětí o 3 děti 
(celkem 27 dětí). 
zodpovědný: odbor ŠKT, MŠ Červený Potok, pracoviště Prostřední Lipka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 37573, 13-36 a 15296 přidělená městu Králíky 
rozhodnutím resortních ministerstev a Krajského úřadu Pardubického kraje, 
kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 970.440,00 Kč  
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM ruší usnesení RM/2013/28/433 ze dne 17.07.2013 a ukládá jednateli společnosti 
Služby města Králíky s.r.o., uzavřít smlouvu s odborným lesním hospodářem 
jménem společnosti. 
zodpovědný: jednatel SMK Králíky  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka  místostarosta 


