
1 
 

Město Králíky 
Zápis z jednání č. 03 

rady města 
  konané 26.01.2015  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav 

Tóth, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Pavel Strnad 
 
Z části jednání omluven: Ing. Pavel Strnad 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM nedoporučuje schválit záměr prodeje části pozemku p.p.č. 2254 – ostatní plochy o 

výměře cca 250 m2 v k.ú. Červený Potok, který je zapsán na LV č. 10001 u 
Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a to do doby 
rozšíření vozovky v dané lokalitě, a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník dotčeného pozemku p.p.č. 1528 – ostatní plochy v k.ú. 
Dolní Boříkovice souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním 
záměrem – „Připojení dělostřelecké tvrze Bouda do elektrické distribuční sítě“ pro 
Pardubický kraj, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, a nemá k němu 
připomínky.  
zodpovědný: majetkový odbor, na vědomí ÚPaSÚ 
termín: ihned 
hlasováno: 4:0:0 
 

RM schvaluje do doby realizace stavby „Připojení dělostřelecké tvrze Bouda do 
elektrické distribu ční sítě“ smlouvu o podmínkách provedení stavby spočívající 
v oprávnění zřídit stavbu, vstupovat a vjíždět na část pozemku označeného p.p.č. 
1528 – ostatní plocha v k. ú. Dolní Boříkovice v souvislosti se zřizováním, provozem, 
opravami a údržbou stavby pro stavebníka – Pardubický kraj, se sídlem 
Komenského náměstí 125, Pardubice, a to bezúplatně.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí oznámení potřeby odstranění závad v bytovém domě čp. 354 na 
Velkém náměstí v Králíkách, který je součástí pozemku st.p.č. 214 v k.ú. Králíky, 
podané nájemníky tohoto bytového domu a ukládá MO vyrozumět nájemníky 
bytového domu, že v roce 2015 bude město žádat Ministerstvo kultury ČR o dotaci 
z rezervního fondu městské památkové péče na obnovu pláště budovy a dále bylo 
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odborem ŠKT zahájeno správní řízení ve věci „Velké náměstí 354, Králíky – 
obnova vnějšího pláště budovy“. 
zodpovědný: majetkový odbor, bytový správce SMK s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje směnu části pozemku p.p.č. 1405/3 – t. travního porostu o výměře 1 m2 
v k.ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu ve výši 130 Kč včetně DPH, část je označena 
GP č. 288-98/2014 ze dne 03.11.2014 jako díl d, který je ve vlastnictví města Králíky 
a evidován na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí, za 
část pozemku p.p.č. 1394 – zahrady o výměře 570 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice za 
kupní cenu 74.120 Kč, část je označena GP č. 288-98/2014 ze dne 03.11.2014 jako 
díly b+c, který je ve vlastnictví paní M. S., Sobotín a evidován na LV č. 26 u 
Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí. Rozdíl kupních cen ve výši 73.990 
Kč a 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 
 

Město Králíky jako vlastník dotčeného pozemku p.p.č. 2199/2 – ostatní plochy v k.ú. 
Králíky, který je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, souhlasí se stavebním záměrem – „Přístavba 
garáže k RD čp. 419, místo stavby st.p.č. 93 – zastavěná plocha v k.ú. Králíky“ – 
manželů M. a Z. M., Králíky, tj. souhlasí s přesahem požárně nebezpečného 
prostoru na veřejné prostranství. 
zodpovědný: majetkový odbor, ÚPaSÚ 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje pacht částí pozemků p.p.č. 142/1 – zahrady o výměře cca 142 m2 a p.p.č. 
161/4 - zahrady o výměře cca 98,5 m2 v k.ú. Králíky, nemovitosti jsou zapsány na 
listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, a to paní J. M., Králíky za účelem zastavěné plochy, 
zřízení zahrádky a údržby pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM uděluje MUDr. Petru Čížkovi, bytem Žamberk souhlas k uzavření podnájemního 
vztahu k prostorům – oční ordinaci ve 2. NP v budově čp. 414 – objektu občanské 
vybavenosti, stavba je součástí pozemku st.p.č. 558/1 v k.ú. Králíky, se společností 
MUDr. Petr Čížek – oční ordinace s.r.o., se sídlem 564 01 Žamberk, a to na dobu 
určitou do 31.08.2015.  
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
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RM bere na vědomí stanovisko právního zástupce města Mgr. Bernarda Urbana a 
ukládá MO opětovně předložit bod na jednání ZM s návrhem na schválení 
prominutí dluhu ve výši 106.780 Kč a nákladů řízení ve výši 11.272 Kč společnosti 
PROKEN s.r.o., Kroměříž. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM v souladu s ustanovením § 102 odstavec (2) písmeno b) zákona číslo 128/2000 Sb. o 
obcích v platném znění, uděluje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola 
Králíky souhlas s přijímáním sponzorských darů pro kulturní akci PLES ZUŠ 
2015.  
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí „Výro ční zprávu města Králíky o činnosti v oblasti poskytování 
informací za rok 2014“ a ukládá odboru vnitřních věcí její zveřejnění v souladu 
s ust. Čl. 12 odst. 1 Směrnice č. 17/2007 o poskytování informací. 
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o dílo číslo: 19/01/2015/Fi na technický dozor na akci 
„Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč – Červený Potok“ mezi městem Králíky a firmou 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad 
Orlicí. 
zodpovědný: VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o dílo na rozdělovače topných nákladů na teplo v nájemních 
bytech ve vlastnictví města Králíky s firmou VIPA CZ s.r.o., Kadlická 20, 460 15 
Liberec 15. 
zodpovědný: VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

Do jednání se dostavil Ing. Pavel Strnad. 
 

RM doporučuje schválit Pravidla pro nakládání s nemovitými věcmi ve vlastnictví 
města Králíky, spis. zn. PP/186/P/2015, v předloženém znění a ukládá MO předložit 
schválení pravidel na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
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RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů 
v lokalit ě „Na Skřivánku“ v k.ú. Králíky a to: 

Označení pozemku Výměra 
v m2 

Označení pozemku Výměra 
v m2 

p.p.č. 3503 1099 p.p.č. 3524 1740 
p.p.č. 3504 1227  p.p.č. 3525 1830 
p.p.č. 3508 1227 p.p.č. 3528 2088 
p.p.č. 3509 1106 p.p.č. 3536 976 
p.p.č. 3516 1694 p.p.č. 3537 976 
p.p.č. 3517 1124 p.p.č. 3539 976 
p.p.č. 3518 1092 p.p.č. 3540 976 
p.p.č. 3519 1075 p.p.č. 3541 976 
p.p.č. 3520 1124 p.p.č. 3542 976 
p.p.č. 3521 1269 p.p.č. 3544 1127 
p.p.č. 3522 1233 p.p.č. 3545 1100 
p.p.č. 3523 1169 p.p.č. 3492 1323 
p.p.č. 3493 1003 p.p.č. 3494 1003 
p.p.č. 3495 1014 p.p.č. 3498 1056 
p.p.č. 3499 1185 p.p.č. 3500 1185 
p.p.č. 3501 1185 p.p.č. 3531 981 
p.p.č. 3530 878 p.p.č. 3533 906 
p.p.č. 3532 952 p.p.č. 3535 976 
p.p.č. 3534 881 xxx xxx 

pozemky jsou vedeny v KN jako orná půda a t. t. porost, jsou zapsány na listu 
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, ze kupní cenu ve výši 350 Kč/m2 včetně DPH (bez 
dalších nákladů) s bonifikací ve výši 100 Kč/m2 po uvedení stavby rodinného domu 
do užívání a přihlášení stavebníka rodinného domu k trvalému pobytu nejpozději 
do 4 let od podpisu kupní smlouvy s tím, že součástí kupní ceny není příslušné 
technické zařízení na pozemcích (napojovací body pro uložení měřících zařízení, 
připojovací poplatek). Zároveň RM ukládá MO záměr prodeje pozemků předložit 
na jednání ZM.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 3529 – orná půda o výměře 

1 041 m2 v k.ú. Králíky, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracovišt ě Ústí nad Orlicí, za kupní cenu 
ve výši 350 Kč/m2 včetně DPH (bez dalších nákladů) s bonifikací ve výši 100 Kč/m2 
po uvedení stavby rodinného domu do užívání a přihlášení stavebníka rodinného 
domu k trvalému pobytu nejpozději do 4 let od podpisu kupní smlouvy s tím, že 
součástí kupní ceny není příslušné technické zařízení na pozemcích (napojovací 
body pro uložení měřících zařízení, připojovací poplatek) a to na dobu 15 dnů, tj. 
odlišně od pravidel pro nakládání s nemovitými věcmi. Zároveň RM ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 
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zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje užití znaku města Králíky organizaci České dráhy, a.s., Regionální 
obchodní centrum Pardubice, nám. Jana Pernera 217 Pardubice za účelem umístění 
znaku města Králíky na informa čních letácích (cyklopůjčovny) pro rok 2015 a 
souhlasí s účastí v projektu „Půjčovny kol ČD v Pardubickém kraji 2015“ s 
finančním podílem 1.500 Kč bez DPH. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje užití znaku města Králíky organizaci Český svaz geodetů a kartografů za 
účelem umístění znaku města Králíky na informa čních letácích akce „XXI 
Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny“ včetně poskytnutí 
propagačních materiálů a bezplatné prohlídky tvrze Hůrka pro účastníky akce. 
zodpovědný: odbor ŠKT, majetkový odbor, starostka města 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje: 
- převzetí záštity města nad 55. ročníkem tradičního králického karnevalu 
starostkou města Králíky, 
- spolupořadatelství města při zajištění realizace akce tradičního kralického 
karnevalu,  
- úhradu nákladů na ohňostroj z prostředků města v souvislosti s pořádáním 
tradi čního kralického karnevalu do maximální výše 30.000 Kč 
- použití městského znaku při propagaci akce 55. ročníku tradi čního kralického 
karnevalu, 
- prodloužení hodiny hudební produkce dne 20.02.2015 do 06:00 hod. následujícího 
dne pro provozovny, které jsou zapojeny do organizace karnevalu,  
- nepřetržitý provoz prodejního stánku FC Jiskra 2008, o.s. ve dnech 20. – 
21.02.2015 na Velkém náměstí včetně připojení na el. zařízení 
- prodloužení hodiny hudební produkce dne 21.02.2015 do 05:00 hod. následujícího 
dne pro organizaci taneční zábavy v Klubu Na Střelnici 
- částečnou uzávěru Velkého náměstí dne 20.02.2015 od 12:00 hod. (prostor u 
gymnázia – ohňostroj a před budovou městského muzea - promítání) a úplnou 
uzávěru Velkého náměstí dne 20.02.2015 od 16:00 do 20:00 hodin. 
zodpovědný: odbor ŠKT, odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí žádost Pk o finanční spoluúčast na krytí ztráty z provozu veřejné 
linkové autobusové dopravy a ukládá místostarostovi požádat Pardubický kraj o 
vyjádření k možnému prominutí finanční spoluúčasti města Králíky. 
zodpovědný: místostarosta, starostka 
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje podání žádosti o podporu akce CIHELNA 2015 z programu Tvář 
Pardubického kraje a o záštitu hejtmana Pardubického kraje.  
zodpovědný: starostka  
hlasování: ihned 
termín: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí žádost MAS Orlicko o poskytnutí mimořádného příspěvku a 
doporučuje ZM schválit mimořádný příspěvek na rok 2015 ve výši 10 Kč/občan a 
ukládá starostce, aby zajistila účast představitele MAS Orlicko na jednání 
zastupitelstva města. 
zodpovědný: starostka  
hlasování: ihned 
termín: 5:0:0 
 

RM souhlasí s prodloužením doby pro pořádání hudební produkce do 04:00 hodin 
v noci ze dne 06.02.2015 na 07.02.2015, a to v souvislosti s pořádáním „Plesu ZUŠ 
2015“, který se koná ve velkém sále Klubu Na Střelnici v Králíkách. 
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje program jednání ZM dne 09.02.2015.  
zodpovědný: starostka  
hlasování: ihned 
termín: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti a souhlasí s jejím zařazením do 
Dotačního a grantového programu města Králíky pro rok 2015. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

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


