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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 44 

rady města 
  konané 12.11.2014  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Pavel Strnad, 

Mgr. Miroslav Beran 
 
Omluven: Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 

 
Město Králíky jako vlastník dotčeného pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. 

(1177/1)PK v k.ú. Heřmanice u Králík souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního 
zákona se stavebním záměrem – „Králíky – He řmanice pč. 41/3 – Vítek – rozš. 
kNN“ (kabelová přípojka nízkého napětí)“ manželů Z. V., bytem Vračovice, a O. 
V., bytem Vysoké Mýto, a nemá k němu připomínky.  
zodpovědný: majetkový odbor, na vědomí ÚPaSÚ 
termín: ihned 
hlasováno: 4:0:0 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu umístit, zřídit, provozovat, 
opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy na 
pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. (1177/1)PK v k. ú. Heřmanice u Králík, 
který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, pro oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se 
sídlem 405 02 Děčín, Teplická 874/8, a dále v právu umožnit v nezbytném rozsahu 
oprávněné, případně jí ur čeným třetím osobám, přístup a příjezd na uvedenou 
nemovitost. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu 
1.210 Kč včetně DPH. Zároveň RM souhlasí do doby realizace uzavřít smlouvu o 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje odkoupení částečného vybavení bytu č. 4 na Velkém náměstí 354 v 
Králíkách od manželů M. a I. Z., bytem tamtéž z prostředků správce bytového 
fondu společnosti Služby města Králíky, s.r.o., a to kuchyňské linky (bez 
spotřebičů) a 6 ks dveří značky Sapeli. RM ukládá správci bytového fondu 
s manžely M. a I. Z. uzavřít kupní smlouvu na nákup vestavěného vybavení bytu. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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RM doporučuje schválit záměr prodeje části pozemku p.p.č. 2256 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 20 m2 v k.ú. Červený Potok, který je v KN evidovaný 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 100 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM nedoporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 2015 – trvalého travního 
porostu o výměře 8 334 m2 v k.ú. Horní Lipka, který je v KN evidovaný 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 30 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM nedoporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 2022 – ostatní plochy o 
výměře 3 729 m2 v k.ú. Horní Lipka, který je v KN evidovaný 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 30 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM vzhledem k předložené optimalizaci lesa na období 2014 - 2023 zpracované 
odborem ŽP považuje požadavek na snížení výše nájemného na částku 41.329 
Kč/rok za oprávněný. RM ukládá MO smluvně tuto skutečnost ošetřit, a to poprvé 
za období roku 2015. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM v souladu s usnesením RM/2014/44/657 a dále v souvislosti s účinností NOZ 
schvaluje záměr zemědělského pachtu lesních pozemků v k.ú. Dolní Boříkovice o 
výměře 6 092 m2, k.ú. Dolní Lipka o výměře 44 794 m2, k.ú. Horní Lipka o výměře 
85 010 m2, k.ú. Červený Potok o výměře 125 651 m2, k.ú. Dolní Hedeč o výměře 
21 923 m2, k.ú. Králíky o výměře 289 678 m2, k.ú. Heřmanice u Králík o výměře 
355 291 m2 a k.ú. Prostřední Lipka o výměře 349 249 m2. Celková výměra 
pozemků určených k propachtování činí 1 277 688 m2 - dle přiložené podrobné 
přílohy včetně jednotlivých parcelních čísel, pachtovné je ve výši 41.329 Kč/rok. 
RM ukládá MO záměr zemědělského pachtu lesních pozemků zveřejnit dle Pravidel 
o propachtování pozemků ve vlastnictví města Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
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hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje schválit konečný Plán společných zařízení pro komplexní pozemkovou 
úpravu Dolní Lipka v předloženém znění a ukládá MO předložit bod na jednání 
ZM.  
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje schválit konečný Plán společných zařízení pro komplexní pozemkovou 
úpravu Prostřední Lipka v předloženém znění a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM.  
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje, v souladu s ustanovením § 102 odstavec (2) písmeno b) zákona číslo 
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění převod finančních prostředků ve výši 5.000 
Kč ze závazného ukazatele na provoz školy do závazného ukazatele – platy. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení díla „Zateplení tělocvičny ul. 
5. května, Králíky“ mezi m ěstem Králíky a firmou VHH THERMONT s.r.o. se 
sídlem Troubelice 352, 783 83 Troubelice. Z důvodu nepříznivých klimatických 
podmínek pro realizaci nástřiku PUR pěny na střeše (teplota vzduchu 15°C, teplota 
podkladu 20°C, relativní vlhkost max. 70 %, rychlost větru max. do 6 m/s). Z výše 
uvedených důvodů se termín prodlužuje dle dodatku č. 1 do 30.06.2015.  
zodpovědný: VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí výroční zprávu příspěvkové organizace Gymnázium a základní 
škola Králíky za školní rok 2013/2014. 
zodpovědný: odbor ŠKT, ředitel PO Gymnázium a základní škola Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje předložený projekt a ukládá vedoucímu odboru ŠKT ve spolupráci 
s příspěvkovou organizací Gymnázium a základní škola podat žádost o grant 
z rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2015.  
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM pověřuje paní Janu Ponocnou, Mgr. Martina Hejkrlíka a Ing. Pavla Strnada 
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k výkonu občanských obřadů v souladu s § 108 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
Zároveň schvaluje úřední místností pro uzavírání manželství obřadní síň 
Městského úřadu Králíky, Velké náměstí čp. 5 a oddávající den sobotu. 
zodpovědný: tajemník 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

 
 
Zapsala: Jitka Prausová 
 
 
 
 
……………………….…….. …………………………………… 
 Jana Ponocná Mgr. Martin Hejkrlík 
 starostka místostarosta 
 


