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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 11 

rady města 
  konané 07.03.2016 
 
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/2016/11/173: RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.p.č. 2472 

– trvalého travního porostu o výměře cca 1 500 m2 v k.ú. Horní Lipka za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 100 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5-0-0  
 

RM/2016/11/174: Město Králíky jako vlastník pozemků p.p.č. 201/3 – ostatní plochy, 
p.p.č. 207/7 – ostatní plochy, p.p.č. 1897/2 – trvalého travního porostu, p.p.č. 2072/8 
– ostatní plochy, p.p.č. 2072/52 ostatní plochy a p.p.č. 2204 – ostatní plochy v k.ú. 
Králíky souhlasí dle § 96 a § 104 stavebního zákona se stavebním záměrem 
„stavební úpravy RD čp. 517 - úpravy vnitřní dispozice, výměna oken a dveří, nová 
přípojka splaškové kanalizace v k.ú. Králíky“ paní E. H., Králíky a pana M. K., 
Malá Morava. Uvedený souhlas nenahrazuje rozhodnutí příslušných orgánů státní 
správy. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5-0-0 
 

RM/2016/11/175: Město Králíky jako vlastník pozemků p.p.č. 181/1 – ostatní plochy, 
p.p.č. 212/1 – trvalého travního porostu, p.p.č. 2072/26 – ostatní plochy a p.p.č. 
2076/3 - ostatní plochy v k.ú. Králíky souhlasí dle § 104 stavebního zákona se 
stavebním záměrem akce „Králický potok ř. km 4,650 – 1,930 v k.ú. Králíky“ 
investora stavby Lesy ČR, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, 
a to za předpokladu zachování průjezdu ke garážím. Uvedený souhlas nenahrazuje 
rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5-0-0 
 

RM/2016/11/176: RM ruší usnesení č. RM/2016/04/048 ze dne 25.01.2016 a současně 
schvaluje záměr pachtu pozemků: 

• p.p.č. 1179 – ostatní plochy o výměře 1 109 m2 

• p.p.č. 1182 – ostatní plochy o výměře 695 m2 
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• p.p.č. 1183 – ostatní plochy o výměře 273 m2 

• p.p.č. 1188 – ostatní plochy o výměře 14 569 m2 

• p.p.č. 1191 – ostatní plochy o výměře 568 m2 

• p.p.č. 1192 – ostatní plochy o výměře 2 607 m2 

• p.p.č. 1193 – ostatní plochy o výměře 740 m2 

• p.p.č. 1196 – trvalého travního porostu o výměře 4 584 m2 

• p.p.č. 1198 – ostatní plochy o výměře 25 997 m2 

• p.p.č. 1200 – trvalého travního porostu o výměře 344 m2 

• p.p.č. 1201 – ostatní plochy o výměře 5 124 m2 

• p.p.č. 1202 – ostatní plochy o výměře 25 900 m2 

• p.p.č. 1203 – ostatní plochy o výměře 8 748 m2 

• p.p.č. 1209 – ostatní plochy o výměře 611 m2 

• p.p.č. 1212 – ostatní plochy o výměře 6 019 m2 

• p.p.č. 1213 – ostatní plochy o výměře 6 167 m2 

• p.p.č. 1214 – vodní plochy o výměře 6 012 m2 

• p.p.č. 1216 – ostatní plochy o výměře 2 699 m2 

• p.p.č. 1220 – ostatní plochy o výměře 13 397 m2 

• p.p.č. 1222 – ostatní plochy o výměře 1 098 m2 

• p.p.č. 1228 – ostatní plochy o výměře 8 579 m2 

• p.p.č. 1230 – trvalý travní porost o výměře 4 970 m2 

• p.p.č. 1232 – ostatní plochy o výměře 8 707 m2 

• p.p.č. 1233 – ostatní plochy o výměře 559 m2 

• p.p.č. 1234 – ostatní plochy o výměře 761 m2 

• p.p.č. 1235 – ostatní plochy o výměře 250 m2 

• p.p.č. 1236 – ostatní plochy o výměře 989 m2 

• p.p.č. 1237 – trvalý travní porost o výměře 23 049 m2 

• p.p.č. 1238 – ostatní plochy o výměře 2 981 m2 

• p.p.č. 1241 – trvalý travní porost o výměře 2 934 m2 

• p.p.č. 1243 – ostatní plochy o výměře 6 255 m2, vše v k.ú. Dolní Lipka, za účelem 
zemědělského hospodaření, a to na dobu určitou do doby zahájení realizace prvků 
ÚSES, za pachtovné ve výši 0,07 Kč/m2/rok + DPH. 

Zároveň RM ukládá MO záměr pachtu zveřejnit.  

zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5-0-0 
 

RM/2016/11/177: RM neschvaluje záměr pachtu pozemků: 
• p.p.č. 1167 – ostatní plochy o výměře 872 m2 

• p.p.č. 1168 – ostatní plochy o výměře 750 m2 

• p.p.č. 1169 – ostatní plochy o výměře 1 681 m2 

• p.p.č. 1170 – ostatní plochy o výměře 1 428 m2 

• p.p.č. 1171 – ostatní plochy o výměře 386 m2 

• p.p.č. 1172 – ostatní plochy o výměře 2 794 m2 

• p.p.č. 1173 – ostatní plochy o výměře 2 568 m2 

• p.p.č. 1174 – ostatní plochy o výměře 3 556 m2 

• p.p.č. 1175 – ostatní plochy o výměře 3 407 m2 
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• p.p.č. 1204 – ostatní plochy o výměře 20 119 m2, vše v k.ú. Dolní Lipka, za 
účelem zemědělského hospodaření, a to z důvodu, že na pozemcích je realizován 
prvek ÚSES - místní biokoridor LBK 27, a dále z důvodu nutnosti zachování 
přístupové cesty k Božím mukám. 

zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5-0-0 
 

RM/2016/11/178: RM schvaluje dohodu mezi městem Králíky a společností Alberon 
Letohrad s.r.o., se sídlem Šedivská 844, 561 51 Letohrad o přeúčtování nákladů za 
elektrickou energii spotřebovanou zařízením ve stavbě čp. 5 – objektu občanské 
vybavenosti, jež je součástí st.p.č. 235/1 v k.ú. Králíky, v předloženém znění. 
zodpovědný: MO  
termín: ihned 
hlasování: 5-0-0 
 

RM/2016/11/179: RM schvaluje dohodu mezi městem Králíky a společností Alberon 
Letohrad s.r.o., se sídlem Šedivská 844, 561 51 Letohrad o přeúčtování nákladů za 
elektrickou energii spotřebovanou zařízením ve stavbě čp. 367 – objektu občanské 
vybavenosti, jež je součástí st.p.č. 229 v k.ú. Králíky, v předloženém znění. 
zodpovědný: MO  
termín: ihned 
hlasování: 5-0-0 
 

RM/2016/11/180: RM souhlasí s umístěním technologického zařízení (mikrovlnné 
zařízení, rozvaděč a kabeláž) vně i uvnitř stavby čp. 78 – občanské vybavenosti, jež 
je součástí st.p.č. 156 v k.ú. Červený Potok, a to za podmínky, že umístění zařízení 
bude ošetřeno smlouvou o umístění zařízení uzavřenou mezi Mateřskou školou, 
Červený Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí a společností Alberon Letohrad 
s.r.o., se sídlem Šedivská 844, 561 51 Letohrad. 
zodpovědný: MO  
termín: ihned 
hlasování: 5-0-0 
 

RM/2016/11/181: RM souhlasí s umístěním technologického zařízení (mikrovlnné 
zařízení, rozvaděč a kabeláž) vně i uvnitř stavby čp. 412 – občanské vybavenosti, jež 
je součástí st.p.č. 555 v k.ú. Králíky, a to za podmínky, že umístění zařízení bude 
ošetřeno smlouvou o umístění zařízení uzavřenou mezi Základní školou Králíky, se 
sídlem Moravská 647, 561 69 Králíky a společností Alberon Letohrad s.r.o., se 
sídlem Šedivská 844, 561 51 Letohrad. 
zodpovědný: MO  
termín: ihned 
hlasování: 5-0-0 
 

RM/2016/11/182: RM souhlasí s umístěním technologického zařízení (mikrovlnné 
zařízení, rozvaděč a kabeláž) vně i uvnitř stavby čp. 367 – občanské vybavenosti, jež 
je součástí st.p.č. 229 v k.ú. Králíky, a to za podmínky, že umístění zařízení bude 
ošetřeno smlouvou o umístění zařízení uzavřenou mezi městem Králíky 
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zastoupeném společností Služby města Králíky s.r.o., se sídlem Růžová 462 a 
společností Alberon Letohrad s.r.o., se sídlem Šedivská 844, 561 51 Letohrad. 
zodpovědný: MO  
termín: ihned 
hlasování: 5-0-0 
 

RM/2016/11/183: RM souhlasí s umístěním technologického zařízení (mikrovlnné 
zařízení, rozvaděč a kabeláž) vně i uvnitř stavby čp. 5 – občanské vybavenosti, jež je 
součástí st.p.č. 235/1 v k.ú. Králíky, a to za podmínky, že umístění zařízení bude 
ošetřeno smlouvou o umístění zařízení uzavřenou mezi městem Králíky, se sídlem 
Velké náměstí 5, 561 69 Králíky a společností Alberon Letohrad s.r.o., IČO 
27461289, se sídlem Šedivská 844, 561 51 Letohrad. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5-0-0 
 

RM/2016/11/184: RM schvaluje podání žádosti na Ministerstvo obrany – ONNM SSM, 
nám. Svobody 471, Praha 6 o bezúplatný převod nepotřebného movitého majetku 
státu ve smyslu ustanovení § 22 odst. (3) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
dle seznamu vypracovaným Vojenským muzeem Králíky, na město Králíky. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5-0-0 
 

RM/2016/11/185: RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění, 
zřízení, provozování, opravách, údržbě, úpravě, obnově a výměně distribu ční 
soustavy prostřednictvím třetích osob a dále v právu přístupu a příjezdu na 
pozemky p.p.č 525/1 – ostatní plochu, p.p.č. 544/1 – trvalý travní porost a p.p.č. 
544/5 –  ostatní plochu vše v k. ú. Prostřední Lipka v souvislosti s provozováním 
distribu ční soustavy pro oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 
405 02 Děčín. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu ve výši 1.815 Kč včetně DPH. Zároveň RM souhlasí s uzavřením smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5-0-0 
 

RM/2016/11/186: RM bere na vědomí oznámení o zahájení správního řízení ve věci 
změny rozhodnutí – souhlasu k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů a 
s jeho provozním řádem, který byl udělen podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o 
odpadech společnosti VYDRUS spol. s r. o., se sídlem Pivovarská 382, 561 69 
Králíky, a nemá k němu připomínky. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5-0-0 
 

RM/2016/11/187 RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k bytu č. 12 v bytovém 
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domě čp. 658 v ul. V Bytovkách, který je součástí pozemku st.p.č. 770/1 – zastavěné 
plochy a nádvoří v k.ú. Králíky, s manžely J. a J. T., bytem tamtéž, a to dohodou ke 
dni 07.03.2016.  
zodpovědný: MO, SMK s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5-0-0 

 
RM/2016/11/188 RM schvaluje společný nájem k městskému bytu č. 12 v bytovém domě 

čp. 658 v ul. V Bytovkách v Králíkách, který je součástí pozemku st.p.č. 770/1 – 
zastavěné plochy a nádvoří v k.ú. Králíky, panu P. T. a družce L. N., oba bytem 
Ústí nad Orlicí, a to na dobu určitou šesti měsíců v souladu s Pravidly pro 
pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky, s účinností od 08.03.2016.  
zodpovědný: MO, SMK s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5-0-0 

 
RM/2016/11/189: RM souhlasí s umístěním sídla budoucího zapsaného spolku Mateřské 

centrum EMMA v budov ě čp. 367, Velké náměstí, Králíky, 561 69 za podmínky 
dodržení zásad památkové péče v souvislosti s označením sídla spolku a umístění 
poštovní schránky. 
zodpovědný: odbor ŠKT, odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5-0-0 
 

RM/2016/11/190: RM schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo mezi Městem Králíky 
a BcA. Alešem Košvancem, Jiráskova 285, 538 54 Luže, IČ 73975800 ve výši 151 tis. 
Kč na restaurátorské práce týkající se II. etapy restaurování Sloupu se sousoším 
Nejsvětější Trojice, rejstříkové číslo 15183/6-3864. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5-0-0 
 

RM/2016/11/191: RM schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo mezi Městem Králíky 
a BcA. Alešem Košvancem, Jiráskova 285, 538 54 Luže, IČ 73975800 ve výši 124 tis. 
Kč na restaurátorské práce - vysekání tří soch (Panny Marie a dvou andělů včetně 
jejich instalování v exteriéru) v rámci restaurování Sloupu se sousoším Nejsvětější 
Trojice, rejstříkové číslo 15183/6-3864. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5-0-0 
 

RM/2016/11/192: RM schvaluje materiální příspěvek na organizaci letošního ročníku 
seriálu ISCAREX CUP a ukládá vedoucímu odboru ŠKT zařadit žádost o finanční 
příspěvek do dotačního programu města Králíky. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5-0-0 
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RM/2016/11/193: RM schvaluje smlouvu o poskytování služeb mezi městem Králíky a 
firmou RELSIE spol. s r.o., Na Valentince 644/15, 150 00 Praha 5, IČ 62417339, na 
zpracování a podání žádosti na přidělení grantu z prostředků EU výzvy č. 33 v 
rámci Operačního programu Zaměstnanost. 
zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 5-0-0 
 

RM/2016/11/194: RM jmenuje Mgr. Ivetu Kubíčkovou a Jiřího Hlavu členy Sportovní 
komise. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5-0-0 
 

  RM/2016/11/195: RM doporučuje ZM schválení záměru zpracovat nový Strategický 
plán rozvoje města Králíky. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5-0-0 

 
Zapsal: Ing. Martin Košťál 
 
 
 
 
……………………….…….. …………………………………… 
 Jana Ponocná Mgr. Martin Hejkrlík 
 starostka místostarosta 
 
 


