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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 42 

rady města 
  konané 29.10.2014  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, 

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

 
RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemků st.p.č. 118/1 – zastavěná plocha – 

zbořeniště o výměře 318 m2 a st.p.č. 118/2 – zastavěná plocha – zbořeniště o výměře 
78 m2 v k.ú. Dolní Hedeč, které jsou evidovány na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM nedoporučuje schválit záměr prodeje pozemků p.p.č. 2012 – ostatní plochy o 
výměře 194 m2, p.p.č. 2022 – ostatní plochy o výměře 3 729 m2 a části pozemku 
p.p.č. 2015 – trvalého travního porostu o výměře cca 4 200 m2 v k.ú. Horní Lipka, 
které jsou evidovány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, resp. nerealizovat převod nemovitostí s žadatelem, který 
má vůči městu Králíky dluh. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník dotčených pozemků p.p.č. 1046/1 – orné půdy, p.p.č. 1046/6 
– zahrady a p.p.č. 1046/98 – zahrady vše v k.ú. Králíky, které jsou evidovány na LV 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
souhlasí se stavebním záměrem – „Novostavba veterinární ordinace na p.p.č. 
1046/130 - zahradě  v k.ú. Králíky“ pana D. Š., Červená Voda, tj. souhlasí 
s přesahem požárně nebezpečného prostoru na veřejné prostranství. 
zodpovědný: majetkový odbor, ÚPaSÚ 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje požádat Armádní Servisní, příspěvkovou organizaci, se sídlem 
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice o bezúplatný převod nepotřebného 
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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: 
• frézku universální TOS Olomouc FA3AU 
• pilu rámovou hydraulickou TOS PR 20 
• soustruh TOS Galanta SUI 32A 
• vrtačku sloupovou VS32B 
• odsávání pilin Proclima SVAMP MO 1400 II 2D ST1 
na město Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje nový záměr pronájmu prostor ů sloužících podnikání v přízemí budovy 
čp. 363, která je součástí pozemku st.p.č. 222 – zastavěné plochy v k.ú. Králíky, 
který je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, a ukládá MO zveřejnit záměr pronájmu t ěchto prostor 
dle Pravidel pro pronajímání prostorů sloužících podnikání ve vlastnictví města 
Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje zrušení rozhodnutí ZM/2014/03/046 ze dne 16.06.2014 a ukládá MO 
jednat s novými vlastníky pozemků st.p.č. 272 – zastavěné plochy o výměře 19 m2, 
p.p.č. 2452/2 – trvalého travního porostu o výměře 69 m2 a p.p.č. 2453/2 – trvalého 
travního prostu o výměře 232 m2 v k.ú. Horní Lipka, které jsou evidovány na LV č. 
227 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, o 
převodu těchto pozemků na město Králíky za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2, 
náklady spojené s převodem uhradí město Králíky. Zároveň RM ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM nedoporučuje snížení kupní ceny za prodej pozemku p.p.č. 254 – ostatní plochy o 
výměře 216 m2 v k.ú. Králíky, o které si požádali vlastníci bytových jednotek v čp. 
4 na Velkém náměstí v Králíkách, a doporučuje potvrdit rozhodnutí 
ZM/2014/05/071 ze dne 08.09.2014 a zároveň ukládá MO předložit bod na jednání 
ZM. Dále RM ukládá MO sdělit vlastníkům bytových jednotek v čp. 4 na Velkém 
náměstí v Králíkách způsob stanovování kupních cen při prodeji nemovitých věcí 
města Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v uložení, zřízení a 
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provozování stavby na pozemcích p.p.č. 2119, p.p.č. 2138 a p.p.č. 2446 v k.ú. 
Červený Potok, které jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a dále v právu přístupu a příjezdu pro 
oprávněnou společnost JAVITO-MVE, s.r.o., IČ 28633920,se sídlem Teplická 256, 
753 01 Hranice - Hranice I - Město, a jí pověřeným třetím osobám za účelem 
uložení, oprav, údržby a provozu stavby. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na 
dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem podle 
skutečného zaměření stavby. Zároveň RM souhlasí do doby realizace uzavřít 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě.  
zodpovědný: majetkový odbor 
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 PK, 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 300 Kč/měsíc a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit do doby přihlášení prvního zájemce o pronájem. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje pacht 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, nemovitosti jsou zapsány 
na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí, a to paní M. H., Králíky za účelem zřízení zahrady, odpočinkové 
plochy a umístění sušáků na prádlo, a to za pachtovné ve výši 876 Kč/rok.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 2220 – ostatní plochy o výměře 
36 m2 v k.ú. Horní Lipka, nemovitost je zapsána na listu vlastnictví č. 10001 u 
Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 14-59 a MK 52126/2014 OPP přidělená městu 
Králíky rozhodnutím resortních ministerstev a Krajského úřadu Pardubického 
kraje a interní rozpočtové opatření číslo 201407, kterými se zvyšuje schválený 
rozpočet v příjmech a výdajích o částku 964.330,90Kč.  
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
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hlasování: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí výroční zprávu příspěvkové organizace Základní umělecká škola 
Králíky. 
zodpovědný: odbor ŠKT, ředitelka příspěvkové org. Základní umělecká škola Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí informaci TJ o projektu vybudování dvou střešních oken a 
schvaluje podání žádosti města Králíky na vydání stavebního povolení na 
vybudování dvou střešních oken v č.p. 369 dle přiložené výkresové dokumentace. 
zodpovědný: odbor ŠKT, stavební odbor, starostka města Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje osobní příplatek panu Mgr. Michalu Kosovi, řediteli příspěvkové 
organizace Městské muzeum Králíky s účinností od 01.11.2014 dle přílohy č. 1. 
zodpovědný: odbor ŠKT, tajemník MěÚ Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje osobní příplatek paní Mgr. Kateřině Brandejsové, ředitelce příspěvkové 
organizace Městská knihovna Králíky s účinností od 01.12.2014 dle přílohy č. 1. 
zodpovědný: odbor ŠKT, tajemník MěÚ Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM mimořádnou odměnu paní Mgr. Kateřině Brandejsové, ředitelce příspěvkové 
organizace Městská knihovna dle přílohy č. 1. 
zodpovědný: odbor ŠKT, tajemník MěÚ Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje „Organizační řád MěÚ Králíky“ s ú činnosti od 01.11.2014. 
odpovídá: tajemník 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM souhlasí se skácením vyznačených stromů (druhová skladba jíva, bříza a javor) na 
p.p.č. 2615 a souhlasí s   uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty s 
panem M. B., Prostřední Lipka, za podmínky, že veškeré práce budou provedeny 
dle vyznačení probírky na jeho náklad a vlastní nebezpečí, pouze náhradou za 
vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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RM souhlasí s  prodloužením termínu pro dokončení dohody uzavřené s  panem J. V. 
(schválené usnesením Rady města č. RM/2013/36/547 ze dne 18.09.2014) do 
30.04.2015. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM souhlasí se skácením 2 ks olše a 1 ks jasanu na p.p.č. 2554 v k.ú. Horní Lipka a 
současně souhlasí s prodejem dřevní hmoty „na pařezu“ společnosti Služby města 
Králíky, s.r.o., se sídlem Růžová 462, 561 69 Králíky, za cenu dle platného ceníku 
společnosti, tj. 380 Kč/m3 bez DPH za olše a 425 Kč/m3 bez DPH za jasan. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 3 rámcové smlouvy č. 009333 o poskytování veřejně 
dostupných služeb el. komunikací Vodafone OneNet a technickou specifikaci k této 
rámcové smlouvě. 
zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000 Kč Sjednocené organizaci 
nevidomých a slabozrakých – oblastní pobočka Česká Třebová na zajištění 
sociálního poradenství pro nedoslýchavé ve městě Králíky v roce 2014, a to na 
základě darovací smlouvy. 
zodpovědný: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM navrhuje pana Ing. Martina Ráboně na udělení ceny „Za zásluhy o Pardubický 
kraj“.  
zodpovědný: starostka  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje program ustavujícího zasedání ZM dne 10.11.2014.  

zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
 
Zapsal: Miroslav Bouška 
 
 
……………………….…….. …………………………………… 
 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 
 starostka místostarosta 


