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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 23 

rady města 
  konané 06.06.2016 
 
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/2016/23/401: RM uděluje fyzické osobě podnikající paní J. E. B., Międzylesie, 

Polsko souhlas s umístěním sídla v budově čp. 9, která je součástí pozemku st.p.č. 67 
v k.ú. Dolní Lipka.  
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/23/402: RM schvaluje smlouvu o výpůjčce č.j. 5472/2015 na výpůjčku 
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 za účelem údržby pozemků, jež jsou součástí městské 
památkové zóny, a to s Pražskou provincií kongregace Nejsvětějšího Vykupitele 
(Redemptoristé), se sídlem Svatá Hora 591, 261 01 Příbram II v p ředloženém znění.  
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/23/403: RM ruší usnesení č. RM/2016/21/378 ze dne 23.05.2016 a 
nedoporučuje 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 
341.000 Kč. Zároveň RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/23/404: RM doporučuje ZM schválit nový záměr prodeje 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 
za minimální nabídkovou kupní cenu 600.000 Kč a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
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termín: průběžně 
hlasování: 3:2:0       (proti Ing. Strnad, Mgr. Beran) 
 

RM/2016/23/405: RM schvaluje zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti 
spočívající v umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení a dále v právu 
vstupovat a vjíždět na pozemky p.p.č. 3038, p.p.č. 3039, p.p.č. 3045 a p.p.č. 3822 – 
vše ostatní plochy v k.ú. Králíky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, 
opravami a provozováním distribuční soustavy včetně jejích součástí, příslušenství, 
trasového uzávěru s oplocenkou a opěrných a vytyčovacích bodů pro oprávněnou 
RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. 
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 282 
Kč + DPH za každý započatý metr délkový daných pozemků zatížených 
plynárenským zařízením. Zároveň RM souhlasí s uzavřením nové smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/23/406: RM schvaluje podání žádosti na Ministerstvo obrany – ONNM SSM, 
nám. Svobody 471, 160 01 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/2016/23/407: RM ruší usnesení č. RM/2016/22/396 30.05.2016 a doporučuje ZM 
schválit nový záměr prodeje volné bytové jednotky č. 658/15 o velikosti 64,20 m2 ve 
II. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 v k.ú. Králíky spolu se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku st.p.č. 770/1 v 
k.ú. Králíky ve výši 314/10000 za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 663.260 
Kč a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/23/408: RM v návaznosti na usnesení č. RM/2016/17/313 ze dne 25.04.2016 
schvaluje záměr prodeje osobního automobilu zn. ŠKODA FABIA COMBI 1.2 RZ 
1E8 7222, rok výroby 2004 za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 56.500 Kč 
a ukládá MO záměr prodeje zveřejnit na dobu 30 dnů. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/23/409: RM schvaluje úplnou uzavírku ulice Dlouhá dne 28.06.2016 od 14:30 
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do 18:30 hodin v souvislosti s pořádáním akce Základní umělecké školy Králíky 
s názvem „PROMENÁDA“. 
zodpovědný: OVTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/23/410: RM schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení díla „Restaurování Kříže u 
hřbitova v Heřmanicích“ mezi městem Králíky a BcA. Danielem Bartošem, sídlem 
Svitavská 634/26, Svitavy 568 02, v předloženém znění. 
zodpovědný: OVTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/23/411: RM souhlasí s prodloužením doby pro pořádání hudební produkce na 
02:00 hodin v noci ze dne 17.06. na 18.06.2016 a 18.06. na 19.06.2016, a to v 
souvislosti s pořádáním „14. sportovních her celníků“, které se konají v areálu 
objektu Krajského úřadu pro Pardubický kraj, Horní Lipka 16, Králíky, z a splnění 
následujících podmínek: 

• pořadatel vhodnou formou zabezpečí včasné informování občanů, kteří bydlí 
v bezprostředním okolí o konání kulturní/sportovní akce spojené s hudební produkcí; 

• pořadatel je povinen zabezpečit akci dostatečným počtem pořadatelů tak, aby 
nedocházelo k narušování veřejného pořádku;  

• pořadatel akce musí v souladu s OZV č. PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách 
k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, 
zabezpečit veškeré náležitosti plynoucí z citované právní úpravy tak, aby předešel 
vzniku požárních rizik; 

• pořadatel je povinen vhodnými opatřeními minimalizovat především vibrace a 
hlukové imise působící na okolí akce. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/23/412: RM schvaluje zvýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci 
Základní škola Moravská, Králíky o Kč 40 tis. na organizaci účasti skupiny žáků a 
pedagogického dozoru na akci „Ostrov zajímavých lidí“ v ruském Soči a ukládá 
vedoucím odborům OS a FO projednat potřebné finanční krytí schváleného 
příspěvku s příslušnými správci jednotlivých kapitol. 
zodpovědný: odbor OS, odbor FO, Základní škola Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/23/413: RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického 
kraje v rámci Programu podpory v oblasti výstavby, rekonstrukce a oprav 
sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a 
organizací v roce 2016 (oblast C1), vyhlašovatel Pardubický kraj a p řijímá dotaci 
na akci „Rekonstrukce osvětlení tělocvičny v č.p. 488“ ve výši 100 tis. Kč 
z prostředků Pardubického kraje. 
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zodpovědný: odbor OS, odbor VTS, Základní škola Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/23/414: RM bere na vědomí rozhodnutí Odboru školství a kultury 
Pardubického kraje o zvýšení kapacity školského zařízení – školního klubu při 
Základní škole Králíky. 
zodpovědný: odbor OS, Základní škola Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 
 

 
Zapsala: Jitka Prausová 
 

 
 
 
……………………….…….. …………………………………… 
 Jana Ponocná Mgr. Martin Hejkrlík 
 starostka místostarosta 


