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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 35 

rady města 
  konané 24.08.2015  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav 

Tóth, Ing. Pavel Strnad 
 
Omluven: Mgr. Miroslav Beran 
 
Za městský úřad:  Ing. Martin Košťál 
 
 
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 3522 – orné půdy o výměře 

1 233 m2 v k.ú. Králíky, který je zapsán na LV 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 pozemku (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: 4:0:0 
 

RM doporučuje ZM schválit nabytí majetku - nákup 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, za kupní cenu 
ve výši 355.000 Kč od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, a zároveň schválit kupní 
smlouvu čj. UZSVM/HUO/3550/2015-HUOM Sp 34/2001/Ča v předloženém znění a 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu pozemků p.p.č. 328/2 - ostatní plochy o výměře 19 m2, 
p.p.č. 328/3 - ostatní plochy o výměře 7 826 m2, p.p.č. 328/4 - ostatní plochy o 
výměře 1 434 m2, p.p.č. 375/1 - ostatní plochy o výměře 10 046 m2, p.p.č. 375/13 - 
ostatní plochy o výměře 14 m2, p.p.č. 375/14 - ostatní plochy o výměře 3 162 m2, 
p.p.č. 375/15 - ostatní plochy o výměře 2 086 m2, p.p.č. 375/17 - ostatní plochy o 
výměře 525 m2, p.p.č. 470/4 - ostatní plochy o výměře 3 510 m2 a p.p.č 1503/3 - 
ostatní plochy o výměře 230 m2, vše v obci Králíky a k.ú. Dolní Boříkovice za 
účelem zřízení mezideponie a následné dobudování stavby s názvem „Terénní 
úpravy plochy zemníku a zrekultivované skládky TDO v k.ú. Dolní Boříkovice“, za 
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nájemné ve výši 40 % z částky, kterou nájemce bude fakturovat třetím stranám + 
DPH. Pozemky o celkové výměře 28 852 m2 jsou zapsány na LV č. 10001 u 
Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracovišt ě Ústí nad Orlicí. 
Zároveň RM ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit na dobu 15 dnů – tj. odlišně od 
Pravidel pro propachtování pozemků ve vlastnictví města Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje v rámci schválené položky rozpočtu města Králíky přesun částky 10.000 
Kč z položky 1.1 písm. A) na položku 1.1 písm. B) a přesun částky 3.450 Kč 
z položky 1.3 na položku 1.2 vyhlášeného Dotačního programu města Králíky pro 
rok 2015. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí informaci o navržených částkách příspěvků na činnost pro rok 2015 
pro tělovýchovné jednoty TJ Jiskra Králíky o.s., FC Jiskra 2008 o.s. a TJ Sokol 
Boříkovice včetně návrhu na přidělení jednotlivých grantů na dopravu dětí a 
mládeže na zápasy, dotace na práci trenérů u těchto tělovýchovných organizací a na 
společenské aktivity, a ukládá vedoucímu OŠKT předložit tento bod na jednání ZM. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje výši příspěvků dle Dotačního a příspěvkového programu města Králíky 
na rok 2015 dle přílohy a ukládá vedoucímu ŠKT zajistit nezbytné administrativní 
záležitosti. 
zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje navýšení kapacity u MŠ Králíky, Červený Potok, okr. Ústí nad Orlicí 
(pracoviště Červený Potok) pro školní rok 2015/2016 z počtu 24 dětí o 3 děti (celkem 
27 dětí). 
zodpovědný: odbor ŠKT, MŠ Červený Potok 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje navýšení kapacity u MŠ Králíky, Červený Potok, okr. Ústí nad Orlicí 
(pracoviště Prostřední Lipka) pro školní rok 2015/2016 z počtu 24 dětí o 2 děti 
(celkem 26 dětí). 
zodpovědný: odbor ŠKT, MŠ Červený Potok (detaš. zařízení Prostřední Lipka) 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí informaci ředitelky MŠ Červený Potok o přijímacím řízení pro 
školní rok 2015/2016 a souhlasí s umístěním dětí s trvalým pobytem mimo územní 
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obvod města Králíky v MŠ Červený Potok a MŠ Prostřední Lipka pro školní rok 
2015/2016. 
zodpovědný: odbor ŠKT, MŠ Červený Potok 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 
 
 
 
 

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


