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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 06 

rady města 
  konané 01.02.2016 
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav 

Tóth, Ing. Pavel Strnad 
 
Omluven:  Mgr. Miroslav Beran 
 
Za městský úřad: Ing. Martin Košťál 
 
 
RM/2016/06/074: RM neschvaluje pronájem městského bytu č. 3 o velikosti 1+1 

v bytovém domě čp. 366 na Velkém náměstí v Králíkách, který je součástí pozemku 
st.p.č. 225 – zastavěné plochy a nádvoří v obci a k.ú. Králíky, který je zapsán na LV 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a to 
do doby dokončení rekonstrukce výše uvedeného bytu. 
zodpovědný: majetkový odbor, správce Služby města Králíky s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/06/075: RM schvaluje uzavření dohody o splácení dluhu mezi městem Králíky 
a panem P. H., Králíky, a to pravidelnými minimálními měsíčními splátkami ve 
výši 500 Kč pod ztrátou výhody splátek ke každému poslednímu dni v měsíci, 
počínaje měsícem únorem 2016. Dále RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy 
na dobu určitou 6 měsíců (při uzavírání smlouvy se postupuje podle Článku 6 odst. 
3 písm. a) Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky). 
zodpovědný: majetkový odbor, správce Služby města Králíky s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/06/076: RM v návaznosti na usnesení Zastupitelstva města Králíky č. 
ZM/2015/09/137 ze dne 14.12.2015, kterým byl schválen záměr prodeje bytových 
jednotek v čp. 658  v ul. V Bytovkách v Králíkách dle § 1158 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, a na základě kterého byly zaslány oprávněným 
nájemcům nabídky převodu bytových jednotek a spoluvlastnických podílů na 
společných částech domu a pozemku do vlastnictví s tím, že tyto městem zaslané 
nabídky jsou právně závazné a tedy zákonné předkupní právo nájemce nemůže být 
zkráceno, odkládá projednání žádostí pana T. B., Králíky o prodej bytových 
jednotek č. 658/2, č. 658/5, č. 658/10, č. 658/12, č. 658/14 a č. 658/17 v bytovém domě 
čp. 658 v ul. V Bytovkách v Králíkách. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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RM/2016/06/077: RM v návaznosti na usnesení Zastupitelstva města Králíky č. 
ZM/2015/09/137 ze dne 14.12.2015, kterým byl schválen záměr prodeje bytových 
jednotek v čp. 658  v ul. V Bytovkách v Králíkách dle § 1158 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, a na základě kterého byly zaslány oprávněným 
nájemcům nabídky převodu bytových jednotek a spoluvlastnických podílů na 
společných částech domu a pozemku do vlastnictví s tím, že tyto městem zaslané 
nabídky jsou právně závazné a tedy zákonné předkupní právo  nájemce nemůže být 
zkráceno, odkládá projednání žádostí pana J. M., Králíky o prodej bytových 
jednotek č. 658/6, č. 658/9 č. 658/13 a č. 658/16 v bytovém domě čp. 658 v ul. 
V Bytovkách v Králíkách. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/06/078: Město Králíky jako vlastník pozemku p.p.č. 3510 – ostatní plochy, 
ostatní komunikace v obci a k.ú. Králíky, který je zapsán na LV č. 10001 u 
Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, souhlasí dle § 
96 odst. 2 stavebního zákona se stavebním záměrem „stavba oplocení, místo stavby 
pozemek st.p.č. 939 – zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Králíky“ pana M. G., 
Králíky. Uvedený souhlas nenahrazuje rozhodnutí příslušných orgánů státní 
správy. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/06/079: RM schvaluje záměr pachtu části pozemku p.p.č. 1198 – ostatní 
plochy o výměře cca 20 844 m2 v obci Králíky a k.ú. Dolní Lipka, pozemek je 
zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, za účelem zemědělského hospodaření, a to na dobu určitou, tj. do doby 
realizace biokoridoru 820 B, za pachtovné ve výši 1.459 Kč/rok + DPH a ukládá 
MO záměr pachtu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/06/080: RM schvaluje záměr pachtu části pozemku p.p.č. 3625 – trvalého 
travního porostu o výměře cca 430 m2 v obci a k.ú. Králíky, pozemek je zapsán na 
LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
za účelem drobné zemědělské činnosti za pachtovné ve výši 1.290 Kč/rok podle 
Pravidel o propachtování pozemků ve vlastnictví města Králíky, a ukládá MO 
záměr pachtu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/06/081: RM bere na vědomí informaci České spořitelny, a.s., že nebudou od 
01.01.2016 pohledávky z vkladů na účtech územních samosprávných celků 
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pojištěny, pokud jejich daňové příjmy přesahují částku odpovídající 500.000 EUR. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/06/082: RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5001/2015 na akci 
„Revitalizace areálu pro skladování as separaci odpadů v Králíkách“ mezi městem 
Králíky a firmou B K N, spol. s.r.o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto 
v předloženém znění. 
zodpovědný: VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/06/083: 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 
plesu „ZUŠ 2016“, který se koná ve velkém sále Klubu Na Střelnici v Králíkách. 
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/06/084: RM podle § 102, odst. 2, písm. g) zákona 128/2000 Sb. o obcích, 
v platném znění, jmenuje na návrh tajemníka, pana Petra Venzaru od 01.04.2016 
vedoucím odboru výstavby a technické správy. 
zodpovědný: tajemník, vedoucí odborů 
termín: 01.04.2016 
hlasování: 4:0:0 

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


