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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 14 

rady města 
  konané 04.04.2016 
 
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/2016/14/226: RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 2436 – 

trvalého travního porostu o výměře 280 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/2016/14/227: RM opravila usnesení RM/2016/09/135 ze dne 22.02.2016 tak, že 
nahrazuje text „za nájemné ve výši 6.000 Kč/rok“ textem „za nájemné ve výši 6.000 
Kč/měsíc“. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/14/228: RM schvaluje pronájem 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 k.ú. Králíky, 
předmět podnikání cukrárna - kavárna, a to panu R. V., Králíky za nájemné ve 
výši 6.000 Kč/měsíc, nájemní vztah se uzavírá na dobu neurčitou. 
zodpovědný: MO, SMK s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM/2016/14/229: RM schvaluje záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o 

celkové výměře 47,26 m 2 – 2 kanceláří vpravo v 1. NP nemovitosti čp. 353 v ul. 
Dlouhá v Králíkách, která je součástí pozemku st.p.č. 213 v k.ú. Králíky – Evropský 
dům, účel nájmu a předmět podnikání nespecifikován, za roční nájemné ve výši 960 
Kč/m2/rok, a ukládá MO záměr pronájmu zveřejňovat do doby přihlášení prvního 
zájemce o pronájem. 
zodpovědný: MO, PO Klub Na Střelnici Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/14/230: RM schvaluje prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – 1 
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ks kancelářské židle SYNCHRO, inv.č. 10480, za kupní cenu 300 Kč včetně DPH, 
panu M. H., Králíky. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:1  (zdržel se Mgr. Hejkrlík) 
 

RM/2016/14/231: RM schvaluje ukončení pachtu pozemku p.p.č. 2472 – trvalého 
travního porostu o výměře 4 316 m2 v k.ú. Horní Lipka, s panem R. Š., Králíky, a 
to dohodou ke dni 15.04.2016. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/14/232: Město Králíky jako vlastník dotčeného pozemku p.p.č. 1565 – ostatní 
plochy v k.ú. Dolní Boříkovice, souhlasí se stavebním záměrem – „Výstavba garáže, 
místo stavby p.p.č. 1333/1 - zahrada v k.ú. Dolní Boříkovice“ – manželů R. a J. S., 
Králíky, tj. souhlasí s přesahem požárně nebezpečného prostoru na veřejné 
prostranství. Uvedený souhlas nenahrazuje rozhodnutí příslušných orgánů státní 
správy. 
zodpovědný: MO, OÚPSÚ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/14/233: RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.p.č. 2349 – trvalého 
travního porostu o výměře 980 m2 v k.ú. Horní Lipka za účelem údržby pozemku, 
za nájemné ve výši ve výši 0,50 Kč/m2/rok a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/14/234: Město Králíky jako vlastník pozemku p.p.č. 225/5 – zahrady v k.ú. 
Králíky, souhlasí dle § 96 a § 104 stavebního zákona se stavebním záměrem 
„výstavba plotu na jižní hranici, místo stavby pozemek p.p.č. 223/1 – trvalý travní 
porost v k.ú. Králíky“ manželů O. a L. N., Králíky. Uvedený souhlas nenahrazuje 
rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/14/235: RM souhlasí, aby na pozemku p.p.č. 1024/1 – ostatní ploše v k.ú. 
Králíky byla provedena ke stávající plastové rozvaděčové skříni KVz 59m2 
přístavba samostatně stojící plastové skříně nástavby rDSLAM s ukončením 
optického vlákna a zařízením DSLAM s napojením na stávající metalickou síť 
města, o rozměrech základny 55x24 cm a výšce cca 120 cm. Souhlas se vydává pro 
společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, se sídlem 
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3. Uvedený souhlas nenahrazuje rozhodnutí 
příslušných orgánů státní správy. 
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zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/14/236: RM ruší usnesení č. RM/2016/13/211 ze dne 21.03.2016 a současně 
Město Králíky, jako vlastník herních prvk ů, schvaluje předání drobného majetku 
k hospodaření: 

• inv. č. 11051, pružinového houpadla Dalmatin, pořizovací cena 12.950 Kč 
• inv. č. 11053, šestihranu – šplhací soustavy, pořizovací cena 36.530 Kč 
• inv. č. 11072, padacího mostu, pořizovací cena 7.140 Kč 
• inv. č. 11052, pružinového houpadla Delfíni, pořizovací cena 12.950 Kč 
• inv. č. 11054, houpačky, pořizovací cena 18.834 Kč 
• inv. č. 11073, šplhací věže, pořizovací cena 10.234 Kč 
Mateřské škole, Červený Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí, IČO 75016761, se 
sídlem Červený Potok 78, 561 69 Králíky. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/14/237: RM ruší usnesení č. RM/2016/13/212 ze dne 21.03.2016 a současně 
Město Králíky, jako vlastník herních prvk ů, schvaluje předání drobného majetku 
k hospodaření: 

• inv. č. 11074, šplhací věže, pořizovací cena 10.234 Kč 
• inv. č. 11047, korábu, pořizovací cena 39.900 Kč 
• inv. č. 11048, korábu – doplňku 1, pořizovací cena 22.000 Kč 
• inv. č. 11049, korábu – doplňku 2, pořizovací cena 25.100 Kč 
• inv. č. 11050, korábu – doplňku 3, pořizovací cena 17.413 Kč  
Základní škole Králíky, IČO 49314629, se sídlem Moravská 647, 561 69 Králíky. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/14/238: 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. 341 - původ GP, p.č. 343 
– původ GP a p.č. 345 v k.ú. Dolní Hedeč ve vlastnictví pana J. M., 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/2016/14/239: RM doporučuje ZM schválit zrušení usnesení č. ZM/2015/09/132 ze 
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dne 14.12.2015 a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/14/240: 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 současně schvaluje smlouvu o umístění 
zařízení uzavřenou mezi městem Králíky zastoupeném společností Služby města 
Králíky s.r.o., IČO 26007959, se sídlem Růžová 462 a společností Tyhan s.r.o., IČO 
25954831, se sídlem Raisova 232, 564 01 Žamberk, okres Ústí nad Orlicí. 
zodpovědný: MO, SMK  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/14/241: RM schvaluje dohodu mezi městem Králíky zastoupeném společností 
Služby města Králíky s.r.o., IČO 26007959, se sídlem Růžová 462, 561 69 Králíky a 
společností Tyhan s.r.o., IČO 25954831, se sídlem Raisova 232, 564 01 Žamberk, 
okres Ústí nad Orlicí 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, SMK 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/14/242: RM bere na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava střešního pláště na 
budově Městského úřadu, ulice Karla Čapka čp. 316 v Králíkách“. 
zodpovědný: odbor výstavby a technické správy 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/14/243: RM schvaluje doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava střešního 
pláště na budově Městského úřadu, ulice Karla Čapka čp. 316 v Králíkách“ a jako 
vítěze vybrala uchazeče W. H. A. systém s.r.o., Uničovská 52, 787 01 Šumperk. 
zodpovědný: odbor výstavby a technické správy 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/14/244: RM souhlasí se skácením 1 jasanu na p.p.č. 2085/4 v k.ú. Králíky a 
současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z tohoto 
stromu mezi městem Králíky a panem L. K., 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 
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hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/14/245: RM souhlasí se skácením 3 jedlí a 20 bm živého thujového plotu na 
p.p.č. 2456 v k.ú. Horní Lipka a současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o 
zpracování dřevní hmoty z těchto stromů mezi městem Králíky a Osadním 
výborem Horní Lipka 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/2016/14/246: RM souhlasí s nabytím daru 4 ks notebooků Latitude E6410 
příspěvkovou organizací Městské muzeum Králíky od ČSOB Leasing a.s. a ukládá 
řediteli příspěvkové organizace zařadit dar do majetkové evidence příspěvkové 
organizace. 
zodpovědný: Městské muzeum Králíky, na vědomí odbory ŠKT a MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/14/247: RM vyhlašuje Program podpory sportu na rok 2016 a Program 
podpory kultury, společenských aktivit, práce s mládeží a činnosti nestátních 
neziskových organizací na rok 2016 v předloženém znění a ukládá vedoucímu 
odboru ŠKT programy zveřejnit. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/14/248: RM bere na vědomí změnu v osobě organizátora příležitostných 
prodejních trhů v Králíkách, podmínky pro organizaci akce zůstávají neměnné. 
zodpovědný: OŠKT, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/14/249: RM bere na vědomí předložený návrh rozdělení přidělené kvóty 
včetně stanovení jednotlivých podílů z Programu regenerace MPZ pro rok 2016 a 
ukládá vedoucímu odboru ŠKT předložit návrh na jednání Zastupitelstva města 
Králíky. 
zodpovědný: OŠKT, Komise regenerace MPZ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/14/250: RM schvaluje zvýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci 
Mateřská škola Červený Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí o částku 31.504 Kč. 
zodpovědný: odbory ŠKT a FO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM/2016/14/251: RM schvaluje zvýšení kapacity školní družiny při ZŠ Králíky od 

01.09.2016 ze 110 žáků na 120 žáků. 
zodpovědný: odbory ŠKT, ředitel ZŠ Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

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


