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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 40 

rady města 
  konané 10.10.2016 
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Pavel Strnad, 

Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad: Ing. Martin Košťál 
 
 
RM/2016/40/674: 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 – zastavěné plochy a nádvoří 
v k.ú. Králíky ve výši 220/10000 za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 
600.000 Kč a zveřejnit záměr prodeje do doby přihlášení prvního zájemce nejdéle 
však do 31.03.2017. Zároveň RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/40/675: RM doporučuje ZM schválit nový záměr prodeje volné bytové 
jednotky č. 38 o velikosti 50,90 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 – zastavěné plochy a nádvoří 
v k.ú. Králíky ve výši 249/10000 za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 
600.000 Kč a zveřejnit záměr prodeje do doby přihlášení prvního zájemce nejdéle 
však do 31.03.2017. Zároveň RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/40/677: RM schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v uložení, 
zřízení a provozování stavby „Přípojka vody do objektu závod 2 OMB composites 
EU a.s.“ na pozemku p.p.č. 2072/7 v k.ú. Králíky, a dále v právu přístupu a 
příjezdu pro oprávněnou společnost OMB composites EU a.s., IČO 28166787, 
sídlem Ke Kukaláku 60, 252 44 Psáry – Dolní Jirčany, a jí pověřeným třetím 
osobám za účelem uložení, oprav, údržby a provozu stavby. 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 budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
v předloženém znění.  
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
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hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/40/678: RM schvaluje smlouvy o podmínkách zřízení stavby a budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti spočívající v právu zřídit a 
provozovat stavby: 
- „Revitalizace areálu pro skladování a separaci odpadů v Králíkách – objekt 

vodovod“ 
- „Revitalizace areálu pro skladování a separaci odpadů v Králíkách – objekt 

plynovod“ 
obě na pozemku p.p.č. 2231/12 – ostatní ploše v k.ú. Králíky, který je ve vlastnictví 
České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, sídlem Na 
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, pro oprávněné město Králíky, IČO 
00279072, sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, a dále v právu vjíždět a 
vstupovat na dotčenou nemovitou věc za účelem údržby a oprav staveb. Věcná 
břemena – služebnosti se zřizují na dobu neurčitou a za náhradu:  
- v případě „objektu vodovodu“ za částku ve výši 508,20 Kč včetně DPH 
- v případě „objektu plynovodu“ za částku ve výši znaleckého posudku + DPH + 

náklady spojené se zřízením věcného břemene – služebnosti,  
v předložených zněních. 

zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
  

RM/2016/40/679: RM doporučuje ZM schválit zrušení usnesení č. ZM/2016/04/056 ze 
dne 09.05.2016 a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/40/680: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene spočívajícího v 
umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení vedeného pod názvem 
„Reko MS Králíky – Moravská + 1“ a dále v právu vstupovat a vjíždět na pozemky 
p.p.č. 276/1 - zahradu, p.p.č. 276/3, p.p.č. 284/1, p.p.č. 284/3, p.p.č. 284/5, p.p.č. 
1024/1, p.p.č. 1083/2, p.p.č. 2080/2, p.p.č.  2080/3, p.p.č. 2080/9, p.p.č. 2080/12, p.p.č. 
2138/2, p.p.č. 2138/3, p.p.č. 2138/4, p.p.č. 2139/1, p.p.č. 2140 a p.p.č. 2232/9 – vše 
ostatní plocha v k. ú. Králíky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, 
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek pro 
oprávněnou GasNet, s.r.o., IČO 27295567, sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad 
Labem, a jí pověřené osoby, v předloženém znění. Věcné břemeno se zřizuje na 
dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 68.607 Kč včetně DPH. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/40/681: RM doporučuje ZM schválit postup, resp. priority realizace 
společných zařízení a dalších opatření vyplývajících ze schváleného návrhu Plánu 
společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy Dolní Lipka, který byl schválen 
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usnesením č. ZM/2014/02/025 dne 14.04.2014, a které byly projednány a určeny 
sborem zástupců dne 11.03.2015, v předloženém znění. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/40/682: RM schvaluje pacht 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 panu M. D., Králíky za účelem zemědělského 
hospodaření, za pachtovné ve výši 106 Kč/rok + DPH, pachtovní vztah se uzavírá na 
dobu neurčitou. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/40/683: RM schvaluje pacht 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 panu J. P., Jablonné nad Orlicí za účelem zemědělského 
hospodaření, za pachtovné ve výši 1.086 Kč/rok + DPH, pachtovní vztah se uzavírá 
na dobu neurčitou. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/40/684: RM schvaluje pacht 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. 1320 – orné půdy o výměře 
19 639 m2 v k.ú. Dolní Lipka Rolnické společnosti s.r.o., IČO 47468262, sídlem 561 
61 Červená Voda 183 za účelem zemědělského hospodaření, celková výměra 
propachtovaných pozemků je 80 392 m2, za pachtovné ve výši 5.627 Kč/rok + DPH, 
pachtovní vztah se uzavírá na dobu neurčitou. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM/2016/40/685: RM schvaluje pacht pozemků p.p.č. 1268 – ostatní plochy o výměře 5 

348 m2, p.p.č. 1283 – trvalého travního porostu o výměře 10 392 m2, p.p.č. 1286 – 
trvalého travního porostu o výměře 2 621 m2, p.p.č. 1291 – trvalého travního 
porostu o výměře 7 578 m2 a p.p.č. 1310 – trvalého travního porostu o výměře 6 702 
m2 v k.ú. Dolní Lipka za účelem zemědělského hospodaření společnosti ZEOS, 
s.r.o., IČO 48150754, sídlem Prostřední Lipka 126, 561 69 Králíky, celková výměra 
propachtovaný pozemků je 32 641 m2, za pachtovné ve výši 2.285 Kč/rok + DPH, 
pachtovní vztah se uzavírá na dobu neurčitou. 
zodpovědný: MO 
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/40/686: RM souhlasí s ukončením nájemního vztahu dohodou k prostorům v 
přízemí stavby občanské vybavenosti čp. 359, která je součástí pozemku st.p.č. 
305/1 v k.ú. Králíky s TJ Jiskra Králíky, z.s., IČO 00529699, sídlem Nádražní 488, 
561 69 Králíky. Nájemní vztah skončí dnem 31.12.2016, současně skončí i 
podnájemní vztah uzavřený mezi TJ Jiskra Králíky a panem V. T., Králíky. 
zodpovědný: MO, SMK s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/40/687: RM schvaluje rozhodnutí hodnotící komise o výběru nejvhodnější 
cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce - 
„Sportovní areál – modernizace kurtu“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo 
s uchazečem StavoSport s.r.o., Přehradní 233, 763 16 Fryšták. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/40/688: RM schvaluje smlouvu o dílo č. 16127 na zhotovení veřejné zakázky 
„NOVOSTAVBA KLUBOVNY – Králíky- Červený Potok“ mezi firmou KWEKU 
s.r.o., sídlem Polepská 351, 280 02 Kolín 4 a městem Králíky, v předloženém znění. 
zodpovědný: OVTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/40/689: RM schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 18.05.2016 na 
zhotovení díla „Restaurování Kříže u kostela Panny Marie, Královny míru v Dolní 
Lipce“ mezi zhotovitelem BcA. Aleš Košvanec, sídlem Jiráskova 285, Luže 538 a 
městem Králíky, v předloženém znění.  
zodpovědný: OVTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/40/690: RM schvaluje Nařízení města Králíky č. 1/2016 o vymezení úseků 
místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí v zimním období roku 2016/2017 na území města 
Králíky. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/40/691: RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 16-42 přidělené městu 
Králíky rozhodnutím Ministerstva financí ČR, kterým se zvyšuje schválený 
rozpočet v příjmech a výdajích o částku 337.000 Kč. 
zodpovědný: finanční odbor  
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/40/692: RM projednala informaci ředitele školy o  opatřeních ředitele 
Základní školy Králíky p řijatých na základě hodnocení školy orgánem ČŠI 
uvedeného v „Protokolu o kontrole č.j. ČŠIE-654/16-E“ a ukládá řediteli ZŠ doplnit 
zprávu ve smyslu jednání RM. 
zodpovědný: odbor OS, ředitel PO Základní škola Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/40/693: RM souhlasí s přijetím dvou kusů klarinetů Le Blanc CL651D 
v hodnotě 22.100 Kč a schvaluje nabytí tohoto věcného daru do vlastnictví Základní 
umělecké školy Králíky. 
zodpovědný: odbor OS, majetkový odbor, Základní umělecká škola Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/40/694: RM ruší usnesení č. RM/2016/39/669 a schvaluje navýšení příspěvku 
pro PO Základní škola Králíky o částku 97.000 Kč v členění 53.300 Kč příspěvek na 
činnost, 43.700 Kč prostředky na platy. 
zodpovědný: odbor OS, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/40/695: RM schvaluje výzvu včetně příloh k podání nabídky na zakázku 
malého rozsahu na vypracování DSP a DVZ a související inženýrská činnost pro 
akci „Králíky – Intenzifikace ČOV“ a dále navrhuje vyzvat dodavatele dle 
předloženého seznamu k předložení cenových nabídek. 
zodpovědný: OVTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/40/696: RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami na veřejnou 
zakázku na vypracování DSP a DVZ a související inženýrská činnost pro akci 
„Králíky – Intenzifikace ČOV“ ve složení: členové - Jana Ponocná, Mgr. Martin 
Hejkrlík, Petr Venzara; náhradníci - Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth, 
Herbert Holly. Otevírání obálek se uskuteční 31.10.2016 ve 14:00 hodin. 
zodpovědný: OVTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

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


