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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 52 

rady města 
  konané 14.12.2015  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Pavel Strnad, 

Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Miroslav Beran 
 
Za městský úřad: Ing. Martin Košťál 
 
 
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje staveb technického vybavení – pilíře elektro 

a pilíře HUP na pozemku p.p.č. 3522 – orné půdě v k.ú. Králíky za kupní cenu ve 
výši: 
- pilíř elektro      9.243 Kč 
- pilíř HUP    10.890 Kč 
a zveřejnit záměr prodeje na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro nakládání 
s nemovitými věcmi, a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. Zároveň RM 
schvaluje dohodu o zaplacení připojovacího poplatku elektro ve výši 12.500 Kč 
s panem J. M., Králíky a slečnou T. K., Králíky. 
zodpovědný: MO, VTS 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje staveb technického vybavení – pilíře elektro 
a pilíře HUP na pozemku p.p.č. 3503 – orné půdě v k.ú. Králíky za kupní cenu ve 
výši: 
- pilíř elektro      9.243 Kč 
- pilíř HUP    10.890 Kč 
a zveřejnit záměr prodeje na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro nakládání 
s nemovitými věcmi, a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. Zároveň RM 
schvaluje dohodu o zaplacení připojovacího poplatku elektro ve výši 12.500 Kč 
s manžely K. a K. F., Králíky. 
zodpovědný: MO, VTS 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce č.j. 5838/2015 mezi městem Králíky a PO Klub Na 
Střelnici, IČO 00853925, se sídlem Karla Čapka 374, 561 69 Králíky na výpůjčku 
budovy čp. 353, která je součástí pozemku st.p.č. 213 v k.ú. Králíky, a který je 
evidován na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, v předloženém znění. 
zodpovědný: MO, odbor ŠKT  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 651/25 – zahrady o výměře cca 9 
m2 v k.ú. Králíky, který je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za účelem zajištění přístupové cesty, za 
nájemné ve výši 100 Kč/rok, a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k pozemku p.p.č. 3512 – trvalého travního 
porostu o výměře 354 m2 a části pozemku p.p.č. 1902/20 - ostatní ploše o výměře 
cca 20 m2 v k.ú. Králíky, které jsou evidovány na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, s panem J. D., Králíky, a to 
dohodou ke dni 31.12.2015. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM nesouhlasí, aby pozemky p.p.č. 581 – trvalý travní porost, p.p.č. 583/1 – trvalý 
travní porost, p.p.č. 583/2 – ostatní plocha a p.p.č. 585 – trvalý travní porost v k.ú. 
Heřmanice u Králík, které jsou evidovány na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu 
pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, byly předmětem kompenzace 
územního dluhu ČR vůči Polské republice, a to z těchto důvodů: 
1) zásady územního rozvoje Pardubického kraje a Územní plán Králíky vymezují 

na předmětných pozemcích územní systém ekologické stability – regionální 
biokoridor 829B s vloženým místním biocentrem LBC 20 

2) vydáním těchto pozemků Polské republice by došlo k rozrušení celistvosti tohoto 
systému a vzhledem k odlišné legislativě se znemožní realizace výsadeb, které 
město Králíky hodlá v rámci připravované Komplexní pozemkové úpravy, resp. 
v rámci plánu společných zařízení realizovat, a tím by došlo k trvalému 
přerušení biokoridoru  

3) současná státní hranice je vedena přirozeně po hřebeni mezi Jelením vrchem a 
Výčnělkem, změna této hranice by znamenala narušení integrity území  

4) dojde k ohrožení zdrojů pitné vody, jelikož p.p.č. 585 v k.ú. Heřmanice u Králík 
je přirozenou zdrojnicí vod prameniště Heřmanického potoka; na pozemku se 
nachází evidovaný pramen (IČ 102020080005)  

5) jedná se o plochy přiléhající k rekreační oblasti Dolní Morava, které jsou vhodné 
pro provozování menšinových sportů (lyžování ve volném terénu, běh na lyžích, 
horská cyklistika, orientační běh, turistika, atd.).  
Zároveň RM doporučuje ZM přijmout usnesení ve stejném znění. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s uložením zbraní ze sbírky spolku „Klub Bouda“ IČO 26528282, se sídlem 
tvrz Bouda, 561 66 Těchonín do skladu zbraní Muzea opevnění – dělostřelecké 
tvrze Hůrka, a to za splnění podmínek: 
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• podrobnosti uložení budou dohodnuty s provozovatelem muzea Společností 
přátel československého opevnění, o.p.s., IČO 26963337, se sídlem Luční 199, 666 
03 Hradčany 

• bude postupováno dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve 
znění pozdějších předpisů.  

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v umístění, zřízení, provozování, 
opravách, údržbě, úpravě, obnově a výměně distribu ční soustavy prostřednictvím 
třetích osob a dále v právu přístupu a příjezdu na pozemky p.p.č. 2460, p.p.č 2461 a 
p.p.č. 2469 – vše ostatní plocha v k. ú. Červený Potok, které jsou evidovány na LV č. 
10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
v souvislosti s provozováním distribuční soustavy pro oprávněnou ČEZ Distribuce, 
a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Věcné břemeno se 
zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + DPH. Zároveň RM 
souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0  
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě přípojky elektro na 
pozemku p.p.č. 2451 a vodovodní přípojky na pozemcích p.p.č. 2132 - zahradě, 
p.p.č. 2135 – ostatní ploše a p.p.č. 2451 – ostatní ploše vše v k.ú. Červený Potok, 
které jsou ve vlastnictví města Králíky a evidovány na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, spočívajícího v uložení, 
zřízení, provozu, opravách a údržbě zařízení, a práva vstupu vlastníka zařízení 
nebo jím pověřeným osobám na uvedené pozemky, a to pro oprávněného pana J. P., 
Letohrad. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou a za 
jednorázovou náhradu ve výši 2.340 Kč + DPH.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování Lesních hospodářských osnov 
Králíky v zařizovacím obvodu Lanškroun mezi městem Králíky a firmou Taxonia 
CZ s.r.o., Chválkovická 503/88A, 779 00 Olomouc. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zabezpečení provozu systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 
odpadu mezi městem Králíky a firmou Služby města Králíky s.r.o., Růžová 462, 561 
69 Králíky. 
zodpovědný: odbor životního prostředí 
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí vyjádření Pavla Hadamčíka, IČ 476343832, týkající se organizace 
zájezdu žáků a pedagogů ZŠ Králíky v Londýn ě. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje prodloužení smlouvy o prezentaci na velkoplošném informačním panelu 
v Ústí nad Orlicí, uzavřené mezi městem Králíky a spol. Daruma, spol. s r.o. Plzeň 
dne 06.03.2013, na dobu do 15.03.2019 v celkové ceně 12.000 Kč bez DPH. 
zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:1:0 (proti Mgr. Beran) 
 

RM neschvaluje rozšíření stávajícího zpracovaného videospotu, umístěného 
v informačním panelu v Ústí nad Orlicí, o německou a polskou jazykovou mutaci 
v celkové ceně 4.000 Kč bez DPH, zpracovatel Daruma spol. s r.o., Plzeň. 
zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM jmenuje Bc. Gabrielu Martincovou, DiS. k 01.01.2016 do funkce ředitelky 
příspěvkové organizace Mateřská škola Červený Potok, Králíky, okres Ústí nad 
Orlicí. 
zodpovědný: tajemník MěÚ, starostka města, odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 
 

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


