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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 21 

rady města 
  konané 23.05.2016 
 
Přítomni členové rady města: Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel 

Strnad  
 
Omluveni: Jana Ponocná, Mgr. Miroslav Beran 
 
Za městský úřad: Ing. Martin Košťál 
 
 
RM/2016/21/368: RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemků p.p.č. 483 – 

zahrady o výměře 145 m2, p.p.č. 484 – trvalého travního porostu o výměře 114 m2, 
p.p.č. 485 – zahrady o výměře 126 m2 a části p.p.č. 770/2 – ostatní plochy o výměře 
cca 260 m2 v k.ú. Dolní Hedeč 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. Zároveň RM doporučuje ZM schválit na předmětných pozemcích 
zřízení služebnosti inženýrské sítě – vedení vodovodního řadu a práva vstupu za 
účelem provozování, údržby a oprav zařízení pro oprávněné město Králíky, IČO 
00279072, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, a to na dobu neurčitou a bezúplatně, a 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/21/369: RM schvaluje záměr pachtu pozemků p.p.č. 2141 – ostatní plochy o 
výměře 931 m2, p.p.č. 2155 – trvalého travního porostu o výměře 2 776 m2, p.p.č. 
2293 – trvalého travního porostu o výměře 4 591 m2, p.p.č. 2314 – trvalého travního 
porostu o výměře 3 091 m2 a p.p.č. 2357 – ostatní plochy o výměře 1 305 m2 v k.ú. 
Prostřední Lipka za účelem zemědělského hospodaření, pacht se uzavírá na dobu 
neurčitou a za pachtovné ve výši 0,07 Kč/m2/rok. Zároveň RM ukládá MO záměr 
pachtu zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od Pravidel pro propachtování 
pozemků ve vlastnictví města Králíky. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/21/370: Město Králíky jako vlastník dotčených pozemků p.p.č. 1071/22 – 
ostatní plochy, p.p.č. 1071/37 - orné půdy, p.p.č. 1071/38 – ostatní plochy a p.p.č. 
2141/1 – ostatní plochy v k.ú. Králíky souhlasí s umístěním navrhované stavby – 
„Přístavba prodejny COOP Diskont Králíky na p.p.č. 1071/20 – ostatní ploše v  k. 
ú. Králíky“ spole čnosti KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, IČO 
00032212, se sídlem Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí, tj. souhlasí s přesahem 
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požárně nebezpečného prostoru na veřejné prostranství. Uvedený souhlas 
nenahrazuje rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/21/371: Město Králíky jako vlastník pozemků p.p.č. 1804/5 – ostatní plochy, 
p.p.č. 59 – trvalého travního porostu a p.p.č. 2062/1 – ostatní plochy v k.ú. Králíky 
souhlasí dle § 96 stavebního zákona se stavebním záměrem „Akce Reko MS 
Králíky, Hradecká 229 v k.ú. Králíky“ společnosti RWE GasNet, s.r.o. IČO 
27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, a to při splnění podmínky:  
- před zahájením stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene na 

uložení potrubí STL v pozemku p.p.č. 1804/5 v k.ú. Králíky. 
Uvedený souhlas nenahrazuje rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/21/372: RM schvaluje záměr pachtu pozemků: 
• p.p.č. 2001 – trvalého travního porostu o výměře 12 815 m2 

• p.p.č. 2003 – trvalého travního porostu o výměře 2 203 m2 

• p.p.č. 2004 – trvalého travního porostu o výměře 11 143 m2 

• p.p.č. 2008 – trvalého travního porostu o výměře 3 466 m2 

• p.p.č. 2009 – ostatní plochy o výměře 958 m2 

• p.p.č. 2017 – ostatní plochy o výměře 3 914 m2 

• p.p.č. 2021 – ostatní plochy o výměře 8 196 m2 

• p.p.č. 2027 – ostatní plochy o výměře 6 501 m2 

• p.p.č. 2028 – ostatní plochy o výměře 1 911 m2 

• p.p.č. 2029 – ostatní plochy o výměře 1 918 m2 

• p.p.č. 2033 – ostatní plochy o výměře 882 m2 

• p.p.č. 2041 – ostatní plochy o výměře 1 801 m2 

• p.p.č. 2042 – ostatní plochy o výměře 6 415 m2 

• p.p.č. 2046 – ostatní plochy o výměře 1 843 m2 

• p.p.č. 2055 – ostatní plochy o výměře 667 m2 

• p.p.č. 2062 – ostatní plochy o výměře 3 766 m2 

• p.p.č. 2083 – ostatní plochy o výměře 5 804 m2 

• p.p.č. 2084 – ostatní plochy o výměře 31 114 m2 

• p.p.č. 2087 – ostatní plochy o výměře 5 283 m2 

• p.p.č. 2088 – ostatní plochy o výměře 4 061 m2 

• p.p.č. 2093 – ostatní plochy o výměře 1 275 m2 

• p.p.č. 2095 – ostatní plochy o výměře 964 m2 

• p.p.č. 2101 – ostatní plochy o výměře 44 893 m2 

• p.p.č. 2106 – ostatní plochy o výměře 2 828 m2 

• p.p.č. 2111 – ostatní plochy o výměře 12 590 m2 

• p.p.č. 2112 – ostatní plochy o výměře 1 803 m2 
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• p.p.č. 2113 – ostatní plochy o výměře 2 696 m2 

• p.p.č. 2128 – ostatní plochy o výměře 121 m2 

• p.p.č. 2140 – ostatní plochy o výměře 458 m2 

• p.p.č. 2145 – ostatní plochy o výměře 4 307 m2 

• p.p.č. 2178 – ostatní plochy o výměře 5 742 m2 

• p.p.č. 2190 – ostatní plochy o výměře 929 m2 

• p.p.č. 2193 – ostatní plochy o výměře 12 001 m2 

• p.p.č. 2197 – ostatní plochy o výměře 983 m2 

• p.p.č. 2230 – ostatní plochy o výměře 552 m2 

• p.p.č. 2231 – ostatní plochy o výměře 511 m2 

• p.p.č. 2247 – ostatní plochy o výměře 3 272 m2 

• p.p.č. 2269 – trvalého travního porostu o výměře 11 869 m2 

• p.p.č. 2298 – trvalého travního porostu o výměře 8 482 m2 

• p.p.č. 2426 – trvalého travního porostu o výměře 3 097 m2 

• p.p.č. 2463 – ostatní plochy o výměře 974 m2 

• p.p.č. 2512 – ostatní plochy o výměře 2 282 m2 

• p.p.č. 2515 – trvalého travního porostu o výměře 5 390 m2 

• p.p.č. 2543 – ostatní plochy o výměře 4 347 m2 

• p.p.č. 2549 – ostatní plochy o výměře 693 m2 

• p.p.č. 2551 – ostatní plochy o výměře 8 435 m2 

• p.p.č. 2576 – ostatní plochy o výměře 2 118 m2 

• p.p.č. 2580 – trvalého travního porostu o výměře 1 549 m2  

 vše v k.ú. Prostřední Lipka za účelem zemědělského hospodaření, pachtovní vztah 
se uzavírá 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 na 
dobu 15 dnů, tj. odlišně od Pravidel pro propachtování pozemků ve vlastnictví 
města Králíky. 
zodpovědný: MO, OSVZ, na vědomí bytový správce SMK s. r. o.  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/21/373: RM schvaluje záměr pachtu pozemku p.p.č. 2330 – trvalého travního 
porostu o výměře 17 912 m2 za účelem zemědělského hospodaření se specifickými 
podmínkami v souvislosti s konáním každoroční akce CIHELNA, pachtovní vztah 
se uzavírá na dobu neurčitou, a to za nájemné ve výši 0,07 Kč/m2/rok + DPH. 
Zároveň RM ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od 
Pravidel pro propachtování pozemků ve vlastnictví města Králíky. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/21/374: RM bere na vědomí vyklizení a předání bytu č. 3 v bytovém domě čp. 
352 v ul. Příční v Králíkách, který je součástí pozemku st.p.č. 203 – zastavěné 
plochy a nádvoří v k.ú. Králíky paní I. B., Boršice a to ke dni 31.05.2016. Zároveň 
RM ukládá MO ve spolupráci s OSVZ nabídnout byt k pronájmu některému 
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z nájemců bytového domu v čp. 658 v Králíkách, kteří neprojevili zájem o koupi 
bytu. 
zodpovědný: MO, OSVZ, na vědomí bytový správce SMK s. r. o.  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/21/375: RM bere na vědomí stavební povolení Krajského úřadu Pardubického 
kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, se sídlem Komenského nám. 125, 
532 11 Pardubice vydané dne 11.05.2016 pod č.j. ODSH-33494/2016-Sa a nemá 
k němu žádné připomínky. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/21/376: RM bere na vědomí stanovisko k návrhu koncepce „Program 
zlepšování kvality ovzduší Zóna Severovýchod – CZ05“, které bylo podrobeno 
posouzení vlivů na ŽP podle zákona o posuzování vlivů na ŽP, a nemá k výše 
uvedenému stanovisku námitky. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/21/377: RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a 
provozovat plynárenské zařízení a dále v právu vstupovat a vjíždět na pozemek 
v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a 
odstraněním plynárenského zařízení na pozemku p.p.č. 1804/5 – ostatní ploše v k.ú. 
Králíky pro oprávn ěnou RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940, 
401 17 Ústí na Labem. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč za každý započatý metr délkový 
plynárenského zařízení + DPH. Zároveň RM souhlasí s uzavřením smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/21/378: RM ruší usnesení č. RM/2016/19/344 ze dne 09.05.2016 a doporučuje 
ZM schválit prodej volné bytové jednotky č. 37 o velikosti 45,00 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 220/10000 panu J. M., Králíky za kupní cenu ve výši 686.850 
Kč. Zároveň RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/21/379: RM ruší usnesení č. RM/2016/19/345 ze dne 09.05.2016 a doporučuje 
ZM schválit nový záměr prodeje volné bytové jednotky č. 38 o velikosti 50,90 m2 ve 
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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 za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 
600.000 Kč, a to na dobu do 31.08.2016. Zároveň RM ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/21/380: RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 16-8 a 16-9 přidělená městu 
Králíky rozhodnutími Ministerstva práce a sociálních věcí, rozpočtové opatření 
číslo 16-10 přidělené městu Králíky rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR, 
rozpočtová opatření číslo 7, číslo 13, číslo 15, číslo 16, číslo 27 a číslo 28 přidělená 
městu Králíky na základě rozhodnutí Zastupitelstva Pk, rozpočtové opatření číslo 
16-12 přidělené městu Králíky rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR, kterými 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 2.269.829,12 Kč a dále 
rozpočtová opatření číslo 131400/16/PA a číslo 172166/16/PA na základě rozhodnutí 
Úřadu práce ČR, kterými se snižuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o 
částku 68.000,00 Kč. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/21/381: RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického 
kraje v rámci Programu podpory kulturních aktivit, vyhlašovatel Pardubický kraj 
a přijímá dotaci na akci ArtEx 2016 ve výši 15.000 Kč z prostředků Pardubického 
kraje. 
zodpovědný: odbor ŠKT, ředitel PO Klub Na Střelnici 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/21/382: RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na účast zástupců města 
Králíky v projektu Cyklo Glacensis 2016 ve výši 10.824 Kč dle navrženého rozpisu 
uvedeného v žádosti o poskytnutí dotace a ukládá vedoucímu odboru ŠKT připravit 
podklady pro poskytnutí dotace. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/21/383: RM schvaluje umístění propagace města Králíky v letní příloze 
Orlického deníku s názvem „Cesty městy 2016“ za cenu 5 000 Kč bez DPH a ukládá 
odboru ŠKT připravit ve spolupráci s vedením města inzertní podklady pro 
vydavatele.  
zodpovědný: odbor ŠKT, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
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RM/2016/21/384: RM bere na vědomí informaci ředitelky MŠ Pivovarská o přijímacím 
řízení pro školní rok 2016/2017 a souhlasí s umístěním dětí s trvalým pobytem 
mimo územní obvod města Králíky v MŠ Pivovarská pro školní rok 2016/2017. 
zodpovědný: odbor ŠKT, MŠ Pivovarská 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/21/385: RM souhlasí s poskytnutím individuální dotace ve výši 3.000 Kč na 
podporu sociální služby telefonická krizová pomoc poskytovateli KONTAKT Ústí 
nad Orlicí o. p. s., Smetanova 470, Ústí nad Orlicí, IČO 61239488. RM schvaluje 
smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Králíky a obecně prospěšnou společností 
KONTAKT Ústí nad Orlicí o. p. s., v předloženém znění. 
odpovědný: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/21/386: RM schvaluje organizační změny na městském úřadě s účinností od 
01.06.2016 a zároveň schvaluje Organizační řád Městského úřadu Králíky 
v předloženém znění. 
zodpovědný: tajemník, ved. odborů 
termín: od 01.06.2016 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/21/387: RM podle § 102, odst. 2, písm. g) zákona 128/2000 Sb. o obcích, 
v platném znění, jmenuje na návrh tajemníka Ing. Jana Divíška od 01.06.2016 
vedoucím odboru organizačního a správního. 
zodpovědný: tajemník 
termín: 01.06.2016 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/21/388: RM souhlasí s realizací projektu „Drobné sakrální památky jako 
stopy v krajině“ v rozsahu umístění 10 směrovek na obecních komunikacích 
v katastru města Králíky. Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí příslušných 
orgánů státní správy.  
zodpovědný: místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 
 
 

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


