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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 49 

rady města 
  konané 22.12.2014  
 
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 zemědělský pacht 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, nemovitosti jsou zapsány na listu 
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí. Pachtovní smlouva se uzavírá se společností Služby města Králíky s.r.o. za 
účelem – pozemky určené k plnění funkcí lesa a jiné pozemky související s lesem 
nebo sloužícím lesnímu hospodářství, a to na dobu neurčitou. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje pronájem prostorů 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 to paní K. D., Králíky a paní L. Š., Králíky a to za účelem zřízení 
kanceláře, předmět podnikání poskytování finančního poradenství Partners, a to 
formou společného nájmu na dobu neurčitou. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemků p.p.č. 2342 – ostatní plochy o výměře 
2 031 m2 a p.p.č. 2349 – trvalého travního porostu o výměře 980 m2 v k.ú. Horní 
Lipka, které jsou evidovány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu vzhledem k tomu, že se jedná 
o plochu v zastavěném a zastavitelném území – plocha bydlení, ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 100 Kč/m2, u zbývající plochy sídelní zeleně ve výši 
7 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
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RM nedoporučuje do doby ukončení pozemkových úprav schválit záměr prodeje 

pozemku p.p.č. 1003/2 – ostatní plochy o výměře 490 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice, 
který je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu vzhledem k tomu, že se jedná o plochu 
v zastavěném území – plocha bydlení, 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: 5:0:0 
 

RM souhlasí s návrhem společnosti OREDO s.r.o. se sídlem Nerudova 104/63, Hradec 
Králové na instalaci exteriérového informačního panelu pro informování cestujících 
veřejné dopravy v rámci realizace projektu „Modernizace odbavovacího systému 
integrované dopravy Královehradeckého a Pardubického kraje – II. fáze“ a to na 
pozemku p.p.č. 315 – ostatní plocha v k.ú. Králíky, který je evidován na LV č. 
10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za 
podmínek stanovených orgánem Státní památkové péče a pověřuje vedoucího 
odboru VTS projednat se společností přesné umístění infomačního panelu.  
zodpovědný: majetkový odbor, odbor ŠKT, odbor VTS 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce místností a prostorů v budově čp. 621 – tech. 
vybavenosti, která je součástí pozemku st.p.č. 805 v k.ú. Králíky, nemovitost je 
zapsána na LV č. 1028 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, a to mezi městem Králíky a ČR – Hasičským záchranným sborem 
Pardubického kraje, pro činnost Sboru dobrovolných hasičů Králíky a výjezdové 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Králíky, a to na dobu určitou od 
01.01.2015 do 31.12.2022.  
zodpovědný: majetkový odbor, odbor VV 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 14-68, číslo 14-69 přidělená městu Králíky 
rozhodnutím resortních ministerstev, Krajského úřadu Pardubického kraje a 
interní rozpočtové opatření číslo 201410, kterými se zvyšuje schválený rozpočet 
v příjmech a výdajích o částku 116.921,00 Kč. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o provedení práce č. 1/2015 mezi městem Králíky a firmou 
Lumír Št ěpán, EKOSERVIS DDD se sídlem Dlouhoňovice 17, 564 01 Žamberk. 
zodpovědný: VTS  
termín: ihned 
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hlasování: 5:0:0 
 

RM Králíky schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zabezpečení provozu systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 
odpadu s firmou SMK s.r.o. Králíky. 
zodpovědný: odbor ŽP  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí sdělení vedoucího ŠKT a souhlasí s použitím vybraných prostředků 
za vzdělávání a školské služby v rámci mzdových prostředků Mateřské školy 
Moravská, Králíky. 
zodpovědný: odbor ŠKT, starostka města  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje použití přidělených finančních prostředků OV Dolní Lipka na nákup 
motorové benzinové travní sekačky značky SELECT 4600A za novou cenu 8.290 Kč 
pro účely údržby travních ploch v okolí obecní klubovny.  
zodpovědný: místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje návrh na jmenování paní Bc. Terezy Dostálové do funkce ředitelky 
organizační složky Sociální služby Králicka. 
zodpovědný: starostka, tajemník 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje s účinností od 01.01.2015 cenu stočného ve výši 28,73 Kč bez DPH (33,04 
Kč včetně DPH). 
zodpovědný: jednatel společnosti 
termín: 01.01.2015 
hlasování: 5:0:0 
 

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


