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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 08 

rady města 
  konané 15.02.2016 
 
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/2016/08/107: Město Králíky jako vlastník pozemků p.p.č. 2537 – trvalého travního 

porostu a p.p.č. 2738 – ostatní plochy v obci Králíky a k.ú. Horní Lipka, které jsou 
zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, souhlasí dle § 96 stavebního zákona se stavebním záměrem „stavba 
plotu, místo stavby pozemky p.p.č. 2525 – trvalý travní porost a p.p.č. 2535 – trvalý 
travní porost v obci Králíky, k.ú. Horní Lipka“ pan a P. S., Ústí nad Orlicí, a to 
pouze na pozemku p.p.č. 2535 v obci Králíky a k.ú. Horní Lipka při splnění 
podmínky:  

• před zahájením stavby bude na místě upřesněna a vytýčena přesná hranice plotu 
s ohledem na odstup od místní komunikace za účasti referenta OVTS.  

Uvedený souhlas nenahrazuje rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/08/108: Město Králíky jako vlastník pozemků p.p.č. 2537 – trvalého travního 
porostu a p.p.č. 2738 – ostatní plochy v obci Králíky a k.ú. Horní Lipka, které jsou 
zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, nesouhlasí dle § 96 stavebního zákona se stavebním záměrem „stavba 
plotu, místo stavby pozemky p.p.č. 2525 – trvalý travní porost a p.p.č. 2535 – trvalý 
travní porost v obci Králíky a k.ú. Horní Lipka“ pa na P. S., Ústí nad Orlicí, na 
pozemku p.p.č. 2525 v obci Králíky a k.ú. Horní Lipka z důvodu, že záměr stavby je 
v rozporu s Územním plánem Králíky. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/08/109: RM schvaluje prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – 1 
ks kancelářské židle SYNCHRO, inv.č. 10486, za kupní cenu 300 Kč včetně DPH, 
paní J. M., Králíky. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned  
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hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/08/110: RM schvaluje prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – 1 
ks kancelářské židle, inv.č. 10725, za kupní cenu 300 Kč včetně DPH, paní A. F., 
Králíky. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/08/111: RM schvaluje prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – 1 
ks  židle SAPPHIRE T05 modré, inv.č. 0214, za kupní cenu 300 Kč včetně DPH, 
panu R. F., Králíky. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/08/112: RM schvaluje prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – 1 
ks  židle SAPPHIRE T05 modré, inv.č. 0313, za kupní cenu 300 Kč včetně DPH, 
panu M. Š., Králíky. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/08/113: Město Králíky bere na vědomí zahájení řízení o jednoduchých 
pozemkových úpravách v k.ú. Petrovičky u Mladkova dle zákona č. 139/2002 Sb., o 
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., 
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 
pozdějších předpisů, a nemá k němu připomínky.  
zodpovědný: MO 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/08/114: RM bere na vědomí zpětvzetí žádosti o ukončení nájemního vztahu k 
bytu č. 34 v bytovém domě čp. 660 v ul. V Bytovkách, který je součástí pozemku 
st.p.č. 772 – 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 
podaného manžely P. a B. Š., oba bytem tamtéž.  
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/08/115: RM schvaluje rozšíření dohody o splácení dluhu mezi městem Králíky 
a paní L. F., Králíky, a to pravidelnými minimálními měsíčními splátkami ve výši 
1.000 Kč pod ztrátou výhody splátek a za předpokladu hrazení řádného měsíčního 
nájemného. Dále RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou 3 
měsíců.  
zodpovědný: MO, správce SMK s. r. o., na vědomí OSVZ 
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termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/08/116: 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. 92 - původ GP, p.č. 285 – původ 
GP a pozemek p.p.č. 95/1 – trvalý travní porost v obci Králíky a k.ú. Dolní 
Hedeč, které jsou zapsány na LV č. 1748 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, ve výhradním vlastnictví pana J. P., 
Králíky 

• na pozemek ve zjednodušené evidenci p.č. 29 – původ GP v obci Králíky a 
k.ú. Dolní Hedeč, který je zapsán na LV č. 1763 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, ve vlastnictví manželů J. a L. P., 
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: 4:0:0 
 

RM/2016/08/117: RM ukládá MO: 
- zaslat v pořadí již 3 nabídku převodu bytové jednotky č. 658/2 a spol. podílu na 

společných částech domu čp. 658 a pozemku st.p.č. 770/1 v obci a k.ú. Králíky do 
vlastnictví dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, panu D. D., Králíky 

- v případě, že se nepodaří zásilku s nabídkou Českou poštou doručit 
jmenovanému, resp. jmenovaný si zásilku ve lhůtě nevyzvedne, předložit 
k projednání do RM další užívání předmětného bytu, resp. že s ním nebude 
uzavřena nová nájemní smlouva.  

zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/08/118: RM v návaznosti na usnesení č. RM/2016/07/094 ze dne 08.02.2016 
schvaluje dodatek č. 2 příkazní smlouvy č.j. 3971/2014 ze dne 18.07.2014 uzavřené 
mezi městem Králíky a Vojensko-historickým klubem ERIKA Br no, IČO 
64329607, se sídlem Viniční 2845/136, 615 00 Brno – Židenice, týkající se změny 
měsíční odměny a hodnoty majetku. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/08/119: Město Králíky jako vlastník pozemků p.p.č. 1295/28 - orné půdy, 
p.p.č. 1306/29 – trvalého travního porostu, p.p.č. 3015 – ostatní plochy, p.p.č. 3038 – 
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ostatní plochy a p.p.č. 3045 – ostatní plochy vše v obci a k.ú. Králíky, které jsou 
zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, souhlasí se vstupem na pozemky z důvodu kácení dřevin rostoucích 
mimo les v pracovním pruhu stavby „Reko VTL Šanov-RS Králíky I“ a to za 
podmínky, že veškerá dřevní hmota bude zlikvidována na náklad oprávněné osoby. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/08/120: RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 18109/16/PA a interní 
rozpočtové opatření číslo 201601, kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 528.000,00 Kč.   
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/08/121: RM schvaluje smlouvu o dílo č. SoD EM 01/2016 na akci „Zajištění 
činnosti energetického managementu Města Králíky“ mezi m ěstem Králíky a 
firmou MIX MAX – ENERGETIKA, s.r.o., Štefánikova 38 a, 612 00 Brno 
v předloženém znění. 
zodpovědný: odbor výstavby a technické správy 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/08/122: RM schvaluje směrnici „O p ředpisech města Králíky“ 
(PP/208/S/2016).  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/08/123: RM souhlasí se skácením 7 ks poškozených dřevin (4 x javor, 1 jasan, 
1 modřín a 1 jírovec) na p.p.č. 447/3 v k.ú. Králíky a současně souhlasí s uzavřením 
písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z těchto stromů mezi městem Králíky a 
panem R. M., Králíky s podmínkou, že veškeré práce s dokácením připravených 
stromů budou provedeny na náklad a vlastní nebezpečí žadatele, pouze náhradou 
za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu. RM dále souhlasí s výřezem 
náletových dřevin na p.p.č. 447/3 v k.ú. Králíky (na ploše cca 3100 m) za podmínky, 
že v podrostu budou zachováni perspektivní jedinci. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 
 

RM/2016/08/124: RM souhlasí se skácením 15 ks jírovců v centrální části parku 
Střelnice na pozemcích p.č. 653/1 v k.ú. Králíky, a současně souhlasí s uzavřením 
písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z těchto stromů mezi městem Králíky a 
panem R. S., Červená Voda s podmínkou, že veškeré práce budou provedeny na 
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náklad a vlastní nebezpečí žadatele, pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez 
ohledu na jeho kvalitu.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/08/125: RM souhlasí se skácením 10 ks jasanů na p.p.č. 653/3 v k.ú. Králíky, a 
současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z těchto 
stromů mezi městem Králíky a panem J. Š., 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: 4:0:0 
 

RM/2016/08/126: RM souhlasí se skácením 1 ks poškozené olše na p.p.č. 1171/1 v k.ú. 
Králíky a současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní 
hmoty z těchto stromů mezi městem Králíky a panem R. 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 a částečnou finanční 
úhradu ve výši 1.000 Kč za použití vysokozdvižné plošiny.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/08/127: RM bere na vědomí záměr ředitelky příspěvkové organizace Školní 
jídelna Králíky po řídit myčku nádobí Granule Maxi® z investičního fondu 
příspěvkové organizace a souhlasí s provedením přípravných prací pro instalaci 
myčky nádobí ze strany příspěvkové organizace. 
zodpovědný: odbor ŠKT, odbor VTS, ředitelka PO Školní jídelna Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/08/128: RM souhlasí se zpracováním dřevní hmoty ze stromů pokácených za 
čp. 412 prostřednictvím lyžařského oddílu TJ Jiskra Králíky, z.s. a jejím využitím 
při vytápění objektu čp. 369 s podmínkou, že veškeré práce budou provedeny na 
náklad a vlastní nebezpečí TJ Jiskra Králíky, z.s. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/08/129: RM souhlasí s poskytnutím informace žadateli podle zákona č. 
106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím o výši odměn schválených Radou 
města Králíky ředitelům příspěvkových organizací města Králíky na konci roku 
2015. 
zodpovědný: tajemník 
termín: ihned 
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hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/08/130: RM schvaluje přistoupení příspěvkové organizace Městská knihovna 
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 Městská knihovna Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/08/131: RM schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 1 200 000 Kč z rozpočtu 
Pardubického kraje na spolufinancování projektu „Muzeum K-S 14 U cihelny – 
Novostavba provozního zázemí. 
zodpovědný: starostka  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 
 
 

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


