
1 
 

Město Králíky 
Zápis z jednání č. 07 

rady města 
  konané 08.02.2016 
 
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/2016/07/085: RM bere na vědomí sdělení Pardubického kraje o vytvoření aktuální 

databáze nemovitostí typu brownfield a greenfield v Pardubickém kraji a schvaluje 
zařadit do této databáze objekt bývalého areálu ČSAD v ul. Plynárenská 
v Králíkách a dále průmyslovou zónu za bývalou firmou TESLAMP. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/07/086: Město Králíky jako vlastník pozemků p.p.č. 3510 – ostatní plochy, 
p.p.č. 3511 – ostatní plochy, p.p.č. 3521 – orné půdy a p.p.č. 3523 – orné půdy v obci 
a k.ú. Králíky, které jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, souhlasí dle § 96 a § 104 stavebního zákona 
se stavebním záměrem „novostavba RD, místo stavby pozemek p.p.č. 3522 – orná 
půda v obci a k.ú. Králíky“ pana J. M., Králíky a slečny T. K., Králíky. Uvedený 
souhlas nenahrazuje rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/07/087: Město Králíky jako vlastník pozemků p.p.č. 3490 – orné půdy, p.p.č. 
3502 – orné půdy, p.p.č. 3504 – orné půdy a p.p.č. 3510 – ostatní plochy v obci a k.ú. 
Králíky, které jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, souhlasí dle § 96 a § 104 stavebního zákona 
se stavebním záměrem „novostavba RD, místo stavby pozemek p.p.č. 3503 – orná 
půda v obci a k.ú. Králíky“ manželů K. a K. F., Králíky. Uvedený souhlas 
nenahrazuje rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/07/088: RM ruší usnesení č. RM/2016/03/028 ze dne 18.01.2016 o schválení 
smluv 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 manžely L. a J. K., 
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Prostřední Lipka 74, 561 69 Králíky a Duchovní správou poutního kostela 
v Králíkách II, I ČO 73631035, církevní organizace, 561 69 Králíky – Kopeček 1. 
zodpovědný: MO, na vědomí OVV 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
  

RM/2016/07/089: RM neschvaluje záměr pronájmu pozemku p.p.č. 651/41 – zahrady o 
výměře 309 m2 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, 
za účelem zřízení zahrady a odpočinkové plochy za roční nájemní ve výši 927 Kč. 
Současně RM nesouhlasí s legalizací stavby udírny na pozemku p.p.č. 651/41 v obci 
a k.ú. Králíky a trvá na pokračování správního řízení o odstranění stavby. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/07/090: RM bere na vědomí, že město Králíky dnem 08.01.2016 přejímá 
veškerá práva a povinnosti z uzavřené smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 
UZSVM/HUO/4712/2012-HUOM-Sp 34/2001/Ča ze dne 21.09.2012 – garáže ve 
stavbě bez čp/če, která je součástí pozemků st.p.č. 787/1 a st.p.č. 787/2 v obci a k.ú. 
Králíky, nemovitosti jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Současně RM ukládá MO sdělit nájemkyni 
paní M. K., Králíky údaje pot řebné pro platbu nájemného ve výši 7.604 Kč/rok 
včetně DPH. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/07/091: RM bere na vědomí, že město Králíky dnem 08.01.2016 přejímá 
veškerá práva a povinnosti z uzavřené smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 
UZSVM/HUO/2902/2013-HUOM-Sp 34/2001/Ča ze dne 06.06.2013 – garáže ve 
stavbě bez čp/če, která je součástí pozemků st.p.č. 787/1 a st.p.č. 787/2 v obci a k.ú. 
Králíky, nemovitosti jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Současně RM ukládá MO sdělit nájemci M. 
B., Králíky údaje potřebné pro platbu nájemného ve výši 7.604 Kč/rok včetně DPH. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:1  (zdržel se Mgr. Beran) 
 

RM/2016/07/092: RM schvaluje záměr pronájmu prostoru – garáže ve stavbě bez čp/če, 
která je součástí pozemků st.p.č. 787/1 a st.p.č. 787/2 v obci a k.ú. Králíky, 
nemovitosti jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, prostor se nachází v přízemí v pravé části 
stavby, za účelem parkování, nájemní vztah se uzavírá dobu určitou, tj. do doby 
stanovení dne započetí demolice objektu, nejdéle však do 31.12.2017, se splatností 
nájemného ve výši 7.604 Kč/rok včetně DPH do konce prvního čtvrtletí daného 
kalendářního roku, a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
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zodpovědný: MO 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/07/093: RM bere na vědomí žádost manželů J. a K. B., Králíky o prodej 
pozemku p.p.č. 3504 – orné půdy o výměře 1 227 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 kupní cenu ve výši 350 Kč/m2 (bez dalších nákladů) s bonifikací ve 
výši 100 Kč/m2 po uvedení stavby rodinného domu do užívání a přihlášení 
stavebníka rodinného domu k trvalému pobytu nejpozději do 4 let od podpisu 
kupní smlouvy s tím, že součástí kupní ceny není příslušné technické zařízení na 
pozemcích (napojovací body pro uložení měřících zařízení, připojovací poplatek) a 
souhlasí s projednáváním žádosti až v měsíci květnu 2016. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/07/094: RM schvaluje změnu příkazní smlouvy č.j. 3971/2014 ze dne 
18.07.2014 uzavřené mezi městem Králíky a Vojensko-historickým klubem ERIKA 
Brno, IČO 64329607, se sídlem Viniční 2845/136, 615 00 Brno – Židenice, resp. 
navýšení měsíční odměny za provozování Muzea čs. opevnění K-S 14 „U cihelny“ 
Králíky na částku 16.500 Kč a to z rozpočtu města z kapitoly starostky § 6409 
položky 5179 finanční rezerva. 
zodpovědný: MO, FO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/07/095: RM ruší usnesení č. RM/2016/03/038 ze dne 18.01.2016 a schvaluje 
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 
pracoviště Ústí nad Orlicí, panu J. V., Králíky, resp. opatrovníkovi, tj. městu 
Králíky. 
zodpovědný: MO, odbor SVZ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/07/096: RM doporučuje ZM schválit smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě spočívající v uložení vodovodního přivaděče – liniové stavby – vedené pod 
názvem „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 ve zjednodušené evidenci p.č. 88 - původ GP v obci Králíky a 
k.ú. Dolní Hedeč, který je zapsán na LV č. 1530 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, ve vlastnictví sourozenců J. H., a 
V. H., Králíky 
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• na pozemek ve zjednodušené evidenci p.č. 96 – původ GP v obci Králíky a 
k.ú. Dolní Hedeč, který je zapsán na LV č. 1774 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, ve vlastnictví pana V. D.,  
Králíky 

pro oprávněné město Králíky, IČO 00279072, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 
Králíky. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje bezúplatně a na dobu neurčitou. 
Zároveň RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/07/097: RM bere na vědomí námitku společnosti ENSYTRA s.r.o., Mohelnice 
proti zadávacím podmínkám VZ „Zajištění činnosti energetického managementu 
města Králíky“, schvaluje znění odpovědi na námitku a ukládá starostce odpověď 
odeslat.  
zodpovědný: starostka  
hlasování: ihned 
termín: 5:0:0 

 
RM/2016/07/098: RM schvaluje rozhodnutí hodnotící komise o výběru nejvhodnější 

nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Zajištění činnosti 
energetického managementu Města Králíky“ a rozhodla, že smlouva o dílo bude 
uzavřena s firmou MIX MAX – ENERGETIKA s.r.o., Štefániko va 38a, 612 00 
Brno. 
zodpovědný: odbor výstavby a technické správy 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/07/099: RM souhlasí se skácením 1 ks smrku na p.p.č. 1349/1 a 1 ks lípy na 
p.p.č. 1180/2, vše v k.ú. Dolní Boříkovice, a současně souhlasí s uzavřením písemné 
dohody o zpracování dřevní hmoty z těchto stromů mezi městem Králíky a panem 
M. M., Králíky s podmínkou, že veškeré práce budou provedeny na náklad a vlastní 
nebezpečí žadatele, pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho 
kvalitu. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/07/100: RM souhlasí se skácením 1 ks břízy na p.p.č. 2195 v k.ú. Horní Lipka, 
a současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty 
z tohoto stromu mezi městem Králíky a panem M. Ch., Králíky s podmínkou, že 
veškeré práce budou provedeny na náklad a vlastní nebezpečí žadatele, pouze 
náhradou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM/2016/07/101: RM souhlasí se skácením 39 ks náletových dřevin (vrba, lípa, olše a 
bříza) a odklizením jedné vyvrácené břízy na p.p.č. 3154 v k.ú. Králíky, a současně 
souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z těchto stromů 
mezi městem Králíky a panem J. V., Králíky s podmínkou, že veškeré práce budou 
provedeny na náklad a vlastní nebezpečí žadatele, pouze náhradou za vzniklé 
palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM/2016/07/102: RM souhlasí s prodloužením doby pro pořádání hudební produkce do 

03:00 hodin v noci ze dne 12.02.2016 na 13.02.2016, a to v souvislosti s pořádáním 
„Maturitního plesu SOUo Králíky“, který se koná ve velkém sále Klubu Na 
Střelnici v Králíkách. 
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/07/103: RM schvaluje přistoupení příspěvkové organizace Školní jídelna 
Králíky k  rámcové smlouvě Vodafone OneNet č. 009333 uzavřené mezi Městem 
Králíky a firmou Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10. 
zodpovědný: odbor ŠKT, kancelář úřadu, ředitelka PO Školní jídelna Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM/2016/07/104: RM schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Základní 

umělecká škola Králíky na rok 2016 dle přílohy. 
zodpovědný: odbor ŠKT, na vědomí finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/07/105: RM schvaluje přímou dotaci ve výši 1.000 Kč Konfederaci politických 
vězňů, oblastní pobočka 66, Smetanova 43, 562 16 Ústí nad Orlicí v rámci dotačního 
programu města Králíky na rok 2016 a ukládá vedoucímu odboru ŠKT zařadit 
žádost do dotačního programu pro rok 2016.  
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/07/106: RM schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o užití, implementaci a 
provozní podpoře informačního systému FENIX č. F-10-01075 se společností Asseco 
Solutions. 
zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

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


