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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 09 

rady města 
  konané 09.03.2015  
 
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 bere na vědomí nabídku přímého prodeje stavby bez čp/če na st.p.č. 787/1 a st.p.č. 

787/2 – garáž v k.ú. Králíky a pozemku st.p.č. 787/2 – zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 44 m2 v k.ú. Králíky, nemovitosti jsou zapsány na LV č. 60000 u 
Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a v souladu 
s rozhodnutím ZM/2005/10/208 ze dne 08.11.2005 ukládá MO požádat o přímý 
prodej nemovitostí s žádostí o přehodnocení kupní ceny. Zároveň RM schvaluje 
zadání vypracování znaleckého posudku jako přílohy k žádosti o přehodnocení 
kupní ceny předmětných nemovitostí u znalce pana Jana Čumy. Dále RM ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí závěr zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání 
povodňových rizik v povodí Dunaje“, „Plán pro zvládání povodňových rizik 
v povodí Odry“, „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“, které byly 
posuzovány podle zákona o posuzování vlivů na ŽP. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr zemědělského pachtu pozemků p.p.č. 541 – t.t. porostu o výměře 1 
762 m2, p.p.č. 544/11 – orné půdy o výměře 1 149 m2, p.p.č. 547/1 – t.t. porostu o 
výměře 2 144 m2, p.p.č. 554/1 – t.t. porostu o výměře 2 850 m2, p.p.č. 1109/3 – 
ostatní plochy o výměře 694 m2 a p.p.č. 1109/5 – ostatní plochy o výměře 93 m2 vše 
v k.ú. Prostřední Lipka, pozemky jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za účelem sekání a sklizně 
trávy za pachtovné ve výši 608 Kč/rok a ukládá MO záměr zemědělského pachtu 
zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje pronájem prostoru sloužícího podnikání v čp. 414 - objektu občanské 
vybavenosti, 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, a to Mgr. Šárce Šlesingrové, Letohrad. 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, za 
nájemné ve výši 480 Kč/m2/rok a s účinností smlouvy od 01.07.2015. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o podmínkách provedení stavby - akce „I/43 - Králíky – most ev. 
č. 43-083“ předloženou stavebníkem Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, 
zastoupeným na základě pověření ze dne 01.11.2010 Ing. Bohumilem Vebrem, 
ředitelem Správy Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice, a to v předloženém 
znění. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k prostorům o výměře 121,23 m2 v přízemí 
čp. 364 – objektu občanské vybavenosti, stavba je součástí pozemku st.p.č. 223 
v k.ú. Králíky, s paní R. W., Králíky, a to dohodou ke dni 31.03.2015. Ke stejnému 
datu zaniká k prostorům i navázaný podnájemní vztah. Současně RM ukládá MO 
informovat dalšího nájemce objektu čp. 364 a to Českou spořitelnu, a.s., se sídlem 
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 o skutečnosti, že od 01.04.2015 dojde 
k uvolnění těchto prostor. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ČISTÁ PŘÍRODA 
VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s. na vypracování projektové dokumentace k podání 
žádosti o dotaci, konzultaci, poradenství a zastupování města Králíky v rámci 
dotačního titulu OPŽP, Prioritní osy 3, podoblasti podpory 3.4 a na úkony spojené 
s administrací projektu „Analýza rizik – Králíky“ v četně obsluhy elektronického 
prostředí SFŽP – BENE-FILL za cenu 90.000 Kč + 21 % DPH za podmínky, že 
pokud nebude ze strany SFŽP městu Králíky poskytnuta finan ční podpora na 
zpracovaný projekt, pak předložená smlouva zaniká a zhotovitel se zříká veškerého 
práva na odměnu plynoucí z předmětu smlouvy. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM souhlasí s umístěním sídla budoucího spolku SPOLEK SENIORŮ Kralicka v 
budově čp. 367, Velké náměstí, Králíky, 561 69.  
zodpovědný: místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí žádost sdružení SPELOS a konstatuje, že nebude zastupitelstvu 
města navrhovat přijetí změny Obecně závazné vyhlášky č. 2/2013. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:1:0  (Ing. Tóth – proti) 
 
 
 
 
 

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


