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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 46 

rady města 
  konané 03.12.2014  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav 

Tóth, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Pavel Strnad 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 

 
RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat 

plynárenské zařízení na pozemku p.p.č. 127 v k.ú. Králíky, který je zapsán na LV č. 
10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a dále 
v právu vstupovat a vjíždět na pozemek výše uvedený v souvislosti se zřizováním, 
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského 
zařízení pro oprávněnou RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad 
Labem, a jí pověřeným třetím osobám. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
a za jednorázovou úhradu 100 Kč + DPH za každý započatý metr délkový 
plynárenského zařízení. Zároveň RM souhlasí do doby realizace uzavřít smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje výpověď z nájemního vztahu k části pozemku p.p.č. 2074/1 – ostatní ploše 
v k.ú. Králíky bez výpovědní doby, a to v souladu s § 2228 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník nájemkyni paní B. P., Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje podání žaloby na zaplacení dluhu ve výši 1.280 Kč za pronájem části 
pozemku p.p.č. 2074/1 – ostatní plochy o výměře cca 6,4 m2 v k.ú. Králíky, který je 
zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, na povinnou B. P., Králíky, a to včetně exekuce. Zároveň ukládá MO 
předložit právnímu zástupci města podklady k zahájení soudního řízení. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
  

RM souhlasí s podmínkami bezúplatného převodu 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, dle návrhu 
smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví od Armádní Servisní, příspěvkové 
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organizace, Praha 6 – Dejvice na město Králíky. Zároveň RM ukládá MO ke 
splnění podmínek úspěšného převodu doložit převodci kopii zřizovací listiny a 
statutu organizační složky města Přírodní muzeum králická pevnostní oblast. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit nákup části pozemku p.p.č. 1145 – trvalého travního porostu o 
výměře cca 20 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice, který je zapsán na LV č. 302 u 
Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, od pana P. K. 
Králíky za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 50 Kč/m2. 
Náklady spojené s převodem uhradí město Králíky. Zároveň RM ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

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, a to do doby přihlášení prvního zájemce. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 53169/2014 mezi městem Králíky a firmou SEMO 
Výtahy s.r.o., Dolní Dobrouč 375, 561 02.  
zodpovědný: VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí se skácením náletových dřevin (druhová skladba osika, olše, vrba, javor a 
jasan) na ploše 2000 m2 z parcely 3745 a na ploše 400 m2 z parcely 3751, vše v k.ú. 
Králíky. Vzniklé palivové dříví bude k dispozici pro otop v některé z městských 
kluboven. 
zodpovědný: odbor VTS a ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí sdělení odboru ŠKT o navýšení kapacity Základní umělecké školy 
Králíky. 
zodpovědný: odbor ŠKT, ředitelka školy Základní umělecká škola Králíky  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 



3 
 

RM schvaluje sazebník cen pro Králický zpravodaj na rok 2015 podle předloženého 
návrhu. 
zodpovědný: odbor ŠKT, na vědomí finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí předloženou hodnotící zprávu Mateřské školy Moravská, Králíky. 
zodpovědný: odbor ŠKT, ředitelka školy MŠ Moravská  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje rozpis odměn ředitelům příspěvkových organizací a vedoucímu ŠJ podle 
přílohy číslo 4 tohoto zápisu a ukládá místostarostovi zahájit práce na 
přehodnocení systému vyplácení odměn ředitelům/ředitelkám příspěvkových 
organizací města Králíky. 
zodpovědný: odbor ŠKT, ředitelé příspěvkových organizací, místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:1  (Ing. Strnad se zdržel) 
 

RM schvaluje zvýšení stanoveného mzdového limitu organizaci Školní jídelna Králíky 
v doplňkové činnosti na rok 2014 o 30.000 Kč. 
zodpovědný: odbor ŠKT, vedoucí příspěvkové organizace Školní jídelna Králíky, FO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

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


