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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 01 

rady města 
  konané 12.01.2015  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav 

Tóth, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Pavel Strnad 
 
Z části jednání omluveni: Jana Ponocná, Mgr. Miroslav Beran 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
Město Králíky jako vlastník dotčených pozemků p.p.č. p.p.č. 2074/8 – ostatní plochy, 

p.p.č. 2074/13 – ostatní plochy, p.p.č. 2074/25 – ostatní plochy a p.p.č. 2074/32 – 
ostatní plochy v k.ú. Králíky, které jsou zapsány na LV 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, souhlasí se stavebním 
záměrem – „Stavební úpravy RD č.p. 39 v Králíkách“ pana M. B., Praha, a nemá 
k němu připomínky.  
zodpovědný: majetkový odbor, ÚPaSÚ 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník dotčených pozemků p.p.č. 3048 – ostatní plochy a p.p.č. 
3064 – ostatní plochy v k.ú. Králíky, které jsou zapsány na LV 10001 u 
Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, souhlasí dle § 
96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem – „Kabelová přípojka 
od bet. sloupu NN do stav. vodoměrné šachty na vodovodním řadu, situace stavby 
na p.p.č. 3064 a 3048 v k.ú. Králíky“ společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné 
nad Orlicí, a.s., a nemá k němu připomínky.  
zodpovědný: majetkový odbor, ÚPaSÚ 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník dotčeného pozemku p.p.č. 2158/2 – ostatní plochy v k.ú. 
Králíky, který je zapsán na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. d) stavebního zákona se 
stavebním záměrem – „Novostavba RD na p.p.č. 1295/50 v Králíkách“ manželů R. a 
Z. S., Králíky s tím, že umístění objektu musí odpovídat vyhl. č. 501/2006 Sb., 
v platném znění.  
zodpovědný: majetkový odbor, ÚPaSÚ 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM bere na vědomí zpět vzetí žádostí o prodej částí pozemků p.p.č. 1138/3 a p.p.č. 1104 
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v k.ú. Prostřední Lipka manželů V. a D. M., Družec a dále bere na vědomí, že 
majetkoprávní vypořádání pozemků v dané lokalitě proběhne v rámci 
projednávání KPÚ Prostřední Lipka. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje pronájem služebního bytu č. 1 o velikosti 2+1 v 2 NP budovy čp. 1938, 
která je součástí pozemku st.p.č. 1595 v k.ú. Králíky, který je zapsán na LV 10001 u 
Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, panu L. K., 
bytem Králíky 1938, a to na dobu určitou od 15.01.2015 do 31.12.2015. Zároveň RM 
ukládá správci muzea Společnosti přátel československého opevnění, o.p.s., 
Hradčany, smluvně ošetřit nájemní vztah k předmětnému bytu.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje záměr změny nájemní smlouvy č. j. 1130/2007 ze dne 01.06.2007 a 
dodatku č. 1 nájemní smlouvy ze dne 16.04.2009 na pronájem nemovitostí v k.ú. 
Dolní Hedeč mezi městem Králíky a společností Agrofruct a.s., Dolní Ředice. 
Předmětem pronájmu nadále zůstávají pozemky p.p.č 620/2 – ostatní plocha, p.p.č. 
624 – trvalý travní porost, p.p.č. 741/1 - ostatní plocha, p.p.č. 768 – ostatní plocha, 
p.p.č. 777 – ostatní plocha, p.p.č 778 – ostatní plocha, p.p.č. 785/1 – ostatní plocha a 
pozemky ve zjednodušené evidenci p.č. (753) GP, p.č. (754) GP a p.č. (760) GP. 
Celková výměra pronajatých pozemků činí 14 410 m2, nájemné ve výši 721 Kč/rok 
+ příslušná sazba DPH. Zároveň RM ukládá MO záměr změny nájemní smlouvy 
zveřejnit na dobu 15 dnů (odlišně od pravidel o propachtování pozemků ve 
vlastnictví města Králíky). 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM bere na vědomí oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán 
povodí Labe“ a že koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí a nemá k výše uvedené koncepci připomínky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM bere na vědomí oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán 
povodí Dunaje“ a že koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí a nemá k výše uvedené koncepci připomínky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM bere na vědomí oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán 
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povodí Odry“ a že koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí a nemá k výše uvedené koncepci připomínky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM nedoporučuje prodej 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, které jsou zapsané 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 bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 46 přidělené městu Králíky rozhodnutím 
zastupitelstva Pardubického kraje, kterým se zvyšuje schválený rozpočet 
v příjmech a výdajích o částku 5.241,00 Kč. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje, v souladu s ustanoveným § 102 odstavec (2) písmeno b) zákona číslo 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění, zvýšení stanoveného mzdového limitu 
organizaci Městská knihovna Králíky o 20.730 Kč. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM souhlasí s prodloužením doby pro pořádání hudební produkce do 04:00 hodin 
v noci ze dne 17.01.2015 na 18.01.2015, a to v souvislosti s pořádáním „Hasičského 
plesu 2015“, který se koná ve velkém sále Klubu Na Střelnici v Králíkách. 
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM bere na vědomí žádost Duchovní správy poutního kostela v Králíkách II a souhlasí 
s jejím zařazením do Dotačního a grantového programu města Králíky pro rok 
2015. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM souhlasí s poskytnutím příspěvku 2.000 Kč Orlickému sportovnímu sdružení 
okresu Ústí nad Orlicí na zajištění 45. ročníku ankety „O nejúspěšnějšího 
sportovce, trenéry, cvičitele, rozhodčí a kolektivy regionu Ústí nad Orlicí“ za rok 
2014. Příspěvek bude poskytnut v oblasti přímé podpory z rozpočtu pro rok 2015 
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na účet Orlického sportovního sdružení okresu Ústí nad Orlicí vedený u KB Ústí 
nad Orlicí číslo 2231611/0100, variabilní symbol 7110.  
zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

Do jednání se dostavili Jana Ponocná a Mgr. Miroslav Beran. 
 

RM schvaluje, aby  firma VIPA CZ s.r.o., Kadlická 20, 460 15 Liberec 15 předložila 
smlouvu o dílo „na dodávku a montáž rozdělovačů topných nákladů na teplo“ 
v nájemných bytech ve vlastnictví města Králíky“. 
zodpovědný: VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM pověřuje pana Ing. Ladislava Dostálka k výkonu občanských obřadů v souladu s § 
108 zákona č. 128/2000 o obcích.  
zodpovědný: tajemník 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM jmenuje komisi pro výběr uchazeče na pracovní pozici tajemník/ce Městského 
úřadu Králíky ve složení: předsedkyně Jana Ponocná, členové: Ing. Věra 
Kubíčková, Ing. Josef Orlita, Ing. Miroslav Macháček, Ing. Pavel Strnad, Mgr. 
Miroslav Beran, Ing. Václav Kubín, Ing. Věra Pirklová, Mgr. Vendula Chmelová, 
náhradníci: Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tót h, Bc. Dana Nosková. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 

 
 
 

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


