
1 
 

Město Králíky 
Zápis z jednání č. 31 

rady města 
  konané 08.08.2016 
 
Přítomni členové rady města: Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. 

Miroslav Beran, Ing. Pavel Strnad 
 
Omluvena: Jana Ponocná 
 
Za městský úřad: Ing. Martin Košťál 
 
 
RM/2016/31/533: RM schvaluje nájemní smlouvu č.j. 3471/2016 mezi městem Králíky a 

paní A. S., Kameničná a paní M. Š., Ústí nad Orlicí, jejímž předmětem je dočasné 
užívání pozemků p.p.č. 2361 – trvalého travního porostu o výměře 28 260 m2, p.p.č. 
2376 – trvalého travního porostu o výměře 46 800 m2, p.p.č. 2398 – ostatní plochy o 
výměře 187 m2 a p.p.č. 2353 – ostatní plochy o výměře 1 238 m2 v k.ú. Prostřední 
Lipka pro akci CIHELNA, v p ředloženém znění. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:1  (Mgr. Beran se zdržel) 
 

RM/2016/31/534: RM nedoporučuje ZM schválit snížení kupní ceny za prodej pozemku 
p.p.č. 2537 – trvalého travního porostu o výměře 239 m2 v k.ú. Horní Lipka panu P. 
S., Ústí nad Orlicí na částku ve výši 50 Kč/m2 a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/31/535: RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje volné bytové jednotky č. 
658/36 o velikosti 32,00 m2 ve IV. 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 156/10000 za minimální nabídkovou kupní cenu 
ve výši 480.610 Kč a uložit zveřejnění záměru prodeje na dobu do 31.10.2016. 
Zároveň ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

 
RM/2016/31/536: RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 3509 – 

orné půdy o výměře 1 106 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2 
s bonifikací ve výši 100 Kč/m2 po uvedení stavby rodinného domu do užívání a 
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přihlášení stavebníka rodinného domu k trvalému pobytu nejpozději do 4 let od 
podpisu kupní smlouvy s tím, že součástí kupní ceny není příslušné technické 
zařízení na pozemku a zveřejnit záměr prodeje pozemku na dobu 15 dnů, tj. odlišně 
od pravidel pro nakládání s nemovitými věcmi. Zároveň RM souhlasí s úpravou 
povrchu pozemku žadateli ještě před podpisem kupní smlouvy a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/31/537: RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 2410 – 
ostatní plochy, ostatní komunikace o výměře 92 m2 v k.ú. Prostřední Lipka za 
kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/31/538: RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 3380 – 
trvalého travního porostu o výměře 2 109 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/31/539: RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemků p.p.č. 3481 – 
trvalého travního porostu o výměře 221 m2 a p.p.č. 3482 – trvalého travního 
porostu o výměře 3 262 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice za účelem zemědělského 
hospodaření za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 7 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem, a to pouze v části pozemku p.p.č. 3482 o 
výměře 1 970 m2 ve zbývající části pozemku p.p.č. 3482 o výměře 1 292 m2 a p.p.č. 
3481 nejméně však ve výši 100 Kč/m2 a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/31/540: RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemků p.p.č. 3220 – 
trvalého travního porostu o výměře 740 m2 a části p.p.č. 1535/1 – ostatní plochy, 
ostatní komunikace o výměře cca 160 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu ve 
výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/31/541: RM v návaznosti na usnesení ZM/2016/05/098 ze dne 18.07.2016 
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schvaluje na pozemcích p.p.č. 483 – zahradě o výměře 145 m2, p.p.č. 484 – trvalém 
travním porostu o výměře 114 m2, p.p.č. 485 – zahradě o výměře 126 m2 a části 
p.p.č. 770/2 – ostatní ploše o výměře cca 260 m2 v k.ú. Dolní Hedeč zřízení 
služebnosti inženýrské sítě – vedení vodovodního řadu a práva vstupu za účelem 
provozování, údržby a oprav zařízení pro oprávněné město Králíky, IČO 00279072, 
sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, a to na dobu neurčitou a bezúplatně. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/31/542: RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemků v k.ú. 
Prostřední Lipka, a to dle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o 
změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 

- dle § 7 odst. 1 písm. a) st.p.č. 150 – zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 
1 348 m2, p.p.č. 2048 – zahradu o výměře 1 392 m2, p.p.č. 2302 – trvalý travní 
porost o výměře 583 m2, p.p.č. 2401 – trvalý travní porost o výměře 703 m2, 
p.p.č. 2411 – trvalý travní porost o výměře 817 m2, p.p.č. 2421 – trvalý travní 
porost o výměře 4 222 m2, p.p.č. 2431 – trvalý travní porost o výměře 1 196 
m2 

- dle § 7 odst. 1 písm. b) část p.p.č. 2018 – orné půdy o výměře cca 5 981 m2, 
část p.p.č. 2109 – trvalého travního porostu o výměře cca 2 477 m2, část 
p.p.č. 2511 – trvalého travního porostu o výměře cca 970 m2, část p.p.č. 2577 
– trvalého travního porostu o výměře cca 369 m2 

- dle § 7 odst. 1 písm. e) p.p.č. 2252 – trvalý travní porost o výměře 620 m2 
od ČR – Státního pozemkového úřadu, IČO 01312774, sídlem Husinecká 

1024/11a, 130 00 Praha 3 na město Králíky a ukládá MO předložit bod na jednání 
ZM.  
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/31/543: RM doporučuje ZM schválit nový záměr prodeje volné bytové 
jednotky č. 658/35 o velikosti 46,10 m2 ve IV. 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 225/10000 za minimální 
nabídkovou kupní cenu ve výši 600.000 Kč a uložit zveřejnění záměru prodeje na 
dobu do 31.10.2016. Zároveň ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:1  (Mgr. Beran se zdržel) 
 

RM/2016/31/544: RM schvaluje uzavření dohody o splácení dluhu ve výši 8.120 Kč 
(dlužné nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu za část měsíce července 
a za měsíc srpen 2016) mezi městem Králíky a paní L. T., Králíky, a to 
pravidelnými minimálními m ěsíčními splátkami ve výši 500 Kč pod ztrátou výhody 
splátek ke každému poslednímu dni v měsíci, počínaje měsícem srpnem 2016. 
zodpovědný: MO, SMK s.r.o. 
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termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/31/545: RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k bytu č. 28 v bytovém 
domě čp. 658 v ul. V Bytovkách, který je součástí pozemku st.p.č. 770/1 – zastavěné 
plochy a nádvoří v k.ú. Králíky, s panem J. V., bytem tamtéž, a to dohodou ke dni 
31.08.2016. 
zodpovědný: MO, SMK s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM/2016/31/546: RM schvaluje pronájem městského 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, panu J. V., Králíky, a to na dobu určitou šesti měsíců 
v souladu s Pravidly pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky, počínaje 
dnem 01.09.2016. Zároveň RM promíjí úhradu jistoty za pronájem výše uvedeného 
městského bytu z důvodu veřejného zájmu, a to dle Článku 5 odst. (6) Pravidel pro 
pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky, neboť dojde k uvolnění bytové 
jednotky č. 28 v čp. 658 v Králíkách k prodeji. 
zodpovědný: MO, SMK s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/31/547: RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje volné bytové jednotky č. 
658/28 o velikosti 32,10 m2 ve IV. 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 157/10000 za minimální nabídkovou kupní cenu 
ve výši 493.310 Kč a uložit zveřejnění záměru prodeje na dobu do 31.10.2016. 
Zároveň ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/31/548: RM bere na vědomí předání bytu č. 14 v bytovém domě čp. 193 v ul. 
Na Křižovatce, který je součástí pozemku st.p.č. 1015 – zastavěné plochy a nádvoří 
v k.ú. Králíky, po zemřelé paní M. P., Králíky, a to ke dni 15.08.2016. 
zodpovědný: MO, SMK s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/31/549: RM v souladu s Pravidly pro nakládání s nemovitými věcmi ve 
vlastnictví města Králíky ur čuje pro stanovení kupní ceny pro prodej pozemků 
p.p.č. 1841/15, p.p.č. 1841/18 a p.p.č. 1841/19 v k.ú. Králíky znalce Ing. Vladimíra 
Enta, Lanšperk 46, Dolní Dobrouč a jako náhradníka pana Miloslava Hošpese, 
Králíky 538. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
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hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/31/550: RM bere na vědomí úmrtí povinné R. H., Králíky, která zemřela dne 
04.06.2016, a schvaluje dluh za neuhrazené nájemné přihlásit do dědického řízení u 
notářky Mgr. Martiny Suchodolové, sídlem Jateční 541, 561 64 Jablonné nad Orlicí. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/31/551: RM bere na vědomí úmrtí povinného J. M., Letohrad, který zemřel 
dne 30.07.2016, a schvaluje dluh za neuhrazené nájemné přihlásit do dědického 
řízení u notářky Mgr. Martiny Suchodolové, sídlem Jateční 541, 561 64 Jablonné 
nad Orlicí. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/31/552: Město jako vlastník pozemku p.p.č. 2072/8 – ostatní plochy v k.ú. 
Králíky souhlasí se stavbou distribuční soustavy. Uvedený souhlas nenahrazuje 
rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. Zároveň RM schvaluje zřízení 
věcného břemene – služebnosti spočívající v umístění, provozování a provádění 
oprav, údržby a výměny zařízení distribuční soustavy prostřednictvím třetích osob 
a dále v právu přístupu a příjezdu na výše uvedený pozemek pro oprávněnou ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Věcné břemeno 
se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu 1.210 Kč včetně DPH. 
Zároveň RM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene. 
zodpovědný: MO, na vědomí OÚPSÚ 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/31/553: RM schvaluje nájemní smlouvu č.j. 3599/2016 mezi městem Králíky a 
panem J. B., Králíky, jejímž předmětem je dočasné užívání pozemků p.p.č. 2456 – 
ostatní plochy o výměře 3 332 m2, p.p.č. 2457 – ostatní plochy o výměře 858 m2, 
p.p.č. 2465 – ostatní plochy o výměře 4 051 m2, p.p.č. 2466 - trvalého travního 
porostu o výměře 8 635 m2, p.p.č. 2472 – ostatní plochy o výměře 69 m2, p.p.č. 2473 
– ostatní plochy o výměře 68 m2, p.p.č. 2474 – ostatní plochy o výměře 510 m2, p.p.č. 
2475 -  trvalého travního porostu o výměře 972 m2 a p.p.č. 2479 – ostatní plochy o 
výměře 3 263 m2 v k.ú. Prostřední Lipka pro provoz pevnostního objektu Hůrka, 
v předloženém znění. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/31/554: RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 3741/1 – trvalého 
travního porostu o výměře cca 500 m2 v k.ú. Králíky za účelem dočasného uložení 
skrývky zeminy ze sousedního pozemku, nájemní vztah se uzavírá na dobu určitou 
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jednoho roku, za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok + DPH, a 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: 4:0:0 
 

RM/2016/31/555: RM ruší usnesení č. RM/2016/24/422 ze dne 13.06.2016. Současně RM 
ukládá odboru ŽP opětovně zařadit neprodané pozemky v lokalitě Na Skřivánku do 
plánu údržby zeleně. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/31/556: RM projednala žádosti o pacht pozemku p.p.č. 2516 – trvalého 
travního porostu o výměře 13 636 m2 v k.ú. Prostřední Lipka, podané společností 
ZEOS, s.r.o., IČO 48150754, sídlem Prostřední Lipka 126, 561 69 Králíky a T. B., 
Králíky, a rozhodla pachtovní vztah za účelem zemědělského hospodaření 
na předmětném pozemku uzavřít se společností ZEOS, s.r.o., IČO 48150754, sídlem 
Prostřední Lipka 126, 561 69 Králíky, pachtovní vztah se uzavírá na dobu 
neurčitou a za pachtovné ve výši 955 Kč/rok + DPH.  
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/31/557: RM schvaluje záměr změny nájemní smlouvy č.j. 3023/2010 ze dne 
17.06.2010 na pronájem části pozemku p.p.č. 1841/1 - t.t. porostu o výměře cca 350 
m2 v k.ú. Králíky mezi městem Králíky a panem A. B., Králíky, účelem pronájmu 
je manipulační plocha (cca 40 m2) a údržba pozemku a sekání trávy (cca 310 m2), 
nájemné je ve výši 235 Kč/rok. Zároveň RM ukládá MO záměr změny nájemní 
smlouvy zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel o propachtování pozemků 
ve vlastnictví města Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM/2016/31/558: RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemků p.p.č. 329/2 – 

trvalého travního porostu o výměře 522 m2, p.p.č. 720/3 – ostatní plochy o výměře 
139 m2 a p.p.č. 738/2 – ostatní plochy o výměře 108 m2 v k.ú. Dolní Hedeč za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.  
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/31/559: RM bere na vědomí předložený protokol a inspekční zprávu 
z inspekční činnosti v Základní škole Králíky a ukládá řediteli PO Základní škola 
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Králíky p ředložit zřizovateli do 30.09.2016 informaci o přijatých opatřeních. 
zodpovědný: odbor OS, ředitel PO Základní škola Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

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


