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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 19 

rady města 
  konané 09.05.2016 
 
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/2016/19/337: RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 2076/1 – ostatní plochy o 

výměře cca 32 m2 v k.ú. Králíky za účelem složení materiálu a umístění kontejneru 
pro rekonstrukci hotelu Beseda společnosti KWEKU s.r.o., Kolín za nájemné ve 
výši 1.731 Kč včetně DPH, nájemní vztah se uzavírá na dobu určitou od 17.05.2016 
do 30.11.2016. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/19/338: RM schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 2349 – trvalého travního 
porostu o výměře 980 m2 v k.ú. Horní Lipka za účelem údržby pozemku paní M. 
H., Litomyšl za nájemné ve výši ve výši 490 Kč/rok, nájemní vztah se uzavírá na 
dobu neurčitou. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/19/339: RM schvaluje záměr zemědělského pachtu pozemků: 
• p.p.č. 3516 – orné půdy o výměře 1 694 m2, p.p.č. 3517 – orné půdy o výměře 1 

124 m2, p.p.č. 3518 – orné půdy o výměře 1 092 m2, p.p.č. 3519 – orné půdy o 
výměře 1 075 m2, p.p.č. 3520 – orné půdy o výměře 1 124 m2, p.p.č. 3521 – orné 
půdy o výměře 1 269 m2, p.p.č. 3523 – orné půdy o výměře 1 169 m2, p.p.č. 3524 
– orné půdy o výměře 1 740 m2, p.p.č. 3525 – orné půdy o výměře 1 830 m2, 
p.p.č. 3526 – orné půdy o výměře 265 m2, p.p.č. 3527 – orné půdy o výměře 1 090 
m2, p.p.č. 3528 – orné půdy o výměře 2 088 m2, p.p.č. 3530 – orné půdy o výměře 
878 m2, p.p.č. 3531 – orné půdy o výměře 981 m2, p.p.č. 3532 – orné půdy o 
výměře 952 m2, p.p.č. 3533 – orné půdy o výměře 906 m2, p.p.č. 3534 – orné 
půdy o výměře 881 m2, p.p.č. 3535 – orné půdy o výměře 976 m2, p.p.č. 3536 – 
orné půdy o výměře 976 m2, p.p.č. 3537 – orné půdy o výměře 976 m2, p.p.č. 
3538 – orné půdy o výměře 142 m2, p.p.č. 3539 – orné půdy o výměře 976 m2, 
p.p.č. 3540 – orné půdy o výměře 976 m2, p.p.č. 3541 – orné půdy o výměře 976 
m2, p.p.č. 3542 – orné půdy o výměře 976 m2, p.p.č. 3543 – orné půdy o výměře 
142 m2, p.p.č. 3544 – orné půdy o výměře 1 127 m2, p.p.č. 3545 – orné půdy o 
výměře 1 100 m2 vše v k.ú. Králíky o celkové výměře 29 501 m2 za účelem 
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údržby zemědělských pozemků, a to na dobu neurčitou s možností okamžitého 
ukončení pachtovního vztahu k jednotlivým pozemkům, tj. bez výpovědní doby, 
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/2016/19/340: RM schvaluje dodatek č. 2 nájemní smlouvy č.j. 8100/2007 ze dne 
21.01.2010 na pronájem pozemku p.p.č. 2204 – ostatní plochy o výměře 330 m2 
v k.ú. Králíky za účelem zemědělského hospodaření mezi městem Králíky a 
společností ZEOS, s.r.o., se sídlem Prostřední Lipka 126, 561 69 Králíky, a to za 
nájemné ve výši 100 Kč/rok + DPH. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/19/341: RM schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy č.j. 1800/2012 ze dne 
28.06.2012 na pronájem pozemků p.p.č. 2159 – ostatní plochy o výměře 6 761 m2 , 
p.p.č. 2726 – ostatní plochy o výměře 1 977 m2 a p.p.č. 2754 – ostatní plochy o 
výměře 891 m2 vše v k.ú. Horní Lipka za účelem zemědělského hospodaření mezi 
městem Králíky a společností ZEOS, s.r.o., se sídlem Prostřední Lipka 126, 561 69 
Králíky, a to za nájemné ve výši 674 Kč/rok + DPH. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/19/342: RM bere na vědomí zprávu zastupující advokátní kanceláře, že 
Pražská provincie kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé), se sídlem 
Svatá Hora 591, 261 01 Příbram II v současné době jednají o převedení pozemků 
p.p.č. 2107/2 – ostatní plochy, p.p.č. 2107/4 – ostatní plochy, p.p.č. 3732 – ostatní 
plochy, p.p.č. 3733 – ostatní plochy vše v k.ú. Králíky a p.p.č. 711 – ostatní plochy 
v k.ú. Dolní Hedeč na biskupství a po dobu tohoto jednání jsou omezeni v možnosti 
s jejich nakládáním. Současně RM ukládá MO vývoj celé záležitosti nadále 
sledovat. 
zodpovědný: starostka města, MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/19/343: RM ukládá MO pozvat evidované zájemce o prodej volné bytové 
jednotky č. 15 o velikosti 3+1 v bytovém domě čp. 658 v ul. V Bytovkách 
v Králíkách za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 663.260 Kč na jednání 
RM dne 30.05.2016 v 15:00 hod. s tím, aby předložili své nabídky na kupní cenu. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM/2016/19/344: RM ukládá MO pozvat evidované zájemce o prodej volné bytové 
jednotky č. 37 o velikosti 2+1 v bytovém domě čp. 658 v ul. V Bytovkách 
v Králíkách za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 686.850 Kč na jednání 
RM dne 30.05.2016 v 15:30 hod. s tím, aby předložili své nabídky na kupní cenu. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/19/345: RM doporučuje ZM schválit prodej volné bytové jednotky č. 38 o 
velikosti 50,90 m2 ve IV. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 v ul. 
V Bytovkách v Králíkách spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
domu a pozemku st.p.č. 770/1 v k.ú. Králíky ve výši 249/10000 panu J. V., Králíky, 
za kupní cenu ve výši 790.780 Kč. Zároveň RM ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/19/346: RM bere na vědomí dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí 
vedeného pod názvem „Linka na eloxování hliníku SEVEN – K, s.r.o. Králíky“ 
posuzovaného podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, za podmínek stanovených odborem ŽP, a nemá 
k výše uvedenému záměru připomínky. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/19/347: RM schvaluje podání návrhu na nařízení exekuce u povinné R. D. a I. 
F., obě bytem Králíky, k Exekutorskému úřadu Přerov, soudní exekutor JUDr. 
Lukáš Jícha, sídlem Komenského 38, 750 02 Přerov, prostřednictvím právního 
zástupce města Mgr. Bernarda Urbana. 
zodpovědný: MO, právní zástupce města Mgr. Urban 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/19/348: RM schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v uložení, 
zřízení a provozování kanalizační přípojky, a dále v právu vstupovat a vjíždět na 
pozemky p.p.č. 1897/2 – trvalý travní porost, p.p.č. 2072/52 – ostatní plochu a p.p.č. 
2204 – ostatní plochu v k.ú. Králíky, a to pro oprávněné E. H., Králíky a M. K., 
bytem Malá Morava. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou a za náhradu 
stanovenou ve výši znaleckého posudku + náklady spojené se zřízením služebnosti. 
Zároveň RM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě a ukládá MO zadat vypracování znaleckého posudku u znalce 
Miloslava Hošpese, Orlická 538, 561 69 Králíky. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM/2016/19/349: RM doporučuje ZM schválit smlouvu o zřízení věcného břemene - 
služebnosti inženýrské sítě spočívající v uložení: 
- vodovodního přivaděče a práva vstupu a vjezdu vlastníka stavby a jím 

pověřeným třetím osobám za účelem provozu, opravy a údržby zařízení na 
pozemcích p.p.č. 128/3, p.p.č. 134/5, p.p.č. 319/1, p.p.č. 595/9, p.p.č. 595/10, p.p.č. 
745/2, p.p.č. 745/3, p.p.č. 745/9, p.p.č. 745/14, p.p.č. 745/16 a pozemcích ve 
zjednodušené evidenci p.č. 340 – původ (GP), p.č. 371/1 – původ (GP), p.č. 374 – 
původ (GP), p.č. 402 – původ (GP), p.č. 465/1 – původ (GP), p.č. 727/1 – původ 
(GP) a p.č. 756 – původ (GP) vše v k.ú. Dolní Hedeč 

- elektrické přípojky ke stavbě vodovodního přivaděče a práva vstupu a vjezdu 
vlastníka stavby a jím pověřeným třetím osobám za účelem provozu, opravy a 
údržby zařízení na pozemku p.p.č. 2054 v k.ú. Červený Potok, 

které jsou ve vlastnictví České republiky - Státního pozemkového úřadu, IČO 
01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, pro oprávněné 
město Králíky, IČO 00279072, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, na dobu 
neurčitou a za úplatu stanovenou ČR - Státním pozemkovým úřadem. Zároveň RM 
ukládá MO požádat ČR – Státní pozemkový úřad o vyhotovení smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti, a poté předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO, na vědomí OVTS 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/19/350: RM zrušuje usnesení č. RM/2016/12/197 ze dne 14.03.2016 a současně 
schvaluje záměr pachtu části pozemku p.p.č. 3625 – trvalého travního porostu o 
výměře cca 430 m2 v k.ú. Králíky za účelem údržby pozemku a sekání trávy, za 
pachtovné ve výši 0,50 Kč/m2/rok a ukládá MO záměr pachtu zveřejnit, a to na 
dobu 15 dnů, tj. odlišně od Pravidel na propachtování pozemků ve vlastnictví města 
Králíky. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/19/351: RM schvaluje výzvu k podání nabídky včetně všech příloh na zakázku 
malého rozsahu na akci „Rekonstrukce bytových prostor za účelem rozšíření ZUŠ 
v Králíkách v budově č. p. 483, ulice Nádražní v Králíkách“. Zároveň schvaluje 
oslovit k předložení cenové nabídky dodavatele dle předloženého návrhu. 
zodpovědný: OVTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/19/352: RM bere na vědomí návrh prázdninového provozu mateřských škol 
zřizovaných městem Králíky. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM/2016/19/353: RM schvaluje individuální dotaci poskytnutou jako finanční dar ve 
výši 5.000 Kč agentuře J+D, V Polích 147, 281 71 Rostoklaty v rámci Dotačního 
a příspěvkového programu na organizaci festivalu „Klášterní hudební slavnosti 
2016“ spojený se záštitou starostky města Králíky nad koncertem konaným dne 
03.07.2016 v kostele Nanebevzetí Panny Marie. RM zároveň ukládá vedoucímu 
odboru ŠKT připravit návrh smlouvy na poskytnutí individuální dotace a zařadit 
koncert do plánu hudebních produkcí na rok 2016. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM/2016/19/354: RM schvaluje individuální dotaci poskytnutou jako finanční dar ve 

výši 2.000 Kč klubu VCC v rámci Dotačního a příspěvkového programu na 
organizaci akce „XIX. sraz historických vozidel“ a věcný dar spojený se záštitou 
starostky města Králíky nad touto akcí. RM zároveň ukládá vedoucímu odboru 
ŠKT připravit návrh smlouvy na poskytnutí individuální dotace. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM/2016/19/355: RM schvaluje užití znaku města Králíky klubem VCC za účelem 

umístění znaku města Králíky na propagačních materiálech v souvislosti s konáním 
akce „XIX. sraz historických vozidel“. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM/2016/19/356: RM schvaluje individuální dotaci poskytnutou jako finanční dar ve 

výši 5.000 Kč na organizaci akce Fort Fest CZ 2016 Králíky v rámci Dotačního 
a příspěvkového programu spojený se záštitou starostky města Králíky nad touto 
akcí. RM zároveň souhlasí se zapojením města Králíky do přípravy a realizace 
akce. RM ukládá vedoucímu odboru ŠKT připravit návrh smlouvy na poskytnutí 
individuální dotace a zařadit akci do plánu akcí města na rok 2016. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM/2016/19/357: RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického 

kraje ve výši 100.000 Kč na přípravu a konání akce CIHELNA 2016. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

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


