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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 45 

rady města 
  konané 26.10.2015  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Pavel Strnad, 

Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth 
 
Z části jednání omluvena: Jana Ponocná 
 
Za městský úřad: Ing. Martin Košťál 
 
 
RM schvaluje záměr pronájmu pozemků st.p.č. 327 – zastavěné plochy a nádvoří o 

výměře 129 m2 a p.p.č. 386/4 – zahrady o výměře 181 m2 v k.ú. Králíky, pozemky 
jsou vedeny na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za účelem sekání trávy a údržby pozemků, 
za nájemné ve výši 0,50 Kč/m2/rok a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 (p. Ponocná se neúčastnila jednání) 
 

RM neschvaluje záměr změny smlouvy o nájmu nebytových prostor, tj. neschvaluje 
snížení pronajaté plochy prostor v čp. 364 – objektu občanské vybavenosti, stavba 
je součástí pozemku st.p.č. 223 v k.ú. Králíky, na 169,33 m2, nemovitá věc je vedena 
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracovišt ě 
Ústí nad Orlicí. Důvodem je nemožnost provedení stavebně-technických úprav k 
zajištění samostatného přístupu do zbytné místnosti o výměře 37,08 m2. Současně 
RM pověřuje starostku dalším jednáním v této věci s nájemcem Českou 
spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4. 
zodpovědný: majetkový odbor, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 (p. Ponocná se neúčastnila jednání) 
 

RM schvaluje Směrnici k provád ění inventarizace majetku a závazků města Králíky č. 
PP/198/S/2015, jejíž přílohou je Plán inventur na rok 2015, v předloženém znění. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 (p. Ponocná se dostavila do jednacího sálu) 
 

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 1071/21 – ostatní plochy o 
výměře 232 m2 v k.ú. Králíky, který je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracovišt ě Ústí nad Orlicí, za účelem 
přístavby prodejny COOP Diskont Králíky za kupní cenu ve výši znaleckého 
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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 souhlasí s umístěním a zřízením stavby „Zlepšení dostupnosti turistických 
atraktivit v oblasti masivu Sněžníku“ a schvaluje Smlouvu o podmínkách provedení 
stavby mezi městem Králíky, jako vlastníkem nemovité věci, a Pardubickým 
krajem, jako stavebníkem. 
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje ZM schválit nabytí majetku výstavbou provozní budovy u pěchotního 
srubu K-S 14 U Cihelny v Králíkách na pozemcích na p.č. 544/1, 111/3, 536/11, 
533/8, 545 v k.ú. Prostřední Lipka a ukládá odboru VTS předložit bod na jednání 
ZM. 
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM doporučuje ZM schválit nabytí majetku výstavbou discgolfového přírodního hřiště 

na pozemcích p.č. 3550 a 3552 a ukládá VTS předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo OSV/15/20735, číslo OKŘ/15/21962 a číslo 
OKŘ/15/23079 přidělená městu Králíky rozhodnutím Zastupitelstva Pardubického 
kraje a interní rozpočtové opatření číslo 201509, kterými se zvyšuje schválený 
rozpočet v příjmech a výdajích o částku 164.800,00 Kč. 
zodpovědný: finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje přímou dotaci v rámci dotačního programu ve výši 5.000 Kč škole 
Gymnázium Žamberk, Nádražní 48, 564 01 Žamberk a ukládá vedoucímu odboru 
ŠKT zpracovat žádost v rámci Dotačního programu města Králíky na rok 2015. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí výroční zprávu příspěvkové organizace Základní umělecká škola 
Králíky za šk. rok 2014/2015. 
zodpovědný: odbor ŠKT, ředitelka PO Základní umělecká škola Králíky 
termín: ihned 
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hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje uzavření městského úřadu pro veřejnost dne 31.12.2015. 
zodpovědný: tajemník, vedoucí odborů 
termín: 31.12.2015 
hlasování: 5:0:0 
 

RM vzala na vědomí materiál OSVZ a ukládá místostarostovi předložit návrh dalšího 
postupu v oblasti prevence kriminality. 
zodpovědný: starostka, místostarosta 
termín: do 16.11.2015 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o spolufinancování příspěvku na podporu 
sociální služby – sociální poradenství ve městě Králíky v roce 2016 mezi městem 
Králíky a obcemi Červená Voda, Dolní Morava, Lichkov a Mladkov. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje program jednání ZM dne 09.11.2015. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje ukončení výpůjčky prostor - 2 kanceláří vpravo v 1. NP nemovitosti čp. 
353 – Evropský dům, stavba je součástí st.p.č. 213 v k.ú. Králíky, který je zapsán na 
LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí, se společností 
Králický Sn ěžník, o.p.s., se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, a to dohodou ke 
dni 31.10.2015. 
zodpovědný: majetkový odbor, Klub Na Střelnici Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM vzala na vědomí informaci ředitele Klubu Na Střelnici o vlivu probíhajících úprav 
na provoz budovy. 
zodpovědný: ředitel příspěvkové organizace Klub Na Střelnici Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 

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


