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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 20 

rady města 
  konané 18.05.2015  
 
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 bere na vědomí schválení záměru 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 – zastavěné plochy 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, od ČR – 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha 2 městu Králíky a ukládá MO p ředložit schválení nákupu 
nemovitostí na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce č.j. 2329/2015 mezi městem Králíky a panem A. J., 
Králíky k zajišt ění činnosti a pro potřebu Osadního výboru Dolní Lipka a potřebu 
občanů územního obvodu města Králíky v předloženém znění. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje ZM schválit smlouvu o podmínkách zřízení stavby a budoucí smlouvu 
o zřízení věcného břemene - služebnosti spočívající v právu umístit, zřídit a 
provozovat stavbu trvalého sjezdu přes pozemek p.p.č. 2231/12 – ostatní plochu v 
k.ú. Králíky, který je veden na LV č. 2034 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí a který je ve vlastnictví České republiky - 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, pro 
oprávněné město Králíky, se sídlem Velké náměstí 5, a dále v právu vjíždět a 
vstupovat na dotčenou nemovitost za účelem údržby a opravy stavby. Věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za úhradu ve výši 1.185 Kč včetně DPH. 
RM dále ukládá MO předložit bod na jednání ZM.  
zodpovědný: majetkový odbor, na vědomí odbor VTS 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje smlouvu o výpůjčce č.j. 1766/2015 mezi městem Králíky a spolkem FC 
Jiskra 2008 o.s., se sídlem Červená Voda 359, PSČ 561 61, na zajištění provozu 
sportovního areálu – fotbalového hřiště v předloženém znění.  
zodpovědný: ihned 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM ukládá MO zveřejnit na dobu 15 dní záměr pronájmu čp. 109 – objektu občanské 
vybavenosti, který je součástí pozemku st.p.č. 285/1 – zastavěné plochy a nádvoří o 
výměře 202 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice, nemovitost je zapsána na LV 10001 u 
Katastrálního úřadu pro PK, Katastrálního pracoviště Ústí nad Orlicí, za účelem 
pronájmu prodeje potravin a dalšího zboží a za symbolické nájemné ve výši 10 
Kč/měsíc. V objektu se nacházejí místnosti - provozovna o výměře 52,23 m2, sklad o 
výměře 52,88 m2, zádveří o výměře 3,67 m2, chodba o výměře 6,90 m2, šatna + WC 
o výměře 7,30 m2, sklad o výměře 6,12 m2, uhelna o výměře 8,72 m2, kotelna o 
výměře 6,34 m2, vstupní prostor o výměře 5,73 m2 a rampa o výměře 12,36 m2. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM doporučuje ZM schválit přípravu prodeje pozemku st.p.č. 285/1 – zastavěné plochy 

a nádvoří o výměře 202 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice, jehož součástí je stavba 
občanské vybavenosti čp. 109, který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, zadat zpracování znaleckého 
posudku pro stanovení minimální nabídkové kupní ceny, a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s umístěním mysliveckého zařízení - umělé nory pro lišky na pozemku 
p.p.č. 345/1 – lesním pozemku o výměře 13 066 m2 v k.ú. Dolní Lipka spolkem 
Myslivecké sdružení Jeřáb Králíky, a to za splnění podmínky: 
• před samotným umístěním mysliveckého zařízení – umělé nory pro lišky 

záležitost projednat s pachtýřem lesního pozemku společností Služby města 
Králíky s.r.o., se sídlem Růžová 462, 561 69 Králíky. 

Uvedený souhlas nenahrazuje rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce č.j. 2336/2015 mezi městem Králíky a paní J. Š., 
Králíky k zajišt ění činnosti a pro potřebu Osadního výboru Horní Lipka a potřebu 
občanů územního obvodu města Králíky v předloženém znění. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje smlouvu o výpůjčce č.j. 1849/2015 mezi městem Králíky a Sborem 
dobrovolných hasičů Dolní Boříkovice, se sídlem Dolní Boříkovice, Králíky, PSČ 
561 69, na zajištění účinné ochrany života a zdraví občanů a majetku před požáry a 
při poskytování pomoci při živelných pohromách v předloženém znění. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce č.j. 2340/2015 mezi městem Králíky a panem P. M., 
Králíky k zajišt ění činnosti a pro potřebu Osadního výboru Horní Lipka a potřebu 
občanů územního obvodu města Králíky v předloženém znění. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dohodu mezi městem Králíky a firmou Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 
844, 561 51 Letohrad o přeúčtování nákladů za odběr elektrické energie 
spotřebované zařízením na přenos televizního signálu a internetových dat v 
bytových domech v ulici V Bytovkách, Králíky v předloženém znění. 
zodpovědný: VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje individuální dotaci ve výši 5.000 Kč agentuře J+D, V Polích 147, 281 71 
Rostoklaty v rámci Dotačního a příspěvkového programu na organizaci festivalu 
„Klášterní hudební slavnosti 2015“ spojený se záštitou starostky města Králíky nad 
koncertem konaným dne 05.07.2015 v kostele Nanebevzetí Panny Marie. RM 
zároveň ukládá vedoucímu odboru ŠKT připravit návrh smlouvy na poskytnutí 
individuální dotace a zařadit koncert pěveckého tělesa do plánu hudebních 
produkcí na rok 2015. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Konsolidace IT ORP Králíky“ dotace č. 
CZ.1.06/2.1.00/22.09380 mezi městem Králíky a firmou PRVNÍ CHRÁN ĚNÁ 
DÍLNA s.r.o., Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem. 
zodpovědný: odbor KÚ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje přistavení cisterny s užitkovou vodou pro pana T. H. s upozorněním, že 

se nejedná o trvalé řešení a o doplnění cisterny je třeba požádat. 
zodpovědný: místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM zřizuje Komisi pro osadní výbory, schvaluje náplň její činnosti a jmenuje Mgr. 
Jiřího Švandu (OV Heřmanice) předsedou komise, dále Martina Macana (OV D. 
Boříkovice), Arnošta Juránka (OV D. Lipka), Danu Procházkovou, DiS. (OV P. 
Lipka), Jitku Špontákovou (OV H. Lipka), Ing. Petra Marka (OV Č. Potok) a 
Ludmilu Podzimkovou (OV D. Hedeč) jejími členy.     
zodpovědný: místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM zřizuje Sportovní komisi, schvaluje náplň její činnosti a jmenuje Mgr. Karla Hlavu 

předsedou komise, dále Antonína Vyšohlída, Jarmilu Hejtmanskou, Jana Saňáka, 
Bedřicha Novotného, Pavla Musila a Bc. Martina Mlynáře – jejími členy.  
zodpovědný: místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM zřizuje Komisi pro sociální věci a občanské záležitosti, schvaluje náplň její činnosti 
a jmenuje Mgr. Martina Hejkrlíka p ředsedou komise, dále Bc. Terezu Dostálovou 
(ředitelka SSK), Marii Látalovou (pečovatelka), Kateřinu Břízovou (pečovatelka), 
Evu Holubcovou, Marii Čumovou a MgA. Kristinu Br ůnovou – jejími členy.  
zodpovědný: místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 
 

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

 
 


