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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 53 

rady města 
  konané 21.12.2015  
 
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 bere na vědomí návrhy koncepcí „Strategie cestovního ruchu Pardubického kraje 

2016 – 2020“ a „Koncepce cyklo a in-line turistiky v Pardubickém kraji“ v četně 
vyhodnocení vlivů těchto koncepcí na životní prostředí podle zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí, a nemá k výše uvedeným koncepcím připomínky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí stanoviska k návrhům koncepcí „Plán pro zvládání povodňových 
rizik v povodí Dunaje“, „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry“ a 
„Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“, které byly podrobeny 
posouzení vlivů na ŽP podle zákona o posuzování vlivů na ŽP, a nemá k výše 
uvedeným stanoviskům námitky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí stanoviska k návrhům koncepcí „Národní plán povodí Dunaje“, 
„Národní plán povodí Odry“ a „Národní plán povodí L abe“, které byly podrobeny 
posouzení vlivů na ŽP podle zákona o posuzování vlivů na ŽP, a nemá k výše 
uvedeným stanoviskům námitky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k bytu č. 38 v bytovém domě čp. 658/3 v ul. 
V Bytovkách v Králíkách, který je součástí pozemku st.p.č. 770/1 – zastavěné 
plochy a nádvoří v k.ú. Králíky a který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, s panem V. H., Králíky, a to 
dohodou ke dni 31.01.2016. Zároveň RM v souladu s Čl. 5 odst. 7 Pravidel pro 
nakládání s nemovitými věcmi ve vlastnictví města Králíky schvaluje nezveřejnit 
záměr pronájmu výše uvedeného bytu, jelikož byl schválen záměr prodeje bytového 
domu formou vlastnického práva k jednotkám dle § 1158 a násl. NOZ. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s. r. o. 
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM nedoporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1533/2 – ostatní 
plochy a části pozemku p.p.č. 1535/1 v k.ú. Dolní Boříkovice, které jsou zapsány na 
LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracovišt ě 
Ústí nad Orlicí, za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 50 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem, a to do doby ukončení Komplexní 
pozemkové úpravy Dolní Boříkovice. Zároveň RM ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemků st.p.č. 429 – zastavěnou plochu a 
nádvoří o výměře 292 m2 a p.p.č. 2072/32 - ostatní plochy o výměře 39 m2 v k.ú. 
Králíky, které jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracovišt ě Ústí nad Orlicí, za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši ve výši 110 Kč/m2 u stavení parcely a 70 Kč/m2 u 
pozemkové parcely + náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM jmenuje novou předsedkyni DIK č. 10 a to paní Kateřinu Břízovou, nar. 
17.11.1973, 5. května 372, 561 69 Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje záměr změny nájemní smlouvy č.j. 5840/2011 na pronájem pozemku 

p.p.č. 2774 – ostatní plochy o výměře 802 m2 v k.ú. Horní Lipka mezi městem 
Králíky a paní D. W., Jablonné nad Orlicí. Účelem pronájmu je údržba pozemku a 
zřízení přístupové cesty, nájemné je ve výši 1.093 Kč/rok. Zároveň RM ukládá MO 
záměr změny nájemní smlouvy zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od Pravidel o 
propachtování pozemků ve vlastnictví města Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 15.07.2003 o provozování 
vodohospodářského díla „Vodovodní přivaděč z VDJ Dolní Hedeč do VDJ Červený 
Potok“ mezi městem Králíky a společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad 
Orlicí a.s. v předloženém znění. 
zodpovědný: VTS  
termín: ihned 
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hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o dílo č. VO_01_2015 o provozování veřejného osvětlení 
mezi firmou SMK s.r.o. Králíky sídlem Růžová 462, Králíky 561 69 a městem 
Králíky v p ředloženém znění. 
zodpovědný: VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 15-73 přidělené městu Králíky rozhodnutím 

Ministerstva životního prostředí ČR a rozpočtové opatření číslo OKŘ/15/24194 
přidělené městu Králíky rozhodnutím Pardubického kraje a interní rozpočtové 
opatření číslo 201514, kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 101.402,00 Kč. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje finanční dar ve výši 5.000 Kč vydavatelství OFTIS, spol. s r.o., J. Nygrina 
336, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 15028828, na náklady související s vydáním knihy 
„Sněžnické pohádky“, autor Jaroslav Šabata. 
zodpovědný: starostka města, odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje udělení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací 
zřizovaných městem Králíky ve výši dle přílohy. 
zodpovědný: starostka města, odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:1 (zdržel se Ing. Strnad)  
 

RM schvaluje platový výměr Bc. Gabriely Martincové, DiS., ředitelky příspěvkové 
organizace Mateřská škola Červený Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí 
s účinností od 01.01.2016. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje změnový platový výměr Mgr. Kate řiny Brandejsové, ředitelky 
příspěvkové organizace Městská knihovna Králíky s účinností od 01.01.2016. 
zodpovědný: odbor ŠKT, personální útvar MěÚ Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí informaci zástupce firmy Daruma o technickém řešení způsobu 
výměny dat na velkoplošném panelu v Ústí nad Orlicí v roce 2019 a ruší usnesení 
č.j. RM/2015/52/699. Dále RM schvaluje prodloužení smlouvy o prezentaci na 
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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 22.02.2019 za 
cenu 12.000 Kč bez DPH. 
zodpovědný: odbor ŠKT, starostka města 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí stížnost K. Ž., Králíky na situaci na silnici č. 43/1 (Dolní Lipka) a 
ukládá starostce postoupit předmětnou stížnost příslušným orgánům, tj. Ředitelství 
silnic a dálnic ČR - Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice, jako právnické 
osoby oprávněné hospodařit na silnicích I. třídy a dále Krajskému úřadu 
Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, Komenského 
náměstí 125, 532 11 Pardubice, jako příslušnému silničnímu správnímu úřadu ve 
věcech silnic I. třídy. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

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


