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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 40 

rady města 
  konané 23.09.2015  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Pavel Strnad, 

Mgr. Miroslav Beran 
Omluven: Ing. Ladislav Tóth 
Za městský úřad:  Ing. Martin Košťál 
 
 
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 2349 – trvalého travního 

porostu o výměře 980 m2 v k.ú. Horní Lipka, který je zapsán 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 100 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.p.č. 126/1 – trvalého 
travního porostu o výměře cca 180 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 znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje části 
pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.p.č. 126/1 – trvalého 
travního porostu o výměře cca 150 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 znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje části 
pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM ukládá starostce města Králíky oslovit rektora Duchovní správy poutního kostela v 
Králíkách II, Kope ček 1, IČO 73631035, 561 69 Králíky ve věci využívání 
nemovitostí, případně převodu vlastnických práv k nemovitostem v aleji, tj. 
pozemků p.p.č. 2107/2 – ostatní plochy, p.p.č. 2107/4 – ostatní plochy, p.p.č. 3732 – 
ostatní plochy, p.p.č. 3733 – ostatní plochy vše v k.ú. Králíky a p.p.č. 711 – ostatní 
plochy v k.ú. Dolní Hedeč. Pozemky jsou vedeny u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí na LV č. 2578 a č. 729 a jsou součástí městské 
památkové zóny. 
zodpovědný: starostka města, majetkový odbor 
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termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník dotčeného pozemku p.p.č. 2074/8 – ostatní plochy, ostatní 
komunikace v k.ú. Králíky, 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 „stavba nového plotu, místo stavby 
pozemek p.p.č. 419 – zahrada v k.ú. Králíky“ M. a P. Š., Králíky. Uvedený souhlas 
nenahrazuje rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 127 – ostatní plochy, ostatní 
komunikace o výměře cca 20 m2 v k.ú. Králíky, který je zapsán na LV č. 10001 u 
Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za účelem 
zajištění příjezdu ke garáži a parkování vozidel.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje pronájem pozemků p.p.č. 328/2 - ostatní plochy o výměře 19 m2, p.p.č. 
328/3 - ostatní plocha o výměře 7 826 m2, p.p.č. 328/4 - ostatní plocha o výměře 1 
434 m2, p.p.č. 375/1 - ostatní plocha o výměře 10 046 m2, p.p.č. 375/13 - ostatní 
plocha o výměře 14 m2, p.p.č. 375/14 - ostatní plocha o výměře 3 162 m2, p.p.č. 
375/15 - ostatní plocha o výměře 2 086 m2, p.p.č. 375/17 - ostatní plocha o výměře 
525 m2, p.p.č. 470/4 - ostatní plocha o výměře 3 510 m2 a p.p.č 1503/3 - ostatní 
plocha o výměře 230 m2 vše v obci Králíky a k.ú. Dolní Boříkovice za účelem zřízení 
mezideponie a následného dobudování stavby s názvem „Terénní úpravy plochy 
zemníku a zrekultivované skládky TDO v k.ú. Dolní Boříkovice“, a to společnosti 
Služby města Králíky s.r.o., se sídlem Růžová 462, 561 69 Králíky. Nájemné se 
schvaluje ve výši 40 % z částky, kterou nájemce bude fakturovat třetím stranám + 
DPH. Předmětné pozemky o celkové výměře 28 852 m2 jsou zapsány na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník pozemku p.p.č. 651/41 - zahrady o výměře 309 m2 v k.ú. 
Králíky, který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, žádá odbor územního plánování a stavebnímu úřadu, 
aby s vlastníkem nepovolené stavby udírny zahájil správní řízení o odstranění 
stavby. 
zodpovědný: ÚPaSÚ 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje v předloženém znění NS č.j. 1724/2015 na pronájem částí pozemků p.p.č. 
2452 – trvalého travního porostu o výměře cca 69 m2 a p.p.č. 2453 – trvalého 
travního porostu o výměře cca 251 m2 v k.ú. Horní Lipka, které jsou zapsány na LV 
č. 101 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za 
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účelem údržby pozemků, zajištění přístupu, provádění údržby a opravy budovy čp. 
28 – stavby občanské vybavenosti, stavba je součástí pozemku st.p.č. 234 v k.ú. 
Horní Lipka, za nájemné ve výši 2.900 Kč/rok, a to s P. V. a E. V., oba bytem 
Náměšť nad Oslavou. Nájemní vztah se uzavírá na dobu neurčitou. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 201/2 – ostatní plochy o výměře cca 
35 m2 v k.ú. Králíky, který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za účelem uskladnění dřeva a manipulační 
plochy, za nájemné ve výši 100 Kč/rok, a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí závěr zjišťovacího řízení ke koncepci „Program zlepšování kvality 
ovzduší zóna CZ05 - Severovýchod“, která byla podrobena zjišťovacímu řízení 
podle zákona o posuzování vlivů na ŽP. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje ZM zrušit rozhodnutí ZM/2015/06/074 ze dne 13.07.2015 týkající se 
schválení služebnosti umístění a provozování stavby chodníku pro oprávněné město 
Králíky k pozemku p.p.č. 3842 – ostatní plochy v k.ú. Králíky, který je zapsán na 
LV č. 2567 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a 
který je ve vlastnictví pana K. Ř., Ratiboř. Zároveň RM ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 15250623, číslo 115D222006496 a číslo 
117D111001305, kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o 
částku 6.147.747,50 Kč. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM souhlasí se skácením 1 ks jasanu na p.p.č. 187/3 v k.ú. Králíky. Jasan pokácí Služby 
města Králíky s.r.o. se sídlem Růžová 462, Králíky 561 69.  
zodpovědný: VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0  
 

RM schvaluje rekonstrukci bytu č. 25 v nemovitosti čp. 662/3, ulice V Bytovkách, 
Králíky. 
zodpovědný: VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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RM schvaluje úplnou uzavírku MK na Velkém náměstí z důvodu zajištění bezpečnosti 
při pořádání kulturní akce: „Svatomichalská pouť 2015 v Králíkách“ v termínu od 
25.09.2015 19:00 hod. do 27.09.2015 do 18:00 hod. a pověřuje odbor VTS zajištěním 
uzavírky. 
zodpovědný: VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o zajištění organizace Svatomichalské pouti na pozemcích 
vyhrazených k jejímu pořádání, která je uzavírána mezi Městem Králíky a Sokolem 
Dolní Boříkovice, a která se koná ve dnech 26. a 27.09.2015. 
zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o zajištění organizace Svatomichalské pouti na pozemcích 
vyhrazených k jejímu pořádání, která je uzavírána mezi Městem Králíky a FC 
Jiskrou 2008, o.s., a která se koná ve dnech 26. a 27.09.2015. 
zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o zajištění organizace Svatomichalské pouti na pozemcích 
vyhrazených k jejímu pořádán, která je uzavírána mezi Městem Králíky a TJ 
Jiskrou Králíky, o.s., a která se koná ve dnech 26. a 27.09.2015. 
zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM souhlasí s prodloužením doby pro pořádání hudební produkce na 02:00 hodin 
v noci ze dne 25.09. na 26.09.2015 v souvislosti s pořádáním 9. setkání celníků na 
Horní Lipce, které se koná v areálu Horní Lipka 16, Králíky, 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 tak, aby 
nedocházelo k narušování veřejného pořádku;  

• 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 
 

RM vyhlašuje dle Pravidel pro poskytování příspěvků z Fondu památkové péče Města 
Králíky termín pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu památkové péče Města 
Králíky s doru čením na podatelnu MěÚ Králíky nejpozději do 12.00 hod. dne 
20.10.2015 a ukládá vedoucímu odboru ŠKT vyhlášení zveřejnit. 
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zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 
 
 

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


