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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 35 

rady města 
  konané 10.09.2014  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Antonín Vyšohlíd, 

Mgr. Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček 
 

 
RM nedoporučuje chválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 1526/1 – ostatní plochy o 

výměře 131 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice, který je evidován na LV č. 10001 u 
Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí stanoviska vedoucího odboru ŽP a jednatele společnosti Služby 
města Králíky, s.r.o. v souvislosti s uzavřenou dohodou o spolupráci mezi 
společností OMB Composites EU a.s. a městem Králíky, a ukládá tajemníkovi 
ustanovit pracovní skupinu ve složení starostka, místostarosta, vedoucí odborů 
VTS, ŽP, ÚPaSÚ, MO, FO a jednatel společnosti Služby města Králíky, s.r.o. 
Termín pracovního jednání se stanovuje na den 25.09.2014 v 9:00 h na radnici 
v malé zasedačce. 
zodpovědný: tajemník, majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje uplatnění sankce vůči správci bytového fondu města společnosti Služby 
města Králíky, s.r.o., se sídlem Růžová 462, 561 69 Králíky a to krácení odměny ve 
výši 3,587 % po dobu trvání neplnění, tj. od 01.01.2005 do 31.12.2009, tj. ve výši 
100.000 Kč.  
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr pachtu pozemků p.p.č. 207/2 – ostatní plochy o výměře 156 m2 a 
p.p.č. 207/16 – ostatní plochy o výměře 136 m2 v k.ú. Králíky, pozemky jsou 
zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, za účelem zřízení zahrady, odpočinkové plochy a 
umístění sušáků na prádlo za pachtovné ve výši 876 Kč/rok a ukládá MO záměr 
pachtu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje požádat Ministerstvo obrany – ONNM SSM, nám. Svobody 471, Praha 6 

o bezúplatný převod nepotřebného movitého majetku státu ve smyslu ustanovení § 
22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a to o Tatru 815 VVN 26 265 
8x8.1R a valníkový přívěs PV 16.12A. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje komplexní řešení instalace žaluzií v oknech v bytových domech města 
Králíky takto: 

a) V bytovém domě čp. 352 v ul. Příční v Králíkách, který je součástí pozemku 
st.p.č. 203 v k.ú. Králíky, učiní město Králíky nabídku na instalaci žaluzií na 
náklady pronajímatele - v tom případě za jeho podmínek (barva, provedení) a 
nájemce, pokud nabídku přijme, odsouhlasí změnu výše nájemného za 
zařizovací předměty (cca 15 až 30 Kč/měsíc – podle konkrétní ceny instalace). 
Pokud nabídku nepřijme, postupuje se dle stávající právní úpravy. 

b) V ostatních nájemních bytech se žaluzie budou instalovat na náklady a za 
podmínek pronajímatele pouze v případě, když dojde k uvolnění bytu a v bytě 
nejsou žaluzie, výše nájemného pak bude upravena o zařizovací předměty.  

zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:1:0  (Ing. Tóth proti) 
 

RM bere na vědomí oznámení Krajského úřadu Pardubického kraje o zahájení 
zjišťovacího řízení změny záměru „Lihovar Červený Potok“ a doporučuje po 
prostudování předložené dokumentace záměr posoudit v rámci dokumentace EIA 
dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a to vzhledem k možnému vlivu 
stavby na krajinný ráz. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s uložením kanalizační přípojky a zároveň schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě spočívající v umístění, zřízení a provozování kanalizační přípojky a 
dále právu vstupovat a vjíždět na pozemky p.p.č. 1046/6  - zahrada a p.p.č. 1046/57 
– ostatní plocha v k. ú. Králíky, které jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, v souvislosti se zřizováním, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním kanalizační přípojky pro 
oprávněné manžele D. Š., a H. Š., bytem Červená Voda. Služebnost inženýrské sítě 
se zřizuje na dobu neurčitou a za náhradu stanovenou ve výši znaleckého posudku 
+ náklady spojené se zřízením služebnosti. Zároveň RM souhlasí do doby realizace 
stavby uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
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hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 14-48 a 14-50 přidělená městu Králíky 
rozhodnutím resortních ministerstev a Krajského úřadu Pardubického kraje, 
kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 85.533,78Kč a 
interní rozpočtové opatření číslo 201405.  
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí se skácením 1 lípy na p.p.č. 1208/4 v k.ú. Králíky. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje podání žádosti o přidělení grantu městu Králíky v doplňkovém kole 
dotačního programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností v roce 2014 na opravu kulturní památky Sousoší kalvárie 
v Prostřední Lipce, rejstříkové číslo 21181/6-4047 v celkové výši 95 tis. Kč se 
spoluúčastí města Kč 10 tis. Kč. 
zodpovědný: odbor ŠKT, starostka města Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o dílo na opravu Sousoší kalvárie s firmou Aleš Košvanec, 
Hamzova 256, Luže, za podmínky, že bude schválen grant ze strany ministerstva 
kultury ČR. 
zodpovědný: odbor ŠKT, starostka města Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje provedení nezbytných zajišťovacích prací před přidělením grantu na 
opravu Sousoší kalvárie firmou Aleš Košvanec, Hamzova 256, Luže, spočívajících 
ve vybetonování základů na jižní straně sousoší – práce zajišťující čelo 
schodišťových stupňů. 
zodpovědný: odbor ŠKT, starostka města Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 

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


