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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 39 

rady města 
  konané 08.10.2014  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Antonín Vyšohlíd, 

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

 
Město, jako vlastník pozemku p.p.č. 1725/4 v k. ú. Králíky, souhlasí se stavbou 

distribu ční soustavy a zároveň RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající 
ve zřízení, umístění, provozování, oprav, údržby a výměny zařízení distribuční 
soustavy prostřednictvím třetích osob a dále právu přístupu a příjezdu na pozemek 
p.p.č. 1725/4 v k. ú. Králíky, který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, v souvislosti s provozováním 
distribu ční soustavy pro oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, 
Teplická 874/8. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu 1.000 Kč + DPH. Zároveň RM souhlasí do doby realizace uzavřít smlouvu o 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti stavby.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení (uložení), provozu, údržby, 
oprav podzemního a nadzemního vedení, dále pak obnovu, výměnu, modernizaci 
nebo zlepšení výkonnosti distribuční soustavy včetně jejího odstranění a právo 
vstupovat a vjíždět na pozemky p.p.č. 2195, p.p.č. 2220, p.p.č. 2682, p.p.č 2709, 
p.p.č. 2717 a p.p.č. 2746 v k.ú. Horní Lipka, které jsou zapsány na LV č. 10001 u 
Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, pro 
oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 
24729035, na dobu neurčitou a za jednorázovou náhradu ve výši 2.700 Kč + DPH. 
Zároveň RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 
IE-12-2002964/VB/2.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení (uložení), provozu, údržby, 
oprav nadzemního vedení, dále pak obnovu, výměnu, modernizaci nebo zlepšení 
výkonnosti distribuční soustavy včetně jejího odstranění a právo vstupovat a vjíždět 
na pozemek p.p.č. 2074/5 v k.ú. Králíky, který je zapsán na LV č. 10001 u 
Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, pro 
oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na dobu 



2 
 

neurčitou a za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH. Zároveň RM 
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. EP-12-2002052/VB/1. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 14-56 a č. 34 přidělená městu Králíky 
rozhodnutím resortních ministerstev a Krajského úřadu Pardubického kraje, 
kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 4.311.000 Kč 
a interní rozpočtové opatření číslo 201406.  
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje s účinností od 01.11.2014 nový ceník služeb poskytovaných na 
víceúčelovém sportovním areálu. Tímto rozhodnutím je zrušeno usnesení 
RM/2013/17/243. 
zodpovědný: odbor ŠKT, ředitel školy Gymnázium a ZŠ Moravská, Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM neschvaluje smlouvu o prodloužení spolupráce s firmou EXPRESNET.CZ, 
Zahradní 173/2, 326 00 Plzeň na prodloužení doby umístění pořadu „Cyklotoulky 
Králíky – Králický Sn ěžník“ na webových stránkách www.cyklotoulky.cz.  
zodpovědný: odbor ŠKT, starostka  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s poskytnutím dřevní hmoty ze skácené lípy u smuteční síně TJ Jiskra 
Králíky za zpracování, odvoz a úklid.  
odpovědná: místostarosta, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 
 
 
 

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


