
1 
 

Město Králíky 
Zápis z jednání č. 34 

rady města 
  konané 17.08.2015  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Mgr. Miroslav 

Beran, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad 
 
Za městský úřad:  Ing. Martin Košťál 
 
 
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 3503 – orné půdy o výměře 

1 099 m2 v k.ú. Králíky, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu ve výši 350 
Kč/m2 (bez dalších nákladů) s bonifikací ve výši 100 Kč/m2 po uvedení stavby 
rodinného domu do užívání a přihlášení stavebníka rodinného domu k trvalému 
pobytu nejpozději do 4 let od podpisu kupní smlouvy s tím, že součástí kupní ceny 
není příslušné technické zařízení na pozemcích (napojovací body pro uložení 
měřících zařízení, připojovací poplatek), a uložit záměr zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. 
odlišně od pravidel pro nakládání s nemovitými věcmi. Zároveň RM ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 3497/3 – trvalého travního 
porostu o výměře 58 m2 v k.ú. Králíky, který je zapsán na listu vlastnictví 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 a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku st.p.č. 534/2 – zastavěné plochy a 
nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Králíky, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 130 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM v souladu s rozhodnutím ZM/2011/07/151 ze dne 14.11.2011 nedoporučuje ZM 
schválit odstoupení města Králíky od žádosti o bezúplatný převod pozemku p.p.č. 
2436 – trvalého travního porostu o výměře 280 m2 v k.ú. Horní Lipka, který je 
zapsán na listu vlastnictví č. 10002 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, podané u Státního pozemkového úřadu, Krajského 
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pozemkového úřadu pro PK, 530 02 Pardubice a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
Město Králíky jako vlastník dotčeného pozemku p.p.č. 113/4 – trvalého travního porostu 

v k.ú. Prostřední Lipka, který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. d) 
stavebního zákona se stavebním záměrem „zhotovení oplocení, kůly ze dřeva, ovčí 
pletivo o výšce 1,2 m a vjezdové brány, místo stavby pozemek p.p.č. 113/1 – trvalý 
travní porost v k.ú. Prostřední Lipka“ pana T. B., Králíky a to za podmínky 
dodržení min. 0,60 m vzdálenosti od vozovky. Uvedený souhlas nenahrazuje 
rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku st.p.č. 534/1 – zastavěné plochy a nádvoří o 
výměře 391 m2 v k.ú. Králíky za účelem odpočinkové plochy za nájemné ve výši ve 
výši 3 Kč/m2/rok a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje krátkodobou výpůjčku 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 pouťového posezení 
s hudbou pro občany Dolních Boříkovic, a to panu J. H., Králíky. Smlouva o 
výpůjčce se uzavírá na dobu určitou od 07.09.2015 do 20.09.2015. 
zodpovědný: majetkový odbor, SMK 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje společný pronájem 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, a to: 

• paní M. F., Králíky za nájemné ve výši 63 Kč/rok 
• panu B. T., Králíky za nájemné ve výši 63 Kč/rok 
• panu Z. V., Králíky za nájemné ve výši 63 Kč 
• a panu T. K., Králíky za nájemné ve výši 63 Kč/rok. 

Nájemní vztah se uzavírá na dobu neurčitou. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM ukládá MO zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 2 v bytovém domě čp. 483 v ul. 
Nádražní v Králíkách, který je součástí pozemku st.p.č. 632 – zastavěné plochy 
v k.ú. Králíky a který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a to dle Pravidel pro pronajímání bytů ve 
vlastnictví města Králíky.   
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje darovací smlouvu mezi firmou MADOS MT s.r.o., Lupenice a městem 
Králíky. P ředmětem smlouvy je provedení dopravního značení při pořádání 
kulturní akce: „Den sil podpory AČR Cihelna 2015 Králíky“.  
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou Prumhor spol. s r.o., Václavské nám. 808/66, 110 
00 Praha 1 na akci „Zateplení Kulturního domu Králíky“ v p ředloženém znění.  
zodpovědný: VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí předložený protokol o provedené veřejnosprávní kontrole 
v příspěvkové organizaci Mateřská škola Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí. 
zodpovědný: odbor ŠKT, MŠ Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí předložený protokol o provedené veřejnosprávní kontrole 
v příspěvkové organizaci Mateřská škola Červený Potok, Králíky, okres Ústí nad 
Orlicí. 
zodpovědný: odbor ŠKT, MŠ Červený Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí předložený protokol o provedené veřejnosprávní kontrole 
v příspěvkové organizaci Mateřská škola Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí. 
zodpovědný: odbor ŠKT, MŠ Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM neschvaluje poskytnutí daru panu T. H., Králíky na opravu střechy poškozené 
vichřicí 08.07.2015 a ukládá místostarostovi města jednat s žadatelem o předmětné 
věci ve smyslu jednání RM. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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Zapsala: Jitka Prausová 
 
 
 
……………………….…….. …………………………………… 
 Jana Ponocná Mgr. Martin Hejkrlík 
 starostka místostarosta 
 


