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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 26 

rady města 
  konané 29.06.2015  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Pavel Strnad, 

Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth 
 
 
RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 212/1 – trvalého travního 

porostu o výměře cca 70 m2 v k.ú. Králíky, který je evidován na LV č. 10001 u 
Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí, za účelem umístění maringotky 
k prozatímnímu bydlení. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje staveb technického vybavení – pilíře elektro 
a pilíře HUP na pozemku p.p.č. 3529 – orné půdě v k.ú. Králíky za kupní cenu ve 
výši: 
- pilíř elektro      9.243 Kč 
- pilíř HUP    10.890 Kč 
a zveřejnit záměr prodeje 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 paní M. P., Králíky.  
zodpovědný: MO, VTS 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM nedoporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.p.č. 2015 – trvalého 
travního porostu o výměře cca 4 120 m2 v k.ú. Horní Lipka, který je evidován na 
LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku + náklady spojené s převodem s ohledem 
na probíhající změnu územního plánu, který dosud nebyl schválen a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán 
odpadového hospodářství Pardubického kraje pro období 2016 - 2025“ a dále, že 
koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí, a nemá k výše uvedené koncepci připomínky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM nedoporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.p.č. 2129 – trvalého 
travního porostu o výměře cca 745 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 se závazkem převzetí práv a povinností vyplývajících 
ze smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
stavby č. IV-12-2013587/VCB/1 uzavřené mezi městem Králíky a společností ČEZ 
Distribuce, a.s. Zároveň RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje ZM zrušit rozhodnutí č. ZM/2015/04/050 ze dne 11.05.2015 a 
doporučuje schválit záměr směny části pozemku p.p.č. 2139/1 – ostatní plochy o 
výměře 147 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně 
však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, část je označena GP č. 1737-
153/2015 ze dne 18.05.2015 jako p.p.č. 2139/6, která je ve vlastnictví města Králíky 
a evidována na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí, za 
část pozemku p.p.č. 318/2 – ostatní plochy o výměře 1 m2 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2, část je označena 
GP č. 1737-153/2015 ze dne 18.05.2015 jako p.p.č. 318/18, která je ve vlastnictví 
pana M. K., Štíty a evidována na LV č. 1014 u Katastrálního úřadu pro PK, KP 
Ústí nad Orlicí s tím, že rozdíl kupních cen uhradí pan M. K., a uložit záměr směny 
zveřejnit. Dále RM doporučuje ZM schválit na pozemku p.p.č. 2139/6 v k.ú. 
Králíky z řízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřízení a provozování 
kanalizace pro oprávněné město Králíky, případně jím ur čeným třetím osobám, a 
to na dobu neurčitou a bezúplatně. Zároveň RM ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování:  5:0:0 
 

RM schvaluje záměr společného pronájmu částí pozemků p.p.č. 1822/12 – trvalého 
travního porostu o výměře cca 123 m2 a p.p.č. 1822/30 – trvalého travního porostu 
o výměře cca 3 m2 v k.ú. Králíky, pozemky jsou evidovány na LV č. 10001 u 
Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za účelem 
zřízení přístupové cesty za nájemné ve výši 2 Kč/m2/rok a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník dotčených pozemků p.p.č. 2129 – trvalého travního 
porostu, p.p.č. 2135 – ostatní plochy a p.p.č. 2451 – ostatní plochy v k.ú. Červený 



3 
 

Potok, které jsou evidovány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, souhlasí se stavebním záměrem stavby 
kabelového vedení NN - akce „Králíky-Červený Potok p.č.2135-Město-kNN“ – 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín – Děčín IV-Podmokly. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje výzvu včetně všech příloh k podání nabídky na zakázku malého rozsahu 
na akci „Králíky, oprava místních komunikací ul. Na Mokřinách a Luční“ a 
zároveň schvaluje oslovení těchto dodavatelů: MADOS MT, s.r.o., Lupenice 51, 517 
41 Kostelec nad Orlicí; Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 
Pardubice, STRABAG a.s., Odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, se sídlem 
Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové. 
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje výzvu včetně příloh k podání nabídky na zakázku malého rozsahu akce 
„Vybudování dětského hřiště v přírodním stylu u MŠ Pivovarská ve městě Králíky“ 
a zároveň schvaluje oslovení následujících dodavatelů: Royal Astona, s.r.o., 
Evaldova 2099/34a, 787 01 Šumperk; hřiště.cz, s. r. o., Zábrdovická 2, 615 00 Brno-
Židenice; HAGS Praha, s.r.o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město. 
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje výzvu včetně příloh k podání nabídky na zakázku malého rozsahu akce 
„Vybudování dětského hřiště v přírodním stylu u MŠ Moravská ve městě Králíky“ 
a zároveň schvaluje oslovení následujících dodavatelů: Royal Astona, s.r.o., 
Evaldova 2099/34a, 787 01 Šumperk; hřiště.cz, s. r. o., Zábrdovická 2, 615 00 Brno-
Židenice; HAGS Praha, s.r.o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město. 
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje výzvu včetně příloh k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na 
stavební práce akce „Zateplení Kulturního domu Králíky“ a zároveň schvaluje 
oslovení následujících dodavatelů: VHH THERMONT s.r.o., Troubelice 352, 783 83 
Troubelice; PRUMHOR, spol. s.r.o., Václavské náměstí 808/66, 110 00 Praha 1; 
Experior s.r.o., Říční 114, 789 Štíty; STAVREL, s.r.o., Hlavní 137, 788 83 
Hanušovice; JH – Color, Nemocniční 32, 787 01 Šumperk.  
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0  
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RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 29 a interní rozpočtové opatření číslo 201503, 
kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 70.000 Kč. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM ruší usnesení č. RM/2015/17/227 ze dne 27.04.2015. 
zodpovědný: OSVZ 
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 
nouzi, a to vydávání souhlasu obce s poskytnutím doplatku na bydlení pro úřad 
práce formou sdělení. 
zodpovědný: OSVZ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje program jednání ZM dne 13.07.2015.  
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
  
 
 
 

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

 
 


