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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 05 

rady města 
  konané 09.02.2015  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav 

Tóth, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Pavel Strnad 
 
 
RM doporučuje schválit nákup pozemku p.p.č. 1180/2 – trvalého travního porostu o 

výměře 16 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 s tím, že 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 doporučuje zrušení rozhodnutí ZM/2014/03/042 ze dne 16.06.2014 týkající se 
schválení služebnosti pro oprávněné město Králíky a rozhodnutí ZM/2014/05/071 ze 
dne 08.09.2014 týkající se schválení prodeje pozemku p.p.č. 254 – ostatní plochy 
v k.ú. Králíky, který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a to do podílového spoluvlastnictví 
vlastníkům bytových jednotek v bytovém domě čp. 4 na Velkém náměstí 
v Králíkách, který je součástí pozemku st.p.č. 234 v k.ú. Králíky. Zároveň RM 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit přípravu prodeje pozemku st.p.č. 729 – zastavěné plochy a 
nádvoří o výměře 789 m2 v k.ú. Králíky, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 
583 v ul. Fr. Palackého, a který je zapsán na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrálního pracoviště Ústí nad Orlicí, a to formou vlastnického práva 
k jednotkám dle § 1158 a násl. NOZ (prohlášení, znalecký posudek) a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. Zároveň RM doporučuje připravit prodej pozemku 
p.p.č. 651/27 – zahrady o výměře 799 m2 v k.ú. Králíky, který je zapsán na LV 
10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrálního pracoviště Ústí nad Orlicí, a to 
do podílového spoluvlastnictví vlastníkům jednotek v předmětném bytovém domě, 
a ukládá předložit bod na jednání ZM.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
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RM doporučuje schválit přípravu prodeje pozemku st.p.č. 770/1 – zastavěné plochy a 
nádvoří o výměře 625 m2 v k.ú. Králíky, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 
658 v ul. V Bytovkách, a který je zapsán na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrálního pracoviště Ústí nad Orlicí, a to formou vlastnického práva 
k jednotkám dle § 1158 a násl. NOZ (prohlášení, znalecký posudek) a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. Zároveň RM nedoporučuje připravit prodej 
pozemku p.p.č. 284/4 – ostatní plochy o výměře 1 380 m2 v k.ú. Králíky, který je 
zapsán na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrálního pracoviště Ústí 
nad Orlicí, a to do podílového spoluvlastnictví vlastníkům jednotek v předmětném 
bytovém domě, a ukládá předložit bod na jednání ZM.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v uložení, zřízení a 
provozování stavby na pozemcích p.p.č. 3445 a p.p.č. 3456 v k.ú. Králíky, které jsou 
zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, a dále v právu přístupu a příjezdu pro oprávněnou společnost Vodovody 
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad 
Orlicí, a jí pověřeným třetím osobám. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úhradu 1 Kč/m2 + DPH (město Králíky je 
akcionářem) s tím, že celková náhrada za služebnost bude stanovena po dokončení 
stavby, její kolaudaci a vypracování geometrického plánu. Zároveň RM souhlasí do 
doby realizace uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti č. IE-12-2005233/VB/02 uzavřené dne 14.11.2014 mezi 
městem Králíky a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, týkající se 
rozšíření zatížení věcným břemenem – služebností o pozemek p.p.č. 680/9 – t. t. 
porostu v k.ú. Prostřední Lipka, který je zapsán na LV 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, - „vybudování nové kabelové 
přípojky nn, která nahradí stávající venkovní přípojku z holých vodičů“ na žádost 
majitele nemovitosti čp. 113 v k.ú. Prostřední Lipka pana J. Š., Žamberk.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí vyrozumění o podaném odvolání proti rozhodnutí o nařízení 
odstranění stavby manželů J. a J. K., Králíky ve věci vybudování balkonových 
dveří z okna ve 3 NP v čp. 4/6 v Králíkách. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Gymnázium a základní škola 
Králíky pro rok 2015. 
zodpovědný: odbor ŠKT, na vědomí finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje připojení města Králíky k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet “ 
formou vyvěšení tibetské vlajky na budově radnice (č.p. 5) dne 10.03.2015 a ukládá 
vedoucímu odboru ŠKT odeslat organizátorům akce informaci o zapojení města 
Králíky do této kampaně. 
zodpovědný: odbor ŠKT, tajemník 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje přímý příspěvek ve výši 2.500 Kč v rámci Dotačního a příspěvkového 
programu Místní organizaci Českého rybářského svazu v Králíkách, zastoupené 
panem Jiřím Darebným a ukládá vedoucímu odboru ŠKT zařadit žádost do 
Dotačního a příspěvkového programu města Králíky na rok 2015.  
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí informaci vedoucího příspěvkové organizace Školní jídelna 
Králíky. Rada města souhlasí s ukončením pracovního poměru vedoucího 
příspěvkové organizace Školní jídelna Králíky dohodou ke dni 31.08.2015 a ukládá 
vedoucímu odboru ŠKT zajistit nezbytné organizační záležitosti spojené 
s přípravou před vyhlášením konkursu. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí informaci vedoucího odboru ŠKT o pověření ke kontrole 
provedených pracích na obnovách kulturních památek v souladu s podmínkami 
dotací ministerstva kultury. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dohody o vstupu na pozemky dle evidence registru půdy LPIS (evidence 
využití zemědělské půdy dle zákona č. 252/97 Sb., o zemědělství) o dotacích 
poskytovaných na zemědělskou půdu v souvislosti s realizací stavby: „Vodovodní 
přivaděč Dolní Hedeč – Červený Potok“. Správci evidenčních bloků dotčených 
stavbou jsou: 

• Jaroslav Martinec, Králíky 
• BIO&CEEPORT s.r.o., Králíky 
• Agrofruct a.s., Dolní Ředice 
zodpovědný: VTS  
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM bere na vědomí informaci o průběhu výběrového řízení na obsazení pracovního 

místa vedoucího Městského úřadu v Králíkách a doporučuje starostce města 
jmenovat do funkce Ing. Martina Košťála. 
zodpovědný: starostka  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

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


