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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 26 

rady města 
  konané 02.07.2014  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Antonín Vyšohlíd, 

Mgr. Jan Mlynář 
 
Omluven: Mgr. Vlastimil Kubíček 
 
 
RM doporučuje schválit záměr prodeje části pozemků p.p.č. 1382/3 – trvalého travního 

porostu a p.p.č. 1388/1 – trvalého travního porostu o výměře 76 m2 v k.ú. Dolní 
Boříkovice za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 50 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem + 684 Kč za ušlé nájemné za poslední 3 roky a 
ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje schválit záměr prodeje části pozemků p.p.č. 1382/3 – trvalého travního 
porostu a p.p.č. 1388/1 – trvalého travního porostu o výměře 76 m2 v k.ú. Dolní 
Boříkovice za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 50 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem + 522 Kč za ušlé nájemné za poslední 3 roky a 
ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 

 
RM doporučuje schválit záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1138/3 – ostatní plochy o 

výměře cca 196 m2 v k.ú. Prostřední Lipka za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr prodeje. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí rozhodnutí MěÚ Králíky, odboru VTS o částečné uzavírce silnice č. 
II/312 (uzavření jednoho jízdního pruhu) z důvodu provedení stavby „Modernizace 
silnice II/312 Králíky – most ev.č. 312-15 v k.ú. Červený Potok“ v termínu od 
01.07.2014 do 31.07.2014. Zároveň RM souhlasí se zřízením zařízení staveniště a 
pro krátkodobé mezideponie na pozemcích 2095, 2104, 2130 a 2133 v k.ú. Červený 
Potok, případně jiných pozemků po konzultaci s odborem VTS, a to pro 
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice.  
zodpovědný: majetkový odbor, VTS 
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termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje záměr podnájmu pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. 569 GP o 
výměře 57 634 m2, p.č. 571/1 GP o výměře 1 690 m2 a p.č. 573/2 GP o výměře 
16 998 m2 v k.ú. Prostřední Lipka za roční podnájemné ve výši 2.293 Kč a ukládá 
záměr podnájmu zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí oznámení Krajského úřadu Pardubického kraje o zveřejnění 
záměru „Silnice I/43 v úseku Lanškroun – Dolní Lipka“ a zahájení zjišťovacího 
řízení a požaduje záměr posoudit v rámci dokumentace EIA dle zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí, a to vzhledem k rozsáhlosti akce a především, 
že předpokládané tři varianty jsou převážně vedeny nedotčeným územím, kde 
žádná z nich se nepřimyká ke stávající infrastruktu ře.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje výpůjčku dlouhodobého majetku – zahradního traktoru JOHN DEERE 
X300R, inv.č. 0011 v pořizovací hodnotě 124.950 Kč spolku Tělovýchovná jednota 
SOKOL Boříkovice a to za účelem údržby plochy sportovního areálu v k.ú. Dolní 
Boříkovice.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k pozemku p.p.č. 514 – trvalému travnímu 
porostu o výměře 1038 m2 v k.ú. Králíky s panem M. V., Králíky, a to dohodou ke 
dni 31.07.2014. Současně RM ukládá odboru ŽP projednat možnost zahrnutí 
předmětného pozemku do plánu pravidelné údržby. 
zodpovědný: majetkový odbor, odbor životního prostředí 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník dotčeného pozemku p.p.č. 2062/2 – ostatní plochy v k.ú. 
Králíky souhlasí se stavebním záměrem – „Stavební úpravy RD čp. 237, stavba je 
součástí pozemku st.p.č. 78 v k. ú. Králíky“ pana R. B., Štíty, tj. souhlasí 
s přesahem požárně nebezpečného prostoru na veřejné prostranství. 
zodpovědný: majetkový odbor, ÚPaSÚ 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce prostor tělocvičny v budově gymnázia čp. 
367, která je součástí pozemku st.p.č. 229 – zastavěné plochy v k.ú. Králíky ze dne 
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04.11.2013, uzavřené s Junákem – svazem skautů a skautek ČR, středisko „Bílá 
liška“ Červená Voda a to dohodou ke dni 03.07.2014.  
zodpovědný: majetkový odbor, SMK 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník pozemků p.p.č. 3442, 1295/8, 1295/28, 1306/29, 1306/30, 
1306/31, 1306/32, 1290/28, 2144/6, 1131/21, 2137/5, 2158/2, 1297/3, 1296/2, 3445, 
3446, 3456, 661/1, 748/2 a 2121/1 v k.ú. Králíky souhlasí s provedením zásahu pod 
vedením distribuční soustavy včetně vyčištění plochy od vzniklého klestu 
(štěpkováním, frézováním a pálením) a dřevní hmoty za podmínky, že zástupce 
provozovatele bude konečným spotřebitelem a nebude získanou dřevní hmotu dále 
uvádět na trh. Souhlas s odstraněním a okleštěním stromoví a ostatních porostů se 
uděluje pro zástupce provozovatele ČEZ Distribuce - Jiřího Červinku – ABS, 561 
14 České Libchavy 30.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník pozemků p.p.č. 786, 785, 783, 1076, 782, 781, 780, 793/1, 
1077/2, 1112/2 a 501/1 v k.ú. Prostřední Lipka souhlasí s provedením zásahu pod 
vedením distribuční soustavy včetně vyčištění plochy od vzniklého klestu 
(štěpkováním, frézováním a pálením) a dřevní hmoty za podmínky, že zástupce 
provozovatele bude konečným spotřebitelem a nebude získanou dřevní hmotu dále 
uvádět na trh. Souhlas s odstraněním a okleštěním stromoví a ostatních porostů se 
uděluje pro zástupce provozovatele ČEZ Distribuce - Jiřího Červinku – ABS, 561 
14 České Libchavy 30.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník pozemku p.p.č. 106/3 v k.ú. Heřmanice u Králík souhlasí 
s provedením zásahu pod vedením distribuční soustavy včetně vyčištění plochy od 
vzniklého klestu (štěpkováním, frézováním a pálením) a dřevní hmoty za 
podmínky, že zástupce provozovatele bude konečným spotřebitelem a nebude 
získanou dřevní hmotu dále uvádět na trh. Souhlas s odstraněním a okleštěním 
stromoví a ostatních porostů se uděluje pro zástupce provozovatele ČEZ Distribuce 
- Jiřího Červinku – ABS, 561 14 České Libchavy 30.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM neschvaluje snížení nájmu o polovinu za měsíc červen 2014 z prostor sloužících 
podnikání v čp. 366 na Velkém náměstí, které je součástí pozemku st.p.č. 225 – 
zastavěné plochy v k.ú. Králíky žadatelce paní N. K., Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
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hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 01.06.2011 mezi 
městem Králíky a Základní školou praktickou a základní školou speciální Králíky, 
Nábřežní 130, Králíky upravující předmět nájmu v článku 1 smlouvy.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce oplocení fotbalového hřiště 
Králíky“ s firmou BISA s.r.o., Pospíšilova 378, 500 03 Hradec Králové. 
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 28 a 14-30 přidělená městu Králíky 

rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje a rozhodnutím Ministerstva 
zemědělství ČR, kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o 
částku 80.600 Kč.  
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM Králíky bere na vědomí návrh vyhlášky „O stanovení koeficientu pro výpočet daně 
z nemovitých věcí“ a ukládá odboru VV jeho předložení na červencovém zasedání 
zastupitelstva města.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zhotovení a šíření reklamy s Rádiem NET National 
s.r.o., Římanská 3, 101 00 Praha 10 (rádio BEAT) za cenu 41.140 Kč včetně DPH a s 
Regie radio Music spol. s r.o., Wensigrova 4, 120 00 Praha 2 (rádio F1) za cenu 
9.534 Kč včetně DPH. 
zodpovědný: místostarosta, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje „Žádost o povolení k provozování střelnice“ na akci CIHELNA 2014, a 
zplnomocňuje Milana Kacálka k jednání s Policií ČR za účelem vyřízení všech 
úkonů souvisejících s povolením k provozování střelnice.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí výzvu předsedy místní organizace ČSSD v Králíkách pana Jana 
Králíka ke zrušení čl. 2 odst. 3 Pravidel pro vydávání obecního zpravodaje 
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“Králický zpravodaj“. Na zn ění tohoto ustanovení neshledává RM žádnou vadu a 
potvrzuje současné znění Pravidel pro vydávání obecního zpravodaje „Králický 
zpravodaj“. 
zodpovědný: OŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje program jednání ZM dne 14.07.2014.  
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 
 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 
 
 
 
 
 
……………………….…….. …………………………………… 
 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 
 starostka místostarosta 

 
 


