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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 32 

rady města 
  konané 20.08.2014  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Antonín Vyšohlíd, 

Mgr. Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 

 
RM schvaluje nový záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě čp. 

352, který je součástí pozemku st.p.č. 203 v k.ú. Králíky, nemovitost je zapsána na 
listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí. Jedná se o prostory provozní místnosti a příslušenství 
(čekárna, chodba, sklad a sociální zařízení) v přízemí bytového domu o celkové 
výměře 57,2 m2, účel pronájmu - nespecifikován, nájemné ve výši 960 Kč/m2/rok a 
RM ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje nový záměr pronájmu prostoru – garáže ve stavbě bez čp/če, která je 
součástí pozemku st.p.č. 1675 v k.ú. Králíky, nemovitost je zapsána na listu 
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí. Prostor se nachází v přízemí v levé části stavby, je o 
výměře 10,5 m2, účel pronájmu - garáž, nájemné ve výši 525 Kč/měsíc a RM ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje, aby ZM na svém jednání schválilo prodej obou pozemků, tj. p.p.č. 
3741/2 – t.t. porostu o výměře 906 m2 a p.p.č. 3741/3 – t.t. porostu o výměře 888 m2 
v k.ú. Králíky, a to současně. Nemovitosti jsou zapsány na LV 10001 u 
Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Zároveň RM 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM dne 08.09.2014. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje instalaci žaluzií do okna v prostorech, které užívá paní Zdenka Málková, 
bytem Nádražní 841, 561 69 Králíky (prostor kadeřnictví), v bytovém domě čp. 352, 
který je součástí pozemku st.p.č. 203 – zastavěné plochy v k.ú. Králíky, nemovitost 
je zapsána na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
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nad Orlicí, a to z prostředků správce bytového fondu – společnosti Služby města 
Králíky, s.r.o. Instalaci provede stejná firma, která bude provádět instalaci žaluzií 
v prostorách, jež užívá úřad práce, a dále budou dodrženy podmínky stanovené 
orgánem státní památkové péče.  
zodpovědný: majetkový odbor, odbor VTS, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje instalaci žaluzií do dvou oken v prostorech, které v současné době ještě 
užívá paní P. Š., Králíky (prostor kosmetiky) a který bude od 01.10.2014 volný 
k pronájmu, v bytovém domě čp. 352, který je součástí pozemku st.p.č. 203 – 
zastavěné plochy v k.ú. Králíky, nemovitost je zapsána na LV 10001 u 
Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a to 
z prostředků správce bytového fondu – společnosti Služby města Králíky, s.r.o. 
Instalaci provede stejná firma, která bude provádět instalaci žaluzií v prostorách, 
jež užívá úřad práce, a dále budou dodrženy podmínky stanovené orgánem státní 
památkové péče.  
zodpovědný: majetkový odbor, odbor VTS, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí informace od pana V. Z., Chrudim ohledně prodeje svých 
nemovitostí v k.ú. Horní Lipka a ukládá MO být s panem Z. nadále v kontaktu. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemků p.p.č. 458 – ostatní plochy o výměře 
946 m2, p.p.č. 463/1 – ostatní plochy o výměře 490 m2, p.p.č. 463/4 - trvalého 
travního porostu o výměře 352 m2, p.p.č. 595/3 – ostatní plochy o výměře 400 m2 a 
p.p.č. 767/2 – ostatní plochy o výměře 510 m2 v k.ú. Dolní Hedeč, které jsou 
zapsány na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, společnosti AGROFRUCT a.s., se sídlem K Třešňovce 247, 533 75 Dolní 
Ředice za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
MO předložit záměr prodeje na jednání ZM.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje rekonstrukci bytu č. 14 v nemovitosti čp 660/2, ulice V Bytovkách, 
Králíky. 
zodpovědný: VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje rekonstrukci bytu č. 08 v nemovitosti čp. 658/1, ulice V Bytovkách, 
Králíky. 
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zodpovědný: VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektu s Ing. Marií Skybovou, Ph.D. a 
pověřuje starostku města k podpisu smlouvě o dílo na zpracování projektu – 
Posouzení vlivů Změny č. 1 územního plánu Králíky na životní prostředí (SEA) a 
na soustavu Natura 2000 dle § 45 i) zákona č. 114/92 Sb..   
zodpovědný: odbor ÚPSÚ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí předloženou výroční zprávu VHK Erika Brno. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM neschvaluje návrh Ing. Romana Kosuka pro poskytnutí bezúplatné inzerce 
v Králickém zpravodaji v rozsahu 1 strana A4 všem zaregistrovaným subjektům 
pro říjnové volby do místního zastupitelstva. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje návrh Příkazní smlouvy mezi městem Králíky a panem B. G., Králíky a 
ukládá vedoucímu OŠKT zajistit nezbytné organizační záležitosti k provedení 
opravy pietního místa.  
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM v návaznosti na usnesení RM/2014/29/429, RM/2014//29/430, RM/2014/29/431 a 
RM/2014/31/477 doporučuje všem členům Zastupitelstva města Králíky zúčastnit se 
prohlídky technického stavu budovy čp. 9, která je součástí pozemku st.p.č. 67 
v k.ú. Dolní Lipka, která se uskuteční dne 04.09.2014 v 15:00 h.  
zodpovědný: majetkový odbor, sekretariát 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM ukládá starostce pověřit právníka města  Mgr. Urbana zpracováním odpovědi pro 
Ing. M. M. ve věci podnětu k odstranění vad řízení. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 
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Zapsala: Jitka Prausová 
 
 
 
 
 
……………………….…….. …………………………………… 
 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 
 starostka místostarosta 

 
 


