
1 

 

Město Králíky 
Zápis z jednání č. 36 

rady města 

  konané 18.09.2013  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, 

Mgr. Jan Mlynář 

 

Z jednání omluven:  Mgr. Vlastimil Kubíček 

 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška  

 
 
RM doporučuje schválit záměr prodeje obsazené bytové jednotky č. 4/3 v čp. 4 na st.p.č. 

234 na Velkém náměstí a spoluvlastnického podílu ve výši 1470/10000 na 
společných částech domu a pozemku st.p.č. 234 v k.ú. Králíky za nabídkovou kupní 
cenu 442.022 Kč a ukládá předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:1:0  (proti Mgr. Mlynář) 
 

RM doporučuje zrušení usnesení ZM/2012/07/191 ze dne 08.10.2012 a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. Zároveň RM ukládá MO vyzvat vlastníka přilehlé 
nemovitosti čp. 786 na st.p.č. 1144 v k.ú. Králíky k úpravě vztahu k pozemku p.p.č. 
628/44 v k.ú. Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje zrušení usnesení ZM/2013/01/005 ze dne 11.02.2013 a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. Zároveň RM ukládá MO vyzvat vlastníka přilehlé 
nemovitosti čp. 2 na st.p.č. 7/1 v k.ú. Dolní Boříkovice k úpravě vztahu k pozemku 
p.p.č. 40/2 v k.ú. Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k části pozemku p.p.č. 3625 – trvalému 
travnímu porostu o výměře cca 210 m2 v k.ú. Králíky s paní A. Š., Králíky, a to 
dohodou ke dni 31.12.2013. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
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RM schvaluje dohody o poskytnutí nebytových prostor na dobu nezbytně nutnou pro 
přípravu a konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 
23.10.2013 až 27.10.2013 s těmito subjekty: 
1) Leona a Josef Kopeckých, Prostřední Lipka 74, 561 69 Králíky   

místo konání - rekreační zařízení Heřmanice čp. 102 
RM schvaluje úhradu za poskytnutí nebytových prostor ve výši 3.600 Kč. 

2) Duchovní správa poutního kostela v Králíkách II, Králíky – Kopeček 1  
místo konání - Klášter čp. 1, Dolní Hedeč  
RM schvaluje úhradu za poskytnutí nebytových prostor ve výši 3.600 Kč. 

Zároveň RM schvaluje dohody o náhradě účelně vynaložených nákladů s konáním 
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 23.10.2013 až 27.10.2013 
s těmito subjekty: 
1) Gymnázium a základní škola Králíky, Moravská 647, Králíky 

místo konání - budova ZŠ, ulice 5. května čp. 412 
RM schvaluje úhradu za účelně vynaložené náklady ve výši 3.600 Kč 

2) Mateřská škola, Červený Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí 
místo konání - budova MŠ Červený Potok čp. 78  
RM schvaluje úhradu za účelně vynaložené náklady ve výši 3.600 Kč 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 3792/1 – ostatní plochy o výměře cca 140 
m2 v k.ú. Králíky za roční nájemné ve výši 140 Kč za účelem údržby pozemku, 
manipulační plocha a užívání zahrady panu V. P., Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje záměr výpůjčky nebytového prostoru – tělocvičny v suterénu budovy čp. 
367 na st.p.č. 228 a st.p.č. 229 v k.ú. Králíky za účelem využití pro drobné sportovní 
akce a hry v rámci družinových schůzek především v případě špatného počasí, a to 
na dobu neurčitou, paušální částka na úhradu nákladů na služby spojené 
s užíváním nebytových prostor ve výši 500 Kč/rok.  
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
 
 

RM k podané žádosti o pronájem části pozemků p.p.č. 162/1 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 84 m2 a st.p.č. 534/1 – zastavěné plochy o výměře cca 16 m2 
v k.ú. Králíky nepřihlíží a to z důvodu, že žadatelka je vedena v seznamu dlužníků 
města Králíky a dluh ke dni podání žádosti není uhrazen – viz čl. 2 bodu (5) 
Pravidel pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
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RM k podané žádosti o pronájem pozemků st.p.č. 534/2 – zastavěné plochy o výměře 17 
m2, st.p.č. 534/3 – zastavěné plochy o výměře 3 m2 a části st.p.č. 534/1 – zastavěné 
plochy o výměře cca 330 m2 v k.ú. Králíky nepřihlíží, a to z důvodu, že žadatel je 
veden v seznamu dlužníků města Králíky a dluh ke dni podání žádosti není uhrazen 
– viz čl. 2 bodu (5) Pravidel pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o zajištění organizace Svatomichalské pouti na pozemcích 
vyhrazených k jejímu pořádání, která je uzavírána mezi Městem Králíky a 
Sokolem Dolní Boříkovice, a která se koná ve dnech 28. a 29.09.2013. 
zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o zajištění organizace Svatomichalské pouti na pozemcích 
vyhrazených k jejímu pořádání, která je uzavírána mezi Městem Králíky a FC 
Jiskrou 2008, o.s., a která se koná ve dnech 28. a 29.09.2013.  
zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o zajištění organizace Svatomichalské pouti na pozemcích 
vyhrazených k jejímu pořádán, která je uzavírána mezi Městem Králíky a TJ 
Jiskrou Králíky, o.s., a která se koná ve dnech 28. a 29.09.2013. 
zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM souhlasí se skácením 62 ks dřevin v druhové skladbě 40 ks olše, 5 ks jasan, 3 ks 
bříza, 5 ks javor, 6 ks smrk a 3 ks modřín na p.p.č. 2554 a 2549 v k.ú. Horní Lipka. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 
 

RM souhlasí se skácením javoru na p.p.č 93/2 a jasanu na st.p.č. 42, vše v k.ú. 
Prostřední Lipka a současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování 
dřevní hmoty z těchto stromů s panem J. K., Králíky s podmínkou, že veškeré práce 
budou provedeny na náklad a vlastní nebezpečí žadatele pouze náhradou za vzniklé 
palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 



4 

 

RM souhlasí se skácením suchého javoru na p.p.č 3547 v k.ú. Králíky a současně 
souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z tohoto stromu s 
panem J. M., Králíky s podmínkou, že veškeré práce budou provedeny na náklad a 
vlastní nebezpečí žadatele pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na 
jeho kvalitu.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM souhlasí se skácením suchého javoru na p.p.č 651/17 v k.ú. Králíky a současně 
souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z tohoto stromu s 
panem V. K., Králíky s podmínkou, že veškeré práce budou provedeny na náklad a 
vlastní nebezpečí žadatele pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na 
jeho kvalitu.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM souhlasí se skácením lípy na p.p.č 1296/2 v k.ú. Králíky a současně souhlasí s 
uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z tohoto stromu s panem R. 
M., Králíky s podmínkou, že veškeré práce budou provedeny na náklad a vlastní 
nebezpečí žadatele pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho 
kvalitu.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM souhlasí se skácením 25 bříz, 9 osik, 48 jív, 27 javorů, 13 olší a 6 jeřábů na 
pozemcích 1087/10, 1069/15, 1087/9 a 1087/8 v k.ú. Králíky a současně souhlasí s 
uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z těchto stromů s panem J. 
V., Králíky s podmínkou, že veškeré práce budou provedeny na náklad a vlastní 
nebezpečí žadatele pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho 
kvalitu.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM souhlasí se skácením 26 bříz, 11 lip, 50 osik a 26 jív na pozemcích 1087/10, 1069/15, 
1087/11 a 3018 v k.ú. Králíky a současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o 
zpracování dřevní hmoty z těchto stromů s panem R. F., Králíky s podmínkou, že 
veškeré práce budou provedeny na náklad a vlastní nebezpečí žadatele pouze 
náhradou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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RM souhlasí se skácením smrku na p.p.č. 1046/1 v k.ú. Králíky a s uzavřením písemné 
dohody o zpracování dřevní hmoty z tohoto stromu s panem J. K., Králíky s 
podmínkou, že veškeré práce budou provedeny na náklad a vlastní nebezpečí 
žadatele pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Regenerace památné aleje ke 
klášteru na Hoře Matky Boží v Králíkách“ s firmou Petr Zvědělík, Jihlava. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje Dohodu o přistoupení Služeb města Králíky s.r.o. k Rámcové smlouvě č. 
009333 o poskytování veřejně dostupných služeb el. komunikací Vodafone OneNet. 
zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM vyhodnotila předložené cenové nabídky na rekonstrukci ústředního topení 
v původní části budovy tvrze Hůrka – kanceláře – II. Etapa a jako vítěze vybrala a 
smlouvu o dílo bude uzavřena s firmou DUPA system s.r.o., Hrušová 67, 565 55 
Hrušová. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje použití přidělených finančních prostředků OV Heřmanice na montáž 
elektronického zabezpečení kostela v Heřmanicích ve výši 6.000 Kč. 
odpovědný: starostka, místostarosta  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM souhlasí pro školní rok 2013/2014 s přijetím dítěte do MŠ Červený Potok, okres 
Ústí nad Orlicí. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, MŠ Červený Potok 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje Smlouvu o kontrolní a poradenské činnosti č. 180/KČ/2013 AV – 
AUDITING, spol. s r. o. Pardubice, Tolarova 317, PSČ 533 51, IČ 49285220. 
odpovědný: starostka, jednatel SMK 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:1  (zdržel se Mgr. Mlynář) 
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Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


