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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 33 

rady města 
  konané 27.08.2014  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Antonín Vyšohlíd, 

Mgr. Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček 
 

 
RM bere na vědomí stanovisko Ministerstva ŽP, že návrh koncepce „Program 

přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014-2020“ byl 
podroben posouzení vlivů na ŽP a hodnocení důsledků koncepce na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti podle zákona o ochraně přírody a krajiny. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit Pravidla pro nakládání s nemovitými věcmi ve vlastnictví 
města Králíky v předloženém znění a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník dotčených pozemků p.p.č. 2062/2 – ostatní plochy a p.p.č. 
2231/2 – ostatní plochy v k.ú. Králíky, které jsou zapsány na LV 10001 u 
Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, souhlasí se 
stavebním záměrem – „Stavební úpravy RD čp. 237, místem stavby bude pozemek 
st.p.č. 78 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Králíky“ pana R. B., Štíty. 
zodpovědný: majetkový odbor, ÚPaSÚ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje prodej pozemku st.p.č. 1639 – zastavěné plochy o výměře 9 m2 v k.ú. 
Králíky, který je zapsán na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však 
ve výši 130 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá předložit na jednání ZM 
záměr prodeje. Zároveň RM schvaluje zřízení služebnosti spočívající v právu chůze 
a jízdy na pozemku p.p.č. 3592 – ostatní plochy v k.ú. Králíky za účelem 
provozování a údržby stavby na pozemku st.p.č. 1639 v k.ú. Králíky ve prospěch 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, služebnost se zřizuje na dobu neurčitou a za cenu 
určenou znalcem. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
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RM jako pronajímatel souhlasí s umístěním loga České spořitelny, a.s., na obvodovém 
plášti budovy čp. 364, která je součástí pozemku st.p.č. 223 v k.ú. Králíky, s tím že 
ukládá vedoucím odborů ŠKT a VTS jednat o typu a podmínkách označení 
provozovny na tuto nemovitou kulturní památku. 
zodpovědný: ŠKT, VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM v návaznosti na rozhodnutí RM/2014/30/448 ze dne 06.08.2014 schvaluje nový 
termín uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v bytovém domě čp. 352 v ul. Příční 
v Králíkách, který je součástí pozemku st.p.č. 203 – zastavěné plochy v k.ú. Králíky, 
který je zapsán LV 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí, s M. V., Králíky a to od 01.10.2014 na dobu určitou šesti měsíců 
v souladu s Pravidly pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor, bytový správce Služby města Králíky, s.r.o.  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM ukládá majetkovému odboru navrhnout ve spolupráci se správcem bytového fondu 
komplexní řešení instalace žaluzií v oknech v bytových domech města Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník dotčeného pozemku p.p.č. 651/30 – trvalého travního 
porostu v k.ú. Králíky, který je zapsán na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, bere na vědomí podání informace dle § 104 
odst. 1 stavebního zákona a souhlasí se stavebním záměrem „zateplení bytového 
domu čp. 595, místo stavby pozemek st.p.č. 763 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Králíky“ paní A. K., Králíky a ostatních vlastník ů bytových jednotek domu čp. 595 
v k.ú. Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor, ÚPaSÚ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM v návaznosti na usnesení RM/2014/25/351 ze dne 25.06.2014 doporučuje schválit 
bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2231/14 – ostatní plocha o výměře 364 m2, p.p.č. 
2231/15 – ostatní plocha o výměře 147 m2, p.p.č. 2231/16 – ostatní plocha o výměře 
69 m2, p.p.č. 2231/17 – ostatní plocha o výměře 488 m2 a p.p.č. 2231/18 – ostatní 
plocha o výměře 91 m2 vše v k.ú. Králíky, které jsou zapsány na LV 2034 u 
Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, od ČR – 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha - Nusle na město 
Králíky. Zároveň RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
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RM Králíky bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku města Králíky č. 2/2014 „O 
stanovení systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného 
kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Králíky“ a ukládá 
odboru ŽP předložit ji na jednání zastupitelstva města 08.09.2014.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje účast příspěvkové organizace Gymnázium a základní škola Králíky 
v projektu „ICT jako nástroj inovace výuky“ reg. číslo projektu 
CZ.1.07/1.3.00/51.0040. 
zodpovědný: ředitel školy Gymnázium a základní škola Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí daru 30.000 Kč Oblastní charitě Ústí nad Orlicí 

na podporu sociálního poradenství ve městě Králíky v roce 2015 a uzavřít Smlouvu 
o spolufinancování příspěvku na podporu sociální služba – sociální poradenství ve 
městě Králíky v roce 2015 mezi městem Králíky a obcemi Červená Voda, Dolní 
Morava, Lichkov a Mladkov. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí dokument „Spolupráce mezi společností OMB Composites EU a.s. 
a městem Králíky na projektu podpory zaměstnanosti a stabilizace pracovních míst 
v Králickém regionu“ a ukládá MO zahájit ve spolupráci s SMK Králíky jednání o 
směně pozemků a dále doporučuje nově vzniklému zastupitelstvu pokračovat 
v přípravách tohoto projektu. 
zodpovědný: místostarosta, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit záměr směny pozemků v k.ú. Králíky, a to: 
- pozemků p.p.č. 2080/9 – ostatní plocha o výměře 116 m2, p.p.č. 2080/12 – ostatní 

plocha o výměře 243 m2, p.p.č. 2080/16 – ostatní plocha o výměře 70 m2, p.p.č. 
2080/18 – ostatní plocha o výměře 30 m2 a p.p.č. 2080/20 – ostatní plocha o 
výměře 199 m2 ve vlastnictví města Králíky, které jsou evidovány na LV č. 
10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad orlicí, za  

- pozemky p.p.č. 2080/5 – ostatní plocha o výměře 120 m2, p.p.č. 2080/22 – ostatní 
plocha o výměře 41 m2 a část pozemku p.p.č. 2231/12 – ostatní plocha ve 
vlastnictví České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 
140 00 Praha – Nusle, a které jsou evidovány na LV č. 2034 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad orlicí.  

Zároveň RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
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hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje program jednání ZM dne 08.09.2014.  
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

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


