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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 24 

rady města 
  konané 13.06.2016 
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav 

Tóth  
 
Omluveni: Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran 
 
Za městský úřad: Ing. Martin Košťál 
 
 
RM/2016/24/415: RM schvaluje smlouvu o výpůjčce č.j. 129/2014 mezi městem Králíky 

a panem P. B., Králíky, jejímž předmětem je výpůjčka pozemků p.p.č. 2324 – t.t. 
porost o výměře 39 044 m2, p.p.č. 2345 – t.t. porost o výměře 24 997 m2 a p.p.č. 
2349 – ostatní plocha o výměře 777 m2 v k.ú. Prostřední Lipka pro akci CIHELNA, 
v předloženém znění. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/24/416: RM bere na vědomí zahájení řešení situace opravy podlahy v bytě č. 3 
v bytovém domě čp. 363 na Velkém náměstí v Králíkách, který je součástí pozemku 
st.p.č. 222 – zastavěné plochy a nádvoří v k.ú. Králíky. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/24/417: RM schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající 
v umístění, zřízení a provozování vodovodní přípojky a dále v právu vstupovat a 
vjíždět na pozemek p.p.č. 2268 – ostatní plochu v k.ú. Prostřední Lipka, 
v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním 
vodovodní přípojky pro oprávněnou M. I., Hanušovice. Služebnost inženýrské sítě 
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 smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/24/418: Město Králíky jako vlastník dotčeného pozemku p.p.č. 2268 – ostatní 
plochy v k.ú. Prostřední Lipka souhlasí s umístěním stavby - uložení vodovodní 
přípojky v souvislosti s přípravou akce „Novostavba rodinného domu na p.p.č. 2297 
v k.ú. Prostřední Lipka“ paní M. I., Hanušovice, tj. souhlasí s přesahem požárně 
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nebezpečného prostoru. Uvedený souhlas nenahrazuje rozhodnutí příslušných 
orgánů státní správy. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/24/419: RM schvaluje pacht 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 panu V. L., Králíky, a to za 
pachtovné ve výši 889 Kč/rok, pachtovní vztah se uzavírá na dobu neurčitou. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/24/420: RM schvaluje pacht 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 - část o výměře cca 14 900 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 

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

• p.p.č. 2128 – ostatní plochy o výměře 121 m2 
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• 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 o celkové výměře 243 608 m2 za účelem zemědělského 
hospodaření společnosti ZEOS, s.r.o., se sídlem Prostřední Lipka 126, 561 69 
Králíky za pachtovné ve výši 17.053 Kč/rok + DPH, pachtovní vztah se uzavírá na 
dobu určitou do doby zahájení realizace prvků ÚSES. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/24/421: RM schvaluje pacht části pozemku p.p.č. 2084 – ostatní plochy o 
výměře cca 16 214 m2 v k.ú. Prostřední Lipka za účelem zemědělského hospodaření 
panu M. Š., Králíky za pachtovné ve výši 1.135 Kč/rok, pachtovní vztah se uzavírá 
na dobu určitou do doby zahájení realizace prvků ÚSES. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/24/422: RM schvaluje zemědělský pacht 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. 
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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 údržby zemědělských pozemků panu Č. Ř., Králíky za 
pachtovné ve výši 2.065 Kč/rok + DPH, pachtovní vztah se uzavírá na dobu 
neurčitou s možností okamžitého ukončení pachtovního vztahu k jednotlivým 
pozemkům, tj. bez výpovědní doby. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/24/423: RM schvaluje dodatek č. 3 příkazní smlouvy uzavřené dne 18.07.2014 
mezi městem Králíky a Společností přátel československého opevnění, o.p.s., se 
sídlem Luční 199, 666 03 Hradčany na odborné řízení a provoz Muzea opevnění – 
dělostřelecké tvrze Hůrka v předloženém znění. Dodatek se týká změny soupisu 
nemovitých věcí a hodnoty předaného majetku k užívání a ke správě ve smyslu 
příkazní smlouvy. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/24/424: RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 2415 – ostatní 
plochy o výměře cca 362 m2 v k.ú. Prostřední Lipka za účelem údržby pozemku a 
sekání trávy za nájemné ve výši 0,50 Kč/m2/rok s tím, že nájemní vztah se uzavírá 
na dobu určitou, a to do doby realizace ÚSES. Zároveň RM ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/24/425: Město Králíky jako vlastník sousedních pozemků p.p.č. 3492 – 
trvalého travního porostu, p.p.č. 3493, p.p.č. 3494 a p.p.č. 3495 – orné půdy a p.p.č. 
3510 – ostatní plochy v k.ú. Králíky nesouhlasí dle § 96 stavebního zákona se 
stavebním záměrem výstavby nového nadzemního komunikačního napojení 
výrobního závodu společnosti SEVEN-K s.r.o., se sídlem Pivovarská 171, 561 69 
Králíky, neboť je v rozporu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/24/426: Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 2074/1 – 
ostatní plochy v k.ú. Králíky souhlasí dle § 104 stavebního zákona se stavebním 
záměrem „stavební úpravy čp. 326 - výměna střešní krytiny, výměna oken, oprava 
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fasády v k. ú. Králíky“ manželů P. a V. O., Králíky. V případě provádění 
stavebních prací z komunikace a umístění stavebního lešení požádá stavebník 
příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace dle § 25 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
Uvedený souhlas nenahrazuje rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/24/427: RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 705/3 – ostatní 
plochy o výměře cca 128 m2 v k.ú. Dolní Hedeč za účelem zřízení parkoviště pro 
hosty restaurace Kačenka. Současně RM ukládá MO sdělit manželům P. a H. S., 
Králíky, že město Králíky trvá na zachování statusu veřejného parkoviště. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/24/428: RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického 
kraje na akci „Muzeum K-S 14 U cihelny - Novostavba provozního zázemí“ mezi 
městem Králíky a poskytovatelem investiční dotace Pardubickým krajem, sídlem 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice v předloženém znění. 
zodpovědný: OVTS 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/24/429: RM souhlasí se zpracováním 2 ks vyvrácených olší na p.p.č. 3746 
v k.ú. Králíky a současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní 
hmoty z těchto stromů mezi městem Králíky a paní L. S. 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: 3:0:0 
 

RM/2016/24/430: RM bere na vědomí změnu názvu budoucího zapsaného spolku a 
souhlasí s umístěním sídla „Sdružení pro Králický karneval, z.s.“ v č.p. 488, ulice 
Nádražní, 561 69 Králíky. 
zodpovědný: odbor OS 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
 
RM/2016/24/431: RM schvaluje individuální paušální dotaci Vojensko-historickému 

klubu Erika Brno, z.s. ve výši 30 tis. Kč na projekt: „Provozní dotace pro zázemí 
muzea K-S 14 „U Cihelny“ s knihovnou generála Mašína v budově Velké nám. 367. 
zodpovědný: odbor OS 
termín: ihned 
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hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/24/432: RM schvaluje složení hodnotící komise pro programové dotace 
v rámci vyhlášeného Programu podpory kultury, společenských aktivit, práce s 
mládeží a činnost nestátních neziskových organizací na rok 2016 ve složení: Mgr. 
Martin Hejkrlík, p ředseda komise; Mgr. Jiří Švanda, člen komise; Ing. Jan Divíšek, 
člen komise (náhradník Mgr. Denisa Černohousová). 
zodpovědný: odbor OS 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/24/433: RM schvaluje složení hodnotící komise pro programové dotace 
v rámci vyhlášeného Programu podpory sportu na rok 2016 ve složení: Mgr. 
Miroslav Beran, předseda komise; Ing. Václav Kubín, člen komise; Mgr. Karel 
Hlava, člen komise; Ing. Jan Divíšek, člen komise (náhradník Mgr. Denisa 
Černohousová). 
zodpovědný: odbor OS 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 
 
 

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


