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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 17 

rady města 
  konané 27.04.2015  
 
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 smlouvu o výpůjčce č.j. 1981/2015 mezi městem Králíky a Sborem 

dobrovolných hasičů Heřmanice, pobočným spolkem SH ČMS, se sídlem 
Heřmanice, na zajištění účinné ochrany života a zdraví občanů a majetku před 
požáry a při poskytování pomoci při živelných pohromách v předloženém znění. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr změny smlouvy o výpůjčce č.j. 1849/2015 mezi městem Králíky a 
Sborem dobrovolných hasičů Dolní Boříkovice, na zajištění účinné ochrany života a 
zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelných 
pohromách v předloženém znění a ukládá MO záměr zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. 
odlišně od pravidel. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit záměr prodeje části pozemku p.p.č. 2139/1 – ostatní plochy 
v k.ú. Králíky, který je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Zároveň RM 
doporučuje schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřízení a 
provozování kanalizace pro oprávněné město Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 
Králíky, a to na dobu neurčitou a bezúplatně, a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování:  5:0:0 
 

RM nedoporučuje schválit záměr směny části pozemku p.p.č. 730/3 – orné půdy a části 
pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. 147/1 GP o výměře cca 520 m2 v k.ú. Dolní 
Hedeč, které jsou evidované na LV č. 615 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a které jsou ve vlastnictví paní M. K., 
Králíky za pozemky ve vlastnictví města Králíky st.p.č. 787/1 – zastavěné plochy a 
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nádvoří o výměře 53 m2, p.p.č. 339 – zahrady o výměře 95 m2 a p.p.č. 340 – 
zahrady o výměře 48 m2 v k.ú. Králíky a dále za pozemky p.p.č. 465/2 – t.t. porostu 
o výměře 266 m2, p.p.č. 466/1 – zahrady o výměře 18 m2, p.p.č. 466/7 – t.t. porostu 
o výměře 183 m2 a p.p.č. 466/8 – t.t. porostu o výměře 260 m2 v k.ú. Dolní Hedeč, 
které jsou evidované na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, s tím, že veškeré náklady na sepsání a vklad směnné 
smlouvy uhradí město a hodnota směňovaných pozemků bude považována za 
totožnou s tím, že již nebude paní K. nárokovat žádnou náhradu za zásah do 
soukromých pozemků a celé věc bude takto uzavřena. Zároveň RM ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje zrušení rozhodnutí ZM/2015/01/012 ze dne 09.02.2015 a doporučuje 
schválit nový záměr směny části pozemku p.p.č. 1405/3 – t. travního porostu o 
výměře 1 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu ve výši 227 Kč, část je označena 
GP č. 288-98/2014 ze dne 03.11.2014 jako díl d, který je ve vlastnictví města Králíky 
a evidován na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí, za 
část pozemku p.p.č. 1394 – zahrady o výměře 570 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice za 
kupní cenu 129.570 Kč, část je označena GP č. 288-98/2014 ze dne 03.11.2014 jako 
díly b+c, který je ve vlastnictví paní M. S., Sobotín a evidován na LV č. 26 u 
Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí. Rozdíl kupních cen ve výši 
129.343 Kč a náklady spojené s převodem uhradí město Králíky. Zároveň RM 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM k žádosti na pronájem části pozemku p.p.č. 1290/28 - t.t. porostu v k.ú. Králíky za 
účelem umístění 3 ks obytných buněk podané panem V. H., Králíky nepřihlíží, a to 
v souladu s čl. 2 odst. 5 Pravidel pro propachtování pozemků ve vlastnictví města 
Králíky - tj. žadatel je veden v seznamu dlužníků města Králíky a dluh ke dni 
podání žádosti není uhrazen. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM projednala nabídku nepotřebného majetku – 2 křesel od příspěvkové organizace 
Základní umělecká škola Králíky. RM tuto nabídku nepřijímá a souhlasí s tím, aby 
příspěvková organizace Základní umělecká škola Králíky tato dvě křesla prodala. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM svěřuje odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Králíky 
kompetenci z ustanovení § 33, odst. 6, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
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nouzi, a to vydávání závazného stanoviska za obec ve smyslu ustanovení § 149, 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
zodpovědný: OSVZ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí sdělení vedoucího odboru ŠKT a ukládá vedoucímu odboru ŠKT 
připravit podklady pro jednání zastupitelstva týkající se případného rozhodnutí o 
ukončení činnosti střední školy (gymnázium) včetně návrhu změny zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Gymnázium a základní škola Králíky včetně vyjádření 
ředitele. 
zodpovědný: odbor ŠKT, ředitel PO Gymnázium a základní škola Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje program jednání ZM dne 11.05.2015.  
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 
 
 
 

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

 


