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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 37 

rady města 
  konané 19.09.2016 
 
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/2016/37/631: RM doporučuje ZM schválit prodej 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 paní A., Malá Morava, za kupní cenu ve výši 
733.704 Kč a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/37/632: RM schvaluje navýšení měsíční odměny za provozování Muzea 
opevnění – dělostřelecké tvrze Hůrka Společnosti přátel československého opevnění, 
o.p.s., IČO 26963337, sídlem Luční 199, 666 03 Hradčany na částku 90.000 Kč 
s účinností od 01.11.2016, a to formou dodatku č. 4 příkazní smlouvy uzavřené dne 
18.07.2014, v předloženém znění. 
zodpovědný: MO, FO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/37/633: RM projednala žádosti V. V., Brno a Společenství vlastníků jednotek 
domu Červený Potok č.p. 81, Králíky, IČO 28799241, sídlem Králíky – Červený 
Potok 81, PSČ 561 69 o prodej pozemku p.p.č. 2284 v k.ú. Červený Potok a vyřízení 
obou žádostí odložila. RM ukládá MO odpovědět žadatelům ve smyslu jednání RM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/37/634: RM schvaluje záměr pachtu pozemků p.p.č. 3481 – trvalého travního 
porostu o výměře 221 m2 a části p.p.č. 3482 – trvalého travního porostu o výměře 
cca 1 292 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice za účelem zemědělského hospodaření za 
nájemné ve výši 0,07 Kč/m2/rok + DPH, nájemní vztah se uzavírá na dobu 
neurčitou. 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 
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hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/37/635: RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu - akce „Lipkovský 
potok, Dolní Lipka, úprava průlehu zátopy poldru“ mezi městem Králíky a 
stavebníkem Povodím Labe, státním podnikem, IČO 70890005, sídlem Víta 
Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, a to v předloženém 
znění. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/37/636: RM souhlasí s postoupením smlouvy uzavřené dne 18.03.2011 mezi 
společností „CARO“ J. B., NIP: PL 8811186675, Międzylesie, Polsko jako 
nájemcem a městem Králíky jako pronajímatelem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
14.08.2014, a to z postupitele „CARO“ J. B. na postupníka J. B., Králíky. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/37/637: RM schvaluje pronájem městského bytu č. 38 v bytovém domě čp. 
662/3 v ul. V Bytovkách v Králíkách, který je součástí pozemku st.p.č. 770/1 – 
zastavěné plochy a nádvoří v k.ú. Králíky, panu P. H., Králíky, a to od 01.10.2016 
na dobu určitou šesti měsíců v souladu s Pravidly pro pronajímání bytů ve 
vlastnictví města Králíky. Současně 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. 39 v čp. 658/3 v Králíkách k prodeji. 
zodpovědný: MO, SMK s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM/2016/37/638: RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k bytu č. 39 v bytovém 

domě čp. 658/3 v ul. V Bytovkách, který je součástí pozemku st.p.č. 770/1 – 
zastavěné plochy a nádvoří v k.ú. Králíky, s panem P. H., bytem tamtéž, a to 
dohodou ke dni 30.09.2016. 
zodpovědný: MO, SMK s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/37/639: RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k bytu č. 2 v budově 
Základní umělecké školy Králíky v čp. 483, která je součástí pozemku st.p.č. 632 – 
zastavěné plochy a nádvoří v k.ú. Králíky, s paní E. S., bytem tamtéž, a to dohodou 
ke dni 30.09.2016. Zároveň RM ukládá MO zveřejnit záměr pronájmu výše 
uvedeného bytu na dobu určitou od 01.11.2016 do 30.06.2017, poté s možností 
prodloužení NS vždy na dobu 1 roku dle Pravidel pro pronajímání bytů ve 
vlastnictví města Králíky a za smluvní nájemné ve výši 44,07 Kč/m2. 
zodpovědný: MO, ZUŠ Králíky 
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/37/640: RM schvaluje záměr pachtu pozemků p.p.č. 3526 – trvalého travního 
porostu o výměře 12 390 m2 a p.p.č. 3533 – trvalého travního porostu o výměře 
3 127 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice za účelem zemědělského hospodaření za nájemné 
ve výši 0,07 Kč/m2/rok + DPH, nájemní vztah se uzavírá na dobu neurčitou. 
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: 5:0:0 
 

RM/2016/37/641: RM schvaluje záměr pachtu pozemků p.p.č. 428/1 – trvalého travního 
porostu o výměře 1 841 m2, p.p.č. 428/2 – orné půdy o výměře 1 058 m2, p.p.č. 
1527/2 – ostatní plochy o výměře 760 m2, p.p.č. 3276 – ostatní plochy o výměře 3 405 
m2, p.p.č. 3490 – trvalého travního porostu o výměře 28 004 m2, p.p.č. 3491 – 
trvalého travního porostu o výměře 7 706 m2 a p.p.č. 3514 – trvalého travního 
porostu o výměře 17 979 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice a dále p.p.č. 1310 – trvalého 
travního porostu o výměře 6 702 m2 a p.p.č. 1320 – orné půdy o výměře 19 639 m2 
v k.ú. Dolní Lipka za účelem zemědělského hospodaření za nájemné ve výši 0,07 
Kč/m2/rok + DPH, nájemní vztah se uzavírá na dobu neurčitou. 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: 5:0:0 
 

RM/2016/37/642: RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy příkazní č.j. 91/2015 uzavřené dne 
21.01.2015 2015 mezi městem Králíky a společností Služby města Králíky s.r.o., 
IČO 26007959, sídlem Růžová 462, 561 69 Králíky, který upravuje navýšení 
finančního limitu údržby a běžných oprav na částku 150.000 Kč, v předloženém 
znění. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 2:3:0  (neschváleno, proti Ing. Tóth, Ing. Strnad, Mgr. Beran) 
 

RM/2016/37/643: RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy příkazní č.j. 91/2015 uzavřené dne 
21.01.2015 2015 mezi městem Králíky a společností Služby města Králíky s.r.o., 
IČO 26007959, sídlem Růžová 462, 561 69 Králíky, který upravuje navýšení 
finančního limitu údržby a běžných oprav na částku 80.000 Kč, v předloženém 
znění. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:1:0  (proti Ing. Tóth) 
 

RM/2016/37/644: RM schvaluje výzvu k podání nabídky včetně všech příloh na zakázku 
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malého rozsahu na akci „Chodník podél sil. I/43 ul. 5. května v Králíkách, I. etapa“ 
a dále navrhuje vyzvat dodavatele dle předloženého seznamu k předložení cenových 
nabídek. 
zodpovědný: OVTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/37/645: RM schvaluje záměr demolice „Jiné stavby na st. p. č. 142/2 
v Králíkách, truhlárny“ - stavby bez č. p./č. e. v ulici Hluboká a ukládá odboru VTS 
zajistit veškeré kroky k realizaci demolice stavby a předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: OVTS, MO  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/37/646: RM souhlasí s prodloužením doby pro pořádání hudební produkce na 
02:00 hodin v noci ze dne 23.09.2016 na 24.09.2016 a 24.09.2016 na 25.09.2016, a to 
v souvislosti s pořádáním „10. Setkání celníků na Horní Lipce“, které se koná 
v areálu objektu Krajského úřadu pro Pardubický kraj, Horní Lipka 16, Králíky, 
za 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/2016/37/647: RM schvaluje nabytí účelově určeného finančního daru ve výši 5.000 
Kč do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Králíky od dárce Isolit-
Bravo spol. s r.o., Jablonské nábřeží 305, 561 64 Jablonné nad Orlicí. 
zodpovědný: odbor OS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/37/648: RM schvaluje nabytí účelově určeného finančního daru ve výši 5.000 
Kč do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Králíky od dárce 
Východočeský klub celních veteránů, Horní Lipka 16, 561 69 Králíky. 
zodpovědný: odbor OS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM/2016/37/649: RM schvaluje dle § 23 odst. 5 školského zákona výjimku z počtu žáků 
v Mateřské škole Červený Potok, Králíky okr. Ústí nad Orlicí, detašované 
pracoviště MŠ Prostřední Lipka pro školní rok 2016/2017 a stanovuje na toto 
období počet 27 dětí ve třídě dané školy. 
zodpovědný: odbor ŠKT, ředitelka MŠ Červený Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/37/650: RM schvaluje prohlášení města Králíky o zájmu na realizaci 
vytvoření srovnávací platformy výměny energetických dat v rámci projektu EMSA. 
zodpovědný: místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 
 
 
 

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


