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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 04 

rady města 
  konané 25.01.2016 
 
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/2016/04/048: RM bere na vědomí zánik nájemní smlouvy č.j. 1672/2013 ze dne 

29.05.2013 z důvodu provedené KPÚ. Současně schvaluje záměr pachtu pozemků 
p.p.č. 1201 – ostatní plochy o výměře 5 124 m2 a p.p.č. 1230 – t. t. porostu o výměře 
4 970 m2 v obci Králíky, k.ú. Dolní Lipka, pozemky jsou zapsány na LV č. 10001 u 
Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za účelem 
zemědělského hospodaření, za pachtovné ve výši 0,07 Kč/m2/rok + DPH a ukládá 
MO záměr pachtu 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/2016/04/049: RM schvaluje dodatek č. 2 nájemní smlouvy č.j. 1985/2007 ze dne 
21.01.2010 na pronájem pozemků p.p.č. 137/5 – ostatní plochy o výměře 571 m2, 
p.p.č. 167/3 – t.t. porostu o výměře 525 m2, p.p.č. 716/2 – ostatní plochy o výměře 3 
925 m2, p.p.č. 717/71 – t.t. porostu o výměře 449 m2, p.p.č. 1151/1 – ostatní plochy o 
výměře 1 143 m2, p.p.č. 1151/2 – ostatní plochy o výměře 335 m2 a pozemků ve 
zjednodušené evidenci p.č. 1064/1 PK o výměře 1 799 m2, p.č. 1066 PK o výměře 
3 144 m2, p.č. 1071/1 PK o výměře 1 423 m2, p.č. 1112/2 PK o výměře 2 420 m2 a 
p.č. 1129 PK o výměře 605 m2 v obci Králíky, k.ú. Prostřední Lipka, pozemky jsou 
zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, mezi městem Králíky a společností ZEOS, s.r.o., IČO 48150754, se 
sídlem Prostřední Lipka 126, 561 69 Králíky za účelem zemědělského hospodaření, 
za nájemné ve výši 1.144 Kč/rok + DPH. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/04/050: RM schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy č.j. 8100/2007 ze dne 
21.01.2010 na pronájem pozemků p.p.č. 121/1 – t.t. porostu o výměře 949 m2, p.p.č. 
122 – t.t. porostu o výměře 230 m2, p.p.č. 127 – t.t. porostu o výměře 190 m2, p.p.č. 
128 – t.t. porostu o výměře 1 023 m2, p.p.č. 129 – t.t. porostu o výměře 489 m2, 
p.p.č. 130 – t.t. porostu o výměře 432 m2, p.p.č. 190 – t.t. porostu o výměře 1 730 
m2, p.p.č. 412/1 – ostatní plochy o výměře 832 m2, p.p.č. 717/69 – orné půdy o 
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výměře 170 m2, p.p.č. 1064/1 – ostatní plochy o výměře 1 381 m2, p.p.č. 1066 – 
ostatní plochy o výměře 2 071 m2, p.p.č. 1071/1 – ostatní plochy o výměře 329 m2, 
p.p.č. 1090/1 – ostatní plochy o výměře 815 m2, p.p.č. 1091 – ostatní plochy o 
výměře 2 072 m2, p.p.č. 1112/1 – ostatní plochy o výměře 1 164 m2, p.p.č. 1112/2 – 
ostatní plochy o výměře 1 835 m2, p.p.č. 1129 – ostatní plochy o výměře 916 m2 a 
pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. 699/24 PK o výměře 604 m2, p.č. 699/27 PK 
o výměře 349 m2, p.č. 700/18 PK o výměře 817 m2, p.č. 700/22 PK o výměře 359 m2, 
p.č. 702/6 PK o výměře 124 m2, p.č. 716/2 PK o výměře 377 m2, p.č. 716/3 PK o 
výměře 75 m2, p.č. 717/50 PK o výměře 3 946 m2, p.č. 717/51 PK o výměře 215 m2, 
p.č. 717/54 PK o výměře 355 m2, p.č. 717/63 PK o výměře 680 m2, p.č. 731/34 PK o 
výměře 433 m2, p.č. 1065 PK o výměře 1 601 m2, p.č. 1071/2 PK o výměře 1 151 m2 
a p.č. 1100/1 PK o výměře 1 378 m2, vše v obci Králíky a k.ú. Prostřední Lipka, a 
dále pozemku p.p.č. 2204 – ostatní plochy o výměře 330 m2 v obci a k.ú. Králíky, 
pozemky jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, mezi městem Králíky a společností ZEOS, s.r.o., IČO 
48150754, se sídlem Prostřední Lipka 126, 561 69 Králíky za účelem zemědělského 
hospodaření, za nájemné ve výši 883 Kč/rok + DPH. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/04/051: RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce 2 ks 
znehodnocených samopalů vz. 58 – řez zbraně, jež jsou součástí sbírky VMK e.č. 
ARM/011-12-13/389011 mezi společností ARMY FORT s.r.o., IČO 25593889, se 
sídlem Gajdošova 24, 615 00 Brno a Generálním ředitelstvím cel, IČO 71214011, se 
sídlem Budějovická 7, 140 96 Praha 4. RM ukládá společnosti ARMY FORT s.r.o., 
IČO 25593889, se sídlem Gajdošova 24, 615 00 Brno ošetřit ve smlouvě o výpůjčce 
povinnost vypůjčitele pečovat o vypůjčené sbírkové předměty v souladu se zákonem 
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů. 
zodpovědný: majetkový odbor, Vojenské muzeum Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/04/052: RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 651/25 – zahrady o 
výměře cca 9 m2 v obci a k.ú. Králíky, který je zapsán na LV č. 10001 u 
Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za účelem 
zajištění přístupové cesty panu J. Š., Králíky, a to za nájemné ve výši 100 Kč/rok. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/04/053: RM bere na vědomí stanoviska k návrhům koncepcí „Strategie 
cestovního ruchu Pardubického kraje 2016 – 2020“ a „Koncepce cyklo a in-line 
turistiky v Pardubickém kraji“, které byly podroben y posouzení vlivů na ŽP podle 
zákona o posuzování vlivů na ŽP, a nemá k výše uvedeným stanoviskům námitky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
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hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/04/054: RM bere na vědomí oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru 
„Linka na eloxování hliníku SEVEN – K, s.r.o. Králíky“ a dále, že záměr bude 
podroben zjišťovacímu řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 
a nemá k výše uvedenému záměru připomínky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/04/055: RM bere na vědomí, že o prodej pozemku p.p.č. 2072/42 – ostatní 
plochy o výměře 285 m2 v obci a k.ú. Králíky, který je zapsán na LV č. 10001 u 
Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracovišt ě Ústí nad Orlicí, 
mají zájem dva žadatelé, a doporučuje ZM zvolit způsob prodeje obálkovou 
metodou. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/04/056: RM souhlasí s prodloužením doby pro pořádání hudební produkce do 
04:00 hodin v noci ze dne 30.01.2016 na 31.01.2016, a to v souvislosti s pořádáním 
„SPORTOVNÍHO PLESU“, který se koná ve velkém sále Klubu Na Střelnici 
v Králíkách. 
zodpovědný: odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/04/057: RM schvaluje podání žádostí o poskytnutí až 100 % finančních 
prostředků z „Programu péče o krajinu“ v roce 2016 na realizaci akcí: 

1) Šetrné kosení lokality u ČOV v Králíkách s výskytem zvláště chráněné vachty ve výši 
rozpočtových nákladů 29.700 Kč včetně DPH 

2) Výsadba aleje k německému hřbitovu v Dolní Lipce – ve výši rozpočtových nákladů 
83.622,60 Kč včetně DPH 

3) Výsadba ovocné aleje v Prostřední Lipce – ve výši rozpočtových nákladů 156.429,70 
Kč včetně DPH 

4) Výsadba aleje na Výšinu v Králíkách a Prostřední Lipce – ve výši rozpočtových 
nákladů 101.560,60 Kč včetně DPH 

zodpovědný: odbor životního prostředí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/04/058: RM s odkazem na ustanovení § 118, odst. 1, písm. a), zákona č. 
582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, souhlasí s 
ustanovením města Králíky zvláštním příjemcem dávky důchodového pojištění 
oprávněného J. M., Králíky. 
zodpovědný: odbor SVZ  
termín: ihned 
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hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/04/059: RM souhlasí s užitím znaku města Králíky na informa čních letácích 
týkajících se projektu „Půjčovny kol v Pardubickém kraji 2016“ vydávaných 
organizací České dráhy a.s., Generální ředitelství, Regionální obchodní centrum 
Pardubice. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2026/04/060: RM souhlasí s účastí města Králíky v projektu „P ůjčovny kol ČD 
v Pardubickém kraji 2016“ s finančním podílem 1.500 Kč bez DPH a ukládá 
vedoucímu odboru ŠKT zajistit nezbytné administrativní náležitosti spojené se 
začleněním města Králíky do projektu. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM/2016/04/061: RM schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost Orlického sportovního 

sdružení okresu Ústí nad Orlicí ve výši 2.000 Kč a ukládá vedoucímu odboru ŠKT 
zařadit žádost do příslušného dotačního programu na rok 2016. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/04/062: RM bere na vědomí návrh Duchovní správy poutního kostela 
v Králíkách II na zpracování studie a projektové dokumentace k úpravám 
bezbariérového vstupu do kostela a k vytvoření zázemí pro poutníky a turisty 
souhlasí s případným zařazením žádosti o dotaci do dotačního programu města na 
rok 2016. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/04/063: RM v souladu s ustanovením § 102 odstavec (2) písmeno b) zákona 
číslo 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, uděluje příspěvkové organizaci 
Základní umělecká škola Králíky souhlas s přijímáním finan čních darů a věcných 
darů pro kulturní akci PLES ZUŠ 2016.  
zodpovědný: odbor ŠKT, na vědomí finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/04/064: RM  souhlasí s prodloužením doby pro pořádání hudební produkce 
do 04:00 hodin v noci ze dne 05.02.2016 na 06.02.2016, a to v souvislosti 
s pořádáním akce „PLES ZUŠ 2016“, který se koná ve velkém sále Klubu Na 
Střelnici v Králíkách. 
zodpovědný: odbor ŠKT, na vědomí odbor vnitřních věcí 
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/04/065: 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 doručením na podatelnu MěÚ Králíky nejpozději 
do 12.00 hod. dne 30.03.2016 a ukládá vedoucímu odboru ŠKT vyhlášení zveřejnit. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/04/066: RM schvaluje připojení města Králíky k mezinárodní kampani 
„Vlajka pro Tibet“ formou vyv ěšení tibetské vlajky na budově radnice (čp. 5) dne 
10.03.2016 a ukládá vedoucímu odboru ŠKT odeslat organizátorům akce informaci 
o zapojení města Králíky do této kampaně. 
zodpovědný: odbor ŠKT, tajemník 
termín: ihned 
hlasování:  
 

RM/2016/04/067: RM doporučuje ZM schválit poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z 
provozování dopravní obslužnosti města Králíky v období od 13.12.2015 do 
10.12.2016 v požadované výši 92.055 Kč. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 
 

RM/2016/04/068: RM doporučuje ZM schválit poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z 
provozování dopravní obslužnosti města Králíky a obce Dolní Morava v období od 
13.12.2015 do 10.12.2016 v požadované výši 102.828 Kč. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 
 

RM/2016/04/069: RM schvaluje podání žádosti o podporu akce CIHELNA 2016 
z programu Tvář Pardubického kraje a o záštitu hejtmana Pardubického kraje.  
zodpovědný: starostka  
hlasování: 
termín: ihned 
 

RM/2016/04/070: RM schvaluje program jednání ZM dne 08.02.2016.  
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 
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Zapsala: Jitka Prausová 
 
 
……………………….…….. …………………………………… 
 Jana Ponocná Mgr. Martin Hejkrlík 
 starostka místostarosta 
 
 
 


