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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 09 

rady města 
  konané 22.02.2016 
 
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/2016/09/132: RM bere na vědomí inventarizační zprávu ÚIK ze dne 17.02.2015 bez 

potřeby přijímat opatření ke zlepšení průběhu inventur. 
zodpovědný: starostka, ÚIK, MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/09/133: RM bere na vědomí, že město Králíky dnem 23.12.2015 přejímá 
veškerá práva a povinnosti z uzavřené pachtovní smlouvy č. 67 N 15/50 ze dne 
30.06.2015 na pozemek p.p.č. 2472 – trvalý travní porost v obci Králíky a k.ú. Horní 
Lipka, nemovitost je zapsána na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Současně RM ukládá MO sdělit nájemci 
panu R. Š., Králíky údaje potřebné pro platbu ročního pachtovného ve výši 404 Kč 
včetně DPH a pro alikvótní část roku 2016 ve výši 313 Kč včetně DPH. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 

 
RM/2016/09/134: RM bere na vědomí, že město Králíky dnem 23.12.2015 přejímá 

veškerá práva a povinnosti z uzavřené pachtovní smlouvy č. 57 N 15/50 ze dne 
25.06.2015 na pozemek p.p.č. 2484 – trvalý travní porost v obci Králíky a k.ú. Horní 
Lipka, nemovitost je zapsána na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Současně RM ukládá MO sdělit nájemci 
společnosti ZEOS, s.r.o., Králíky údaje potřebné pro platbu ročního pachtovného 
ve výši 1.485 Kč včetně DPH a pro alikvótní část roku 2016 ve výši 1.151 Kč včetně 
DPH. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/09/135: RM ruší usnesení č. RM/2015/30/406 ze dne 20.07.2015 a schvaluje 
nový záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 121,23 m2 v 
přízemí vpravo v čp. 364 – objektu občanské vybavenosti na Velkém náměstí v 
Králíkách, stavba je součástí pozemku st.p.č. 223 v obci a k.ú. Králíky, který je 
zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
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nad Orlicí, předmět podnikání cukrárna - kavárna, za nájemné ve výši 6.000 
Kč/rok a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: MO, SMK s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/09/136: RM schvaluje záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o 
celkové výměře 47,26 m2 – 2 kanceláří vpravo v 1. NP nemovitosti čp. 353 v ul. 
Dlouhá v Králíkách, která je součástí pozemku st.p.č. 213 v obci a k.ú. Králíky – 
Evropský dům, který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, účel nájmu a předmět podnikání 
nespecifikován, za roční nájemné ve výši 960 Kč/m2/rok a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: MO, PO Klub Na Střelnici Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/09/137: RM ruší usnesení č. RM/2014/43/630 ze dne 05.11.2014 a schvaluje 
nový záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě čp. 352 v ul. 
Příční v Králíkách, který je součástí pozemku st.p.č. 203 v obci a k.ú. Králíky, který 
je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí. Jedná se o prostory provozní místnosti a příslušenství v přízemí 
bytového domu o celkové výměře 57,2 m2, účel pronájmu - nespecifikován, nájemné 
ve výši 700 Kč/m2/rok. RM ukládá MO záměr pronájmu zveřejňovat do doby 
přihlášení prvního zájemce o pronájem. 
zodpovědný: MO, SMK s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/09/138: RM bere na vědomí možnost zrealizovat sociálně terapeutickou dílnu 
v Králíkách a za tímto účelem odkládá rozhodnutí o dalším využití prostoru 
sloužícího podnikání v bytovém domě čp. 352 v ul. Příční v Králíkách, který je 
součástí pozemku st.p.č. 203 v obci a k.ú. Králíky, je zapsán na LV č. 10001 u 
Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a to do doby 
ukončení šetření a následného rozhodnutí o možnosti realizace uvedeného projektu. 
zodpovědný: MO, SMK s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
  

RM/2016/09/139: RM schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v uložení, 
provozování a údržbě stavby vodovodu a kabelové přípojky NN na pozemcích p.p.č. 
3048, p.p.č. 3064, p.p.č. 3065, p.p.č. 3445 a p.p.č. 3456 – vše ostatní plocha v obci a 
k.ú. Králíky, které jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a dále v právu vstupovat a vjíždět na 
služebné pozemky po nezbytnou dobu za účelem prohlídky, údržby, popř. 
rekonstrukce inženýrské sítě pro oprávněnou společnost Vodovody a kanalizace 
Jablonné nad Orlicí, a.s., a jí pověřeným třetím osobám. Služebnost inženýrské sítě 
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se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 1 Kč/m2 včetně 
DPH. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM/2016/09/140: RM doporučuje ZM schválit odepsání dluhu povinného M. R., 

Králíky, který povinnému vznikl v souvislosti s neplacením nájemného za užívání 
bytu. Zároveň RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/09/141: RM bere na vědomí zprávu o stavu exekučního řízení u povinného I. 
D., Králíky, zaslanou soudní exekutorkou JUDr. Taťánou Mackovou, Exekutorský 
úřad Ústí nad Orlicí, se sídlem nám. J. M. Marků 92, 563 01 Lanškroun, a souhlasí 
se zastavením exekučního řízení bez uložení povinnosti uhradit ze strany povinného 
náklady exekučního řízení oprávněnému městu Králíky. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/09/142: 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 pozemky ve zjednodušené evidenci p.č. 339/1- původ GP, p.č. 352 – původ 
(GP), p.č. 353 – původ (GP), p.č. 354 – původ (GP), p.č. 406 – původ (GP), 
p.č. 428/1 – původ (GP), p.č. 431 – původ (GP), p.č. 455 – původ (GP), p.č. 
463/3 – původ (GP), p.č. 496 – původ (GP), p.č. 532 – původ (GP), p.č. 533 – 
původ (GP), p.č. 573 - původ (GP), p.č. 763/1 – původ (GP) a p.č. 766/1 – 
původ (GP) v obci Králíky a k.ú. Dolní Hedeč, které jsou zapsány na LV č. 
1756 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
ve vlastnictví společnosti Agrofruct a.s., Dolní Ředice 

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

RM/2016/09/143: RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k bytu č. 22 v bytovém 
domě čp. 658 v ul. V Bytovkách, který je součástí pozemku st.p.č. 770/1 – zastavěné 
plochy v obci a k.ú. Králíky, který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, s manžely J. a M. K., bytem tamtéž, 
a to dohodou ke dni 22.02.2016.  



4 
 

zodpovědný: MO, SMK s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/09/144: RM schvaluje pronájem městského bytu č. 22 v bytovém domě čp. 658 
v ul. V Bytovkách v Králíkách, který je součástí pozemku st.p.č. 770/1 – zastavěné 
plochy v obci a k.ú. Králíky a který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, manželům M. a J. K., bytem 
Králíky, a to na dobu určitou šesti měsíců v souladu s Pravidly pro pronajímání 
bytů ve vlastnictví města Králíky s účinností od 23.02.2016.  
zodpovědný: MO, SMK s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/09/145: RM bere na vědomí zprávu o stavu exekučního řízení – závěrečnou 
zprávu u povinného L. Š., Červená Voda, zaslanou soudní exekutorkou JUDr. 
Taťánou Mackovou, Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, se sídlem nám. J. M. Marků 
92, 563 01 Lanškroun, a souhlasí se zastavením exekučního řízení bez uložení 
povinnosti uhradit ze strany povinného náklady exekučního řízení oprávněnému 
městu Králíky. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/09/146: RM souhlasí s prodloužením doby pro pořádání hudební produkce do 
04:00 hodin v noci ze dne 27.02.2016 na 28.02.2016, a to v souvislosti s pořádáním 
„Absolventského plesu Gymnázia Králíky 2016“, který se koná ve velkém sále 
Klubu Na Střelnici v Králíkách. 
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/09/147: RM souhlasí s prodloužením doby pro pořádání hudební produkce do 
04:00 hodin v noci ze dne 05.03.2016 na 06.03.2016, a to v souvislosti s pořádáním 
„Plesu 2016“, který se koná ve velkém sále Klubu Na Střelnici v Králíkách. 
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/09/148: RM souhlasí se skácením 7 ks lípy a 1 javoru na p.p.č. 1223 v k.ú. 
Dolní Lipka a současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní 
hmoty z těchto stromů mezi městem Králíky a panem M. K., bytem 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/2016/09/149: RM bere na vědomí informaci o přidělené kvótě pro ORP Králíky 
v rámci podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností a schvaluje podání žádosti o dotaci na II. etapu restaurování Sloupu se 
sousoším Nejsvětější Trojice v Dolních Boříkovicích z tohoto programu ve výši Kč 
100 tis. 
zodpovědný: odbor ŠKT, odbor VTS, starostka města 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/09/150: RM bere na vědomí informaci o přerušení dodávky el. energie dne 
03.03.2016 a opatření týkající se provozu Školní jídelny Králíky v tento den, včetně 
vyhlášení volného dne ve školách Základní škola Králíky a Základní umělecká 
škola Králíky. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/09/151: RM schvaluje uzavření městského úřadu pro veřejnost dne 
03.03.2016. 
zodpovědný: tajemník, vedoucí odborů  
termín: 03.03.2016 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/09/152: RM schvaluje smlouvu o poskytování služeb (e-learningové kurzy pro 
úředníky, provoz vzdělávacího portálu) mezi městem Králíky a firmou RENTEL 
a.s., Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00 Praha 5 v předloženém znění. 
zodpovědný: tajemník 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/09/153: RM souhlasí s prodejem lipového dřeva panu Š. H., Mladkov, za 
jednotkovou cenu 700 Kč/m3 dřevní hmoty v předpokládaném množství cca 5 m3. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

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


