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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 37 

rady města 
  konané 25.09.2014  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Antonín Vyšohlíd, 

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

 
RM nedoporučuje snížení kupní ceny za prodej pozemku p.p.č. 1390 v k.ú. Dolní 

Boříkovice manželům J. a V. Š., Brno a doporučuje potvrdit rozhodnutí č. 
ZM/2014/05/070 ze dne 08.09.2014 a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM nedoporučuje snížení kupní ceny za prodej části pozemku p.p.č. 1382/3 a části 
pozemku p.p.č. 1388/1 v k.ú. Dolní Boříkovice manželům P. a V. K, Pardubice a 
doporučuje potvrdit rozhodnutí č. ZM/2014/05/069 ze dne 08.09.2014 a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí usnesení JUDr. Taťány Mackové, soudní exekutorky 
Exekutorského úřadu Ústí nad Orlicí o zastavění exekuce proti povinné B. M., 
Králíky a to z důvodu, že v průběhu exekučního řízení nebylo nic vymoženo a 
povinná nemá postižitelný majetek. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí žádost manželů M. a M. J., Králíky a doporučuje správci bytového 
fondu společnosti Služby města Králíky, s. r. o., Růžová 462, Králíky provést 
výměnu kuchyňské linky za novou v bytě č. 9 v čp. 352 v Králíkách na náklady 
pronajímatele, jelikož je to v její kompetenci.  
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje Směrnici pro odpisování dlouhodobého majetku města Králíky č. 
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PP/178/S/2014 – odpisový plán v předloženém znění.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje dohody o poskytnutí prostor na dobu nezbytně nutnou pro přípravu a 
konání voleb do Zastupitelstva města Králíky ve dnech 08. až 12.10.2014 s těmito 
subjekty: 
1) L. a J. K., Prostřední Lipka, 561 69 Králíky 

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

2) Duchovní správa poutního kostela v Králíkách II, církevní organizace, Králíky –   
     Kopeček 1  

místo konání - Klášter čp. 1, Dolní Hedeč 
RM schvaluje úhradu za poskytnutí prostor ve výši 3.600 Kč. 

Zároveň RM schvaluje dohody o náhradě účelně vynaložených nákladů s konáním 
voleb do Zastupitelstva města Králíky ve dnech 08. až 12.10.2014 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 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 900 Kč/m2/rok a 
RM ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

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 400 Kč/měsíc a RM ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s. r. o. 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
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RM bere na vědomí požadavek na řešení problémů spojených s bydlením 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 na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a konstatuje, že domácí 
telefony k venkovním zvonkům jsou již v režimu instalování a instalace žaluzií byly 
řešeny RM dne 27.08.2014 usnesením č. RM/2014/33/508 a dále dne 10.09.2014 
usnesením č. RM/2014/35/523. Dále RM ukládá správci bytového fondu společnosti 
Služby města Králíky, s. r. o., jednat v rámci své kompetence s nájemníky bytového 
domu o:  

- možnosti navýšení počtu nádob na náklady nájemníků 
- možnosti zabezpečení nádob nebo celého přístřešku, např. uzamčením, 

taktéž na náklady nájemníků.  
Zároveň RM neshledává důvody pro přemístění nádob na tříděný odpad a 
popelnic, neboť nádoby jsou vyváženy v týdenních intervalech, což zamezuje tvorbě 
případného zápachu, a zároveň je zachována nejkratší donášková vzdálenost a 
nelze nájemníky vyprodukovaný odpad přesunout k někomu jinému. RM dále 
ukládá správci bytového fondu společnosti Služby města Králíky, s. r. o., aby 
zahrnul do plánu oprav na rok 2015 řešení odpadů ve výše uvedeném bytovém 
domě.  
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí zprávu MO o užívání pozemku p.p.č. 356/1 – zahrady v k.ú. 
Králíky v rozporu s uzavřenou nájemní smlouvou. RM nájemci panu P. R. 
poskytuje novou lhůtu k odstranění neoprávněně umístěné stavby přístřešku a 
uvedení faktického užívání pozemku do souladu s nájemní smlouvou, a to v termínu 
nejpozději do 15.11.2014. Současně RM pověřuje MO provedením kontroly splnění 
požadavků pronajímatele. 
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 04. a 05.10.2014. 
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 04. a 05.10.2014. 
zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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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 04. a 05.10.2014. 
zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace evidenční číslo: OŽPZ/14/23039 mezi 
městem Králíky a Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice. 
zodpovědný: VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje použití přidělených finančních prostředků OV Dolní Lipka na nákup 
motorové benzinové travní sekačky značky SELECT 4600A za cenu 5.990 Kč pro 
účely údržby travních ploch v okolí obecní klubovny. 
odpovídá: místostarosta, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí informaci o uzavřené darovací smlouvě s firmou Auto Kubíček 
s.r.o., Šumperk (6.000 Kč). 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje uhrazení výše podílu na nákladech zřízení autobusového zálivu zastávky 
„Králíky, Červený Potok, obchod“ v Červeném Potoku v rámci prováděné akce 
„Modernizace silnice II/312 Králíky – Červený Potok“ realizované Pardubickým 
krajem dle přiloženého rozpisu prací a výkazu výměr a pověřuje odbor VTS 
objednáním stavebních prací u firmy GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Průhonu 
32, 170 00 Praha 7.  
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

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


