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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 04 

rady města 
  konané 02.02.2015  
 
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 odstoupení od smlouvy o provedení a bezúplatném převedení investic 

uzavřené dne 14.05.2013 mezi městem Králíky a paní J. T., Králíky 
(RM/2013/15/186 ze dne 17.04.2013) a to z důvodu, že stavební úpravy nebudou 
prováděny.  
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje změnu 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, se sídlem Dolní 
Ředice v předloženém znění. Předmětem pronájmu nadále zůstávají pozemky p.p.č 
620/2 – ostatní plocha, p.p.č. 624 – trvalý travní porost, p.p.č. 741/ - 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.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu občanské 
vybavenosti čp. 414, který je součástí pozemku st.p.č. 558/1 v k.ú. Králíky, 
nemovitost je zapsána na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Jedná se o prostor ordinace, čekárny a 
sociálního zařízení ve 2. NP vpravo o výměře celkem 44,39 m2 (z toho započitatelná 
výměra činí 22,81 m2), účel pronájmu – ambulance klinické logopedie, druh 
podnikání – poskytování nelékařské zdravotní péče, nájemné ve výši 480 Kč/m2/rok 
a RM ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM bere na vědomí výpověď nájemního vztahu k prostorům o celkové výměře 162,25 
m2 v objektu občanské vybavenosti čp. 109, který je součástí pozemku st.p.č. 285/1 
v k.ú. Dolní Boříkovice, který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, podanou paní A. D., Králíky. Nájemní 
vztah skončí uplynutím 3 měsíční výpovědní doby dnem 30.04.2015.  
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM ruší rozhodnutí RM/2015/03/054 ze dne 26.01.2015 a 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 
 

RM ruší rozhodnutí RM/2015/03/055 ze dne 26.01.2015. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 3508 – orná půda o výměře 
1 227 m2 v k.ú. Králíky, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu ve výši 350 
Kč/m2 (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. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM ruší usnesení RM/2015/03/056 ze dne 26.01.2015 a 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 PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2 (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. 
zodpovědný: majetkový odbor 
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termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

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


