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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 07 

rady města 
  konané 23.02.2015  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav 

Tóth, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Pavel Strnad 
 
Za městský úřad:  Ing. Miroslav Bouška 
 
 
Město jako vlastník pozemků p.p.č. 1046/1, p.p.č. 1046/6 a p.p.č. 1046/57 v k.ú. Králíky 

souhlasí se stavbou distribuční soustavy a zároveň RM schvaluje zřízení věcného 
břemene – služebnosti spočívající v umístění, provozování, opravami, údržbou a 
výměnou zařízení distribuční soustavy prostřednictvím třetích osob a dále v právu 
přístupu a příjezdu na pozemky p.p.č. 1046/1, p.p.č. 1046/6 a p.p.č. 1046/57 v k.ú. 
Králíky, které jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, pro oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem 405 02 Děčín, Teplická 874/8, a dále v právu umožnit v nezbytném rozsahu 
oprávněné, případně jí ur čeným třetím osobám, přístup a příjezd na uvedené 
nemovitosti. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu 1.000 Kč + DPH. Zároveň RM souhlasí do doby realizace uzavřít smlouvu o 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti spočívající v umístění, 
provozování, opravami, údržbou a výměnou zařízení distribuční soustavy 
prostřednictvím třetích osob a dále v právu přístupu a příjezdu na pozemek p.p.č. 
2237 v k.ú. Králíky, který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, pro oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s.,  se 
sídlem 405 02 Děčín, Teplická 874/8, a dále v právu umožnit v nezbytném rozsahu 
oprávněné, případně jí ur čeným třetím osobám, přístup a příjezd na uvedenou 
nemovitost. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu 
1.000 Kč + DPH. Zároveň RM souhlasí do doby realizace uzavřít smlouvu o 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM nedoporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 743/5 – ostatní plochy o 
výměře 424 m2, který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
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nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:1:0  (proti Mgr. Beran) 
 

RM schvaluje v předloženém znění smlouvu o výpůjčce č.j. 809/2015 mezi městem 
Králíky a Sborem dobrovolných hasičů Králíky, se sídlem Karla Čapka 621, 561 69 
Králíky, smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2020. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o centralizovaném zadávání, kde pověřuje Sdružení obcí 
Orlicko se sídlem Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk centrálním zadáním 
nákupu elektřiny na komoditní burze. 
zodpovědný: VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s prodloužením doby pro pořádání hudební produkce v souvislosti se 
zajištěním „Absolventského plesu 2015“, pořádaného v kulturním domu „Střelnice“ 
v Králíkách, konané dne 28.02.2015 do 01.03.2015 do 04:00 hodin.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí se skácením 4 javorů a 1 jasanu na p.p.č. 2139/1, 10 javorů a 5 jasanů na 
p.p.č. 1024/1 a 7 javorů jasanolistých a 2 hlohů na p.p.č. 666/9 - vše v k.ú. Králíky. 
Současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z těchto 
stromů s panem R. M., Králíky s podmínkou, že veškeré práce budou provedeny na 
náklad a vlastní nebezpečí žadatele. Jmenovaný si náhradou za provedené práce 
ponechá (pouze pro vlastní potřebu) vzniklé palivové dřevo bez ohledu na jeho 
kvalitu.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí se skácením 2 ks břízy na p.p.č 306/13 v k.ú. Dolní Lipka a současně 
souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z těchto stromů s 
panem J. P., Králíky s podmínkou, že veškeré práce budou provedeny na náklad a 
vlastní nebezpečí žadatele pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na 
jeho kvalitu.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM souhlasí se skácením 3 ks břízy a 1 ks borovice na p.p.č 306/18 v k.ú. Dolní Lipka a 
současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z těchto 
stromů s paní B. V., Králíky s podmínkou, že veškeré práce budou provedeny na 
náklad a vlastní nebezpečí žadatele pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez 
ohledu na jeho kvalitu. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí se skácením 10 ks smrku na p.p.č 2139/4 v k.ú. Králíky a současně souhlasí 
s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z těchto stromů s panem 
Č. D., Králíky s podmínkou, že veškeré práce budou provedeny na náklad a vlastní 
nebezpečí žadatele pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho 
kvalitu.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

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


