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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 16 

rady města 
  konané 20.04.2015  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav 

Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran 
  
Za městský úřad:  Ing. Martin Košťál 
 
 
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování rozhledny ze dne 27.05.2003 

uzavřené mezi městem Králíky a společností Vodafone Czech Republic a.s., Praha 
5, jejímž předmětem je shodné konstatování obou stran, že došlo v souvislosti 
s prodloužením Smlouvy o umístění zařízení uzavřené dne 01.08.2000 i 
k prodloužení Smlouvy o provozování rozhledny ze dne 27.05.2003. 
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
  

RM doporučuje schválit záměr prodeje staveb technického vybavení – pilíře elektro a 
pilíře HUP na pozemku p.p.č. 3508 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši: 
- pilíř elektro      9.243 Kč 
- pilíř HUP    10.890 Kč 

 a ukládá MO záměr zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro nakládání 
s nemovitými věcmi, a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. Zároveň RM 
schvaluje dohodu o zaplacení připojovacího poplatku elektro ve výši 12.500 Kč 
s manžely R. a Z. V., Králíky a dále ukládá odboru VTS zajistit výměnu 
poškozeného pilíře.  
zodpovědný: MO, VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr změny smlouvy o výpůjčce č.j. 1766/2015 mezi městem Králíky a 
spolkem FC Jiskra 2008 o.s., Červená Voda, na zajištění provozu sportovního 
areálu – fotbalového hřiště a ukládá MO záměr zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. 
odlišně od pravidel. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM nedoporučuje schválit snížení kupní ceny za prodej pozemku p.p.č. 1390 – trvalého 
travního porostu o výměře 58 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice, který je zapsán na LV 
10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
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manželům J. a V. Š., Brno – Nový Lískovec a doporučuje potvrdit rozhodnutí 
ZM/2014/05/070 ze dne 08.09.2014 a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM nedoporučuje schválit snížení kupní ceny za prodej částí pozemků p.p.č. 1382/3 a 
1388/1 označených jako díl a o výměře 7 m2 a díl b o výměře 73 m2, a které byly 
sloučeny do p.p.č. 1388/3 – trvalého travního porostu v k.ú. Dolní Boříkovice, díly 
jsou zapsány na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí, manželům P. a V. K., Pardubice a doporučuje potvrdit rozhodnutí 
ZM/2014/05/069 ze dne 08.09.2014 a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.  
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník dotčených pozemků p.p.č. 3490 – orné půdy, p.p.č. 3509 – 
orné půdy a p.p.č. 3510 - ostatní plochy v k.ú. Králíky, které jsou zapsány na LV č. 
10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. d) a dle § 105 odst. 1 písm. f) stavebního zákona se 
stavebním záměrem „novostavba rodinného domu, místo stavby pozemek p.p.č. 
3508 – orná půda v k.ú. Králíky“ manželů R. a Z. V., Králíky. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 121,23 
m2 v přízemí čp. 364 – objektu občanské vybavenosti, stavba je součástí pozemku 
st.p.č. 223 v k.ú. Králíky, účel pronájmu a předmět podnikání nespecifikován, 
nájemné ve výši 960 Kč/m2/rok a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: MO, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zemědělský pacht 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, a to společnosti ZEOS, s.r.o., Králíky za 
účelem sekání a sklizně trávy, a to za pachtovné ve výši 608 Kč/rok + DPH. Zároveň 
RM ukládá MO zakotvit v pachtovní smlouvě povinnost umožnit využití pozemků 
na akci Cihelna městem Králíky, příp. smluvním partnerům města Králíky. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM doporučuje schválit smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě spočívající v právu umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, 
obnovu a výměnu podzemního vedení vodovodu na pozemcích ve zjednodušené 
evidenci p.č. 198 GP, p.č. 231 GP, p.č. 243 GP a p.č. 284 GP v k. ú. Dolní Hedeč, 
které jsou ve vlastnictví J. M., Králíky, pro oprávněné město Králíky, se sídlem 
Velké náměstí 5, a dále v právu umožnit v nezbytném rozsahu oprávněnému, 
případně jím ur čeným třetím osobám, přístup a příjezd na uvedené nemovitosti. 
Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou a za úhradu stanovenou znaleckým 
posudkem. Zároveň RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM.  
zodpovědný: MO, VTS 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 18.07.2014 mezi městem 
Králíky a Vojensko-historickým klubem ERIKA Brno, o . s., Brno – Židenice, a to 
v předloženém znění. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 18.07.2014 mezi městem 
Králíky a Základní školou praktickou Králíky, p říspěvkovou organizací 
Pardubického kraje, Králíky, a to v předloženém znění. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického 
zařízení číslo: 15_SOBS01_4121087335 mezi městem Králíky a firmou ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. 
zodpovědný: VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje opravy v bytových domech čp. 3, čp. 274 a čp. 363 na Velkém náměstí a 
čp. 352 ul. Příční v Králíkách. 
zodpovědný: VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí pokácení havarijního javoru na pozemku 660 v k.ú. Králíky. RM 
současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o ponechání dřevní hmoty z tohoto 
stromu s panem R. M., Králíky, jako náhrady za veškeré provedené práce při 
kácení stromu a úklidu dřevní hmoty. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM souhlasí se skácením vykloněného smrku na p.p.č. 704/5 v k.ú. Dolní Hedeč a 
současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z tohoto 
stromu s panem K. M., Letohrad 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 bere na vědomí sdělení vedoucího odboru ŠKT k projednávané stížnosti manželů 
H. a ukládá vedoucímu odboru ŠKT informovat orgán České školní inspekce o 
výsledku šetření. 
zodpovědný: odbor ŠKT, ředitel PO Gymnázium a základní škola Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 

 
 
 
 

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

 
 


