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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 30 

rady města 
  konané 20.07.2015  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Mgr. Miroslav 

Beran, Ing. Ladislav Tóth 
 
Omluven: Ing. Pavel Strnad 
 
Za městský úřad:  Ing. Martin Košťál 
 
 
RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce nemovitostí č.j. 

UZSVM/HUO/5699/2012-HUOM Sp 55/2005 JIN mezi městem Králíky a ČR – 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, tj. pozemků p.p.č. 2107/3 – ostatní plochu 
a p.p.č. 3731 – ostatní plochu vše v k.ú. Králíky, pozemky jsou evidovány na LV č. 
60000 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracovišt ě Ústí nad 
Orlicí a jsou součástí městské památkové zóny, smluvní vztah se uzavírá na dobu 
určitou do 30.09.2020. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje pronájem prostoru sloužícího podnikání - oční ordinace ve 2. NP 
v budově čp. 414 – objektu občanské vybavenosti, jež je součástí pozemku st.p.č. 
558/1 v k.ú. Králíky, který je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a to společnosti MUDr. Petr Čížek – 
oční ordinace s.r.o., se sídlem Nádražní 55, 564 01 Žamberk. Původní podmínky 
nájemního vztahu zůstanou zachovány, tj. nájemní vztah na dobu neurčitou, účel 
pronájmu – zřízení oční ordinace pro výkon lékařské praxe, nájemné ve výši 2.822 
Kč/rok.  
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
 

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, který je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, účel pronájmu a předmět podnikání 
nespecifikovány, nájemné ve výši 960 Kč/m2/rok, a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit, a to do doby přihlášení prvního zájemce. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
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hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 1822/23 – trvalého travního porostu o 
výměře cca 95 m2 v k.ú. Králíky, který je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za účelem zastavěné plochy a 
údržby pozemku, za nájemné ve výši 192 Kč/rok, a to paní M. F., Králíky. Nájemní 
vztah se uzavírá na dobu určitou 2 roky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje 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: 4:0:0 
 

RM souhlasí s uložením vodovodní přípojky a zároveň schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě spočívající v umístění, zřízení a provozování vodovodní přípojky a 
dále v právu vstupovat a vjíždět na pozemek p.p.č. 1115 – ostatní plochu v k.ú. 
Prostřední Lipka, který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, v souvislosti se zřizováním, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním vodovodní přípojky pro oprávněnou Ing. M. 
I., Hanušovice. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou a za 
náhradu stanovenou ve výši znaleckého posudku + náklady spojené se zřízením 
služebnosti. Zároveň RM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě.   
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM vyhodnotila VZ malého rozsahu na stavební práce akce „Králíky, oprava místních 
komunikací ul. Na Mokřinách a Luční“ a rozhodla, že smlouva o dílo bude 
uzavřena s firmou STRABAG a.s., Kladská 1082, Hradec Králové 500 03. 
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu mezi městem Králíky a Pardubickým krajem o přijetí grantu 
z prostředků Pardubického kraje na realizaci projektu „Králíky – Lipky, boží 
muka Na hranici a Na Kladské rovině“. 
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zodpovědný: odbor ŠKT, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje organizační zajištění koncertů ve dnech 15.–16.08.2015 v maximální výši 
do 10.000 Kč, převzetí záštity města Králíky nad koncertem profesora Štěpána 
Raka včetně předání věcného daru. 
zodpovědný: odbor ŠKT, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje finanční odměnu paní Mgr. Kateřině Brandejsové, ředitelce příspěvkové 
organizace Městská knihovna Králíky v souvislosti s výkonem funkce regionální 
knihovny.  
zodpovědný: odbor ŠKT, ředitelka PO Městská knihovna Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 
 
 

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

 
 
 
 


