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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 24 

rady města 
  konané 15.06.2015  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav 

Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran 
 
Z části jednání omluven: Ing. Pavel Strnad 
 
Za městský úřad:  Ing. Martin Košťál 
 
 
RM doporučuje ZM potvrdit usnesení ZM/2015/02/023 ze dne 16.03.2015, tj. potvrdit 

prodej celého pozemku p.p.č. 2220 – ostatní plochy o výměře 36 m2 v k.ú. Horní 
Lipka, který je evidován na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly za kupní cenu ve výši 14.064 Kč včetně DPH a 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 2130 – trvalého travního 
porostu o výměře 951 m2 v k.ú. Červený Potok, 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 50 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 2072/6 – ostatní plochy o 
výměře 318 m2 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 ZM schválit zřízení věcného břemene – služebnosti 
inženýrské sítě spočívající v ochranném pásmu kanalizace na pozemku p.p.č. 2072/6 
– ostatní plochy v k.ú. Králíky, který je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, pro oprávněné město 
Králíky, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, služebnost se zřizuje na dobu 
neurčitou a bezúplatně, a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0  
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RM doporučuje ZM schválit záměr směny pozemku p.p.č. 2210/3 – ostatní plochy, 
ostatní komunikace o výměře 40 m2 v k.ú. Králíky, který je ve vlastnictví města 
Králíky, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky a který je evidován na LV č. 
10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za 
pozemek p.p.č. 2210/9 – trvalý travní porost o výměře 41 m2 v k.ú. Králíky, který je 
ve vlastnictví pana Č. Ř., Králíky a který je evidován na LV č. 359 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 
s tím, že rozdíl kupních cen uhradí pan Č. Ř. Zároveň RM ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0  
 

RM doporučuje ZM schválit smlouvu o zřízení služebnosti umístění a provozování 
stavby chodníku na pozemku p.p.č. 3842 – ostatní ploše v k.ú. Králíky, který je 
evidován na LV č. 2567 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí a který je ve vlastnictví pana K. Ř., Ratiboř, pro oprávněné město 
Králíky, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky. Služebnost se zřizuje na dobu 
neurčitou a bezúplatně. RM dále ukládá MO předložit bod na jednání ZM.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
  

RM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví č. S – 537 – 00/14 mezi 
městem Králíky a Armádní Servisní, příspěvkovou organizací, se sídlem Podbabská 
1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, a to v předloženém znění. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí oznámení IV-12-2013284 o umístění el. zařízení rozvodu elektřiny 
na pozemku p.p.č. 2050 – lesním pozemku v k. ú. Červený Potok, který je zapsán na 
LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
zaslané společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín – 
Děčín IV-Podmokly a nemá k němu připomínky.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 1822/33 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 95 m2 v k.ú. Králíky za účelem zastavěné plochy a údržby 
pozemku, nájemné za zastavěnou plochu ve výši 5 Kč/m2/rok, nájemné za údržbu 
pozemku ve výši 0,50 Kč/m2/rok, a ukládá MO záměr pronájmu na dobu určitou 2 
roky zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
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hlasování: 4:0:0 
 

RM neschvaluje záměr výpůjčky 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 č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrálního pracoviště Ústí nad Orlicí, za účelem poskytnutí skladových 
prostor pro obecní inventář. 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: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM neschvaluje 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 č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrálního pracoviště Ústí nad Orlicí, za účelem pronájmu - prodej a 
služby, předmět podnikání sklenářství za nájemné ve výši 1.200 Kč/rok. 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: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM potvrzuje usnesení č. RM/2015/20/250 ze dne 18.05.2015, tj. 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, a ukládá MO zadat zpracování znaleckého 
posudku pro stanovení minimální nabídkové kupní ceny, a dále ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM projednala požadavek OV Dolní Boříkovice na odkoupení nezlegalizované stavby 
dvougaráže v k.ú. Dolní Boříkovice (není evidována v KN) od pana O. M., Králíky a 
ukládá MO odpovědět osadnímu výboru Dolní Boříkovice ve smyslu jednání RM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 



4 
 

RM schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 29.08.2015 mezi městem 
Králíky a TJ Jiskra Králíky o.s., se sídlem Nádražní 488, 561 69 Králíky, a to 
v předloženém znění. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14165583 o poskytnutí podpory ze SFŽP na 
akci „Zateplení tělocvičny ul. 5. května, Králíky“ mezi m ěstem Králíky a Státním 
fondem životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 
Praha 11, v předloženém znění. 
zodpovědný: VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 15-29 a číslo 15-31 přidělená městu Králíky 
rozhodnutím resortních ministerstev, kterými se zvyšuje schválený rozpočet 
v příjmech a výdajích o částku 990.350 Kč.  
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a věcné 
prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu 
Pardubického kraje 2015“ na osvětlovací teleskopický stožár pro požární automobil 
do výše 70 % skutečných celkových nákladů, maximálně však 20.000 Kč. Smlouva 
je uzavírána mezi poskytovatelem - Pardubickým krajem a příjemcem - Městem 
Králíky.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM souhlasí s prodloužením doby pro pořádání hudební produkce do 24:00 hodin, a to 
v souvislosti s pořádáním „Hasičské pouti a dětského dne“ dne 20. června 2015 ve 
sportovním areálu v Králíkách, a to za splnění následujících podmínek: 

• pořadatel vhodnou formou zabezpečí včasné informování občanů, kteří bydlí 
v bezprostředním okolí konání kulturní akce; 

• pořadatel je povinen zabezpečit akci dostatečným počtem pořadatelů;  
• pořadatel akce musí v souladu s OZV č. PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách 

k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, 
zabezpečit veškeré náležitosti plynoucí z citované právní úpravy tak, aby předešel 
vzniku požárních rizik; 

• pořadatel je povinen vhodnými opatřeními minimalizovat především vibrace a 
hlukové imise působící na okolí akce. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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RM schvaluje Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na zpracování LHO ZO Hanušovice 
s platností 01.01.2015 – 31.12.2024, uzavřené s firmou Taxonia CZ, s.r.o., se sídlem 
Chválkovická 503/88A, 779 00 Olomouc.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí oznámení o inspekční činnosti v příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí.  
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje rozšíření redakční rady Králického zpravodaje o paní Bc. Moniku 
Hejkrlíkovou a to od 01.07.2015.  
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:1  (zdržel se Mgr. Hejkrlík) 
 

RM bere na vědomí návrh pravidel pro poskytování veřejné podpory – „Fond 
památkové péče města Králíky“ a ukládá vedoucímu odboru ŠKT předložit tento 
materiál na jednání ZM.  
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:1  (zdržel se Mgr. Beran) 
 

RM bere na vědomí předloženou výroční zprávu VHK Erika Brno. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 25.000 Kč na provoz sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi v územní působnosti ORP Králíky 
poskytované spolkem Amalthea a. s., Pardubice. Dotace bude poskytnuta formou 
veřejnoprávní smlouvy s výslovným uvedením účelu poskytnutí dotace. RM ukládá 
vedoucímu odboru SVZ připravit veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě bude 
dotace poskytnuta.  
zodpovědný: OSVZ, FO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4.000 Kč spolku Audiohelp, Tomanova 2645, 
Plzeň, v zastoupení pana Vladimíra Krále z poradenského střediska Ústí nad Orlicí. 
Dotace bude poskytnuta formou veřejnoprávní smlouvy s výslovným uvedením 
účelu poskytnutí dotace. RM ukládá vedoucímu odboru SVZ připravit 
veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě bude dotace poskytnuta.  
zodpovědný: OSVZ, FO 
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termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 15.000 Kč na provoz sociální 
služby „azylový dům“ a „krizová pomoc“ poskytovaných spolkem Občanské 
sdružení CEMA, Žamberk. Dotace bude poskytnuta formou veřejnoprávní 
smlouvy s výslovným uvedením účelu poskytnutí dotace. RM ukládá vedoucímu 
odboru SVZ připravit veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě bude dotace 
poskytnuta.  
zodpovědný: OSVZ, FO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 10.000 Kč na provoz sociální 
služby „dům na půl cesty“ poskytované spolkem Občanské sdružení CEMA, 
Žamberk. Dotace bude poskytnuta formou veřejnoprávní smlouvy s výslovným 
uvedením účelu poskytnutí dotace. RM ukládá vedoucímu odboru SVZ připravit 
veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě bude dotace poskytnuta.  
zodpovědný: OSVZ, FO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 10.196 Kč na provoz sociální 
služby „domov pro seniory“ poskytovaných Domovem pro seniory Sloupnice, 
příspěvková organizace obce Sloupnice. Dotace bude poskytnuta formou 
veřejnoprávní smlouvy s výslovným uvedením účelu poskytnutí dotace. RM ukládá 
vedoucímu odboru SVZ připravit veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě bude 
dotace poskytnuta.  
zodpovědný: OSVZ , FO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 15.000 Kč na provoz sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi v územní působnosti ORP Králíky 
poskytované Oblastní charitou Ústí nad Orlicí. Dotace bude poskytnuta formou 
veřejnoprávní smlouvy s výslovným uvedením účelu poskytnutí dotace. RM ukládá 
vedoucímu odboru SVZ připravit veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě bude 
dotace poskytnuta.  
zodpovědný: OSVZ , FO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 7.647 Kč na provoz sociální 
služby „denní stacionář“ a „týdenní stacionář“ poskytovaných organizací Stacionář 
Ústí nad Orlicí, zřizovatel město Ústí nad Orlicí. Dotace bude poskytnuta formou 
veřejnoprávní smlouvy s výslovným uvedením účelu poskytnutí dotace. RM ukládá 
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vedoucímu odboru SVZ připravit veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě bude 
dotace poskytnuta.  
zodpovědný: OSVZ, FO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

Do jednání se dostavil Ing. Strnad. 
 
RM projednala žádost Mgr. Michala Kose a Mgr. Miroslava Berana a souhlasí 

s umístěním pianina v podloubí před obchodem s obuví od července do září 2015. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 

 

 

 

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

 
 


