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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 03 

rady města 
  konané 18.01.2016 
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav 

Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran 
 
Za městský úřad: Ing. Martin Košťál 
 
 
RM/2016/03/028: RM schvaluje smlouvy o poskytnutí prostor na dobu nezbytně nutnou 

pro přípravu a konání ankety za účelem průzkumu veřejného mínění v otázce 
využití areálu bývalého DVÚ Králíky ve dnech 28. až 29.01.2016 mezi městem 
Králíky a t ěmito subjekty: 
1) L. a J. K., Prostřední Lipka, 561 69 Králíky 

místo konání - rekreační zařízení Heřmanice čp. 102 
RM schvaluje úhradu za poskytnutí prostor. 

2) Duchovní správa poutního kostela v Králíkách II, IČO 73631035, církevní 
 organizace, 561 69 Králíky – Kopeček 1 

místo konání - Klášter čp. 1, Dolní Hedeč 
RM schvaluje úhradu za poskytnutí prostor. 

zodpovědný: MO, na vědomí OVV 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/03/029: Město Králíky jako vlastník pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. 
1463 GP v obci Králíky a k.ú. Dolní Boříkovice, který je zapsán na LV č. 10001 u 
Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, souhlasí 
s provedením zásahu pod vedením distribuční soustavy včetně vyčištění plochy od 
vzniklého klestu a dřevní hmoty, souhlas s odstraněním a okleštěním stromoví a 
ostatních porostů se uděluje pro zástupce provozovatele distribuční soustavy pana 
Jiřího Červinku – ABS, IČO 11146672, 561 14 České Libchavy 30. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/03/030: RM schvaluje změnu nájemní smlouvy č. j. 5840/2011 na pronájem 
pozemku p.p.č. 2774 – ostatní plochy o výměře 802 m2 v obci Králíky a k.ú. Horní 
Lipka, který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, mezi městem Králíky a paní D. W., Jablonné nad Orlicí 
za účelem údržby pozemku a zřízení přístupové cesty. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM/2016/03/031: RM schvaluje dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene č. j. S 49949/09 – PRÁV mezi městem Králíky a Správou 
železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/03/032: RM doporučuje ZM schválit smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě spočívající v uložení elektrické přípojky pro stavbu „Vodovodní přivaděč Dolní 
Hedeč – Červený Potok“ a práva vstupu a vjezdu vlastníka zařízení nebo jím 
pověřené osoby za účelem umístění, oprav a údržby zařízení na pozemek p.p.č. 2060 
– trvalý travní porost v obci Králíky a v k. ú. Červený Potok, který je zapsán na LV 
č. 1075 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, je ve 
vlastnictví paní I. N., Náchod, pro oprávněné město Králíky, se sídlem Velké 
náměstí 5, IČO 00279072. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje bezúplatně a na 
dobu neurčitou. Zároveň RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO, na vědomí odbor VTS 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/03/033: RM doporučuje ZM schválit smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě spočívající v uložení elektrické přípojky pro stavbu „Vodovodní přivaděč Dolní 
Hedeč – Červený Potok“ a práva vstupu a vjezdu vlastníka zařízení nebo jím 
pověřené osoby za účelem umístění, oprav a údržby zařízení na pozemek p.p.č. 2048 
– trvalý travní porost v obci Králíky a v k. ú. Červený Potok, který je zapsán na LV 
č. 1772 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, je ve 
vlastnictví pana Petra Kubíčka, nar. 15.11.1953, bytem K dolům 944/6, 143 00 
Praha 4 – Modřany, pro oprávněné město Králíky, se sídlem Velké náměstí 5, IČO 
00279072. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje bezúplatně a na dobu neurčitou. 
Zároveň RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO, na vědomí odbor VTS 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/03/034: RM bere na vědomí žádost o pronájem bytu v budově čp. 390 v ul. 
Hřbitovní v Králíkách, která je součástí pozemku st.p.č. 532 – zastavěné plochy a 
nádvoří v obci a k.ú. Králíky a který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, podanou panem M. K., 
Králíky s tím, že projednání pronájmu výše uvedeného bytu včetně podmínek 
pronájmu se odkládá, a to do doby kompletní rekonstrukce bytové jednotky. RM 
dále ukládá odboru VTS, aby zajistil projektovou dokumentaci k provedení 
kompletní rekonstrukce budovy čp. 390 v ul. Hřbitovní v Králíkách v četně bytové 
jednotky. 
zodpovědný: MO, odbor VTS, správce Služby města Králíky s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM/2016/03/035: RM doporučuje ZM schválit nový záměr prodeje volné bytové 
jednotky č. 15 o velikosti 3+1 v bytovém domě čp. 658 v ul. V Bytovkách 
v Králíkách, který je součástí pozemku st.p.č. 770/1 v obci a k.ú. Králíky, pozemek 
je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 663.260 Kč 
s tím, že žádosti o prodej se budou přijímat nejpozději do 30.04.2016. Zároveň RM 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/03/036: RM doporučuje ZM schválit nový záměr prodeje volné bytové 
jednotky č. 37 o velikosti 2+1 v bytovém domě čp. 658 v ul. V Bytovkách 
v Králíkách, který je součástí pozemku st.p.č. 770/1 v obci a k.ú. Králíky, pozemek 
je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 686.850 Kč 
s tím, že žádosti o prodej se budou přijímat nejpozději do 30.04.2016. Zároveň RM 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/03/037: RM doporučuje ZM schválit nový záměr prodeje volné bytové 
jednotky č. 38 o velikosti 2+1 v bytovém domě čp. 658 v ul. V Bytovkách 
v Králíkách, který je součástí pozemku st.p.č. 770/1 v obci a k.ú. Králíky, pozemek 
je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 790.780 Kč 
s tím, že žádosti o prodej se budou přijímat nejpozději do 30.04.2016. Zároveň RM 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/03/038: RM neschvaluje zaslat nabídku dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, stávajícímu nájemci bytové jednotky č. 28 o velikosti 1+1 v bytovém domě 
čp. 658 v ul. V Bytovkách v Králíkách, který je součástí pozemku st.p.č. 770/1 v obci 
a k.ú. Králíky, pozemek je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
Pardubický kraj, Katastrální pracovišt ě Ústí nad Orlicí, panu J. V., Králíky, resp. 
opatrovníkovi, tj. městu Králíky. Zároveň RM ukládá vedoucím odborů SVZ a MO 
řešit bytovou situaci výše jmenovaného. 
zodpovědný: MO, odbor SVZ 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/03/039: RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 1242 - 
trvalého travního porostu  o výměře 1 527 m2 v obci Králíky a v k.ú. Dolní Lipka, 
který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, 
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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 bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/03/040: RM bere na vědomí stanovisko předsedy OV Heřmanice, člena 
Zastupitelstva města Králíky a předsedy Komise pro OV pana Mgr. Jiřího Švandy 
vyjádřené dopisem ze dne 15.12.2015 včetně přílohy – podpisy občanů vyjadřující 
nesouhlas s vyrovnáním územních nároků Polské republiky, který byl adresován na 
Ministerstvo vnitra ČR. 
zodpovědný: MO, předseda OV Heřmanice  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/03/041: RM souhlasí s poskytnutím individuální dotace ve výši 30.000 Kč na 
podporu sociální služby sociálního poradenství na rok 2016 Oblastní charitě Ústí 
nad Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad, IČ 44 46 89 20. RM schvaluje návrh 
smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Králíky a oblastní charitou Ústí nad 
Orlicí v předloženém znění. 
zodpovědný: odbor SVZ, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/03/042: RM bere na vědomí „Výro ční zprávu města Králíky o činnosti 
v oblasti poskytování informací za rok 2015“ a ukládá odboru vnitřních věcí její 
zveřejnění v souladu s ustanovením Čl. 12 odst. 1 Směrnice č. 17/2007 o poskytování 
informací. 
zodpovědný: odbor vnitřních věcí, kancelář úřadu - informatik  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM/2016/03/043: RM schvaluje předložený projekt „ArtEx 2016“ a ukládá vedoucímu 

odboru ŠKT podat žádost o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje. 
zodpovědný: odbor ŠKT  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/03/044: RM schvaluje předložený projekt „Elektronické zabezpečení expozic 
a exponátů Vojenského muzea Králíky“ a ukládá vedoucímu odboru ŠKT podat 
žádost o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje.  
zodpovědný: odbor ŠKT  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/03/045: RM schvaluje podání žádosti o dotaci s názvem „Králíky - Dolní 
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Boříkovice, restaurování Sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice“, rej. č. ÚSKP ČR 
15183/6-3864 a ukládá odboru ŠKT podat žádost o dotaci z rozpočtu Pardubického 
kraje. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/03/046: RM schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Klub Na 
Střelnici na rok 2016 dle přílohy. 
zodpovědný: odbor ŠKT, na vědomí finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/03/047: RM schvaluje Organizační řád Městského úřadu Králíky 
v předloženém znění. RM stanovuje s účinností od 01.02.2016 počet zaměstnanců 
města zařazených do městského úřadu v úřední profesi na 47 a počet zaměstnanců 
organizační složky Sociální služby Králicka na 4. 
zodpovědný: tajemník 
termín: od 01.02.2016 
hlasování: 5:0:0 
 

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


