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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 47 

rady města 
  konané 14.11.2016  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav 

Tóth, Ing. Pavel Strnad 
 
Omluven: Mgr. Miroslav Beran 
 
Za městský úřad: Ing. Martin Košťál 
 
 
RM/2016/47/757: RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k ideální 1/6 pozemku p. p. 

č. 3309 – ostatní ploše o výměře 392 m2 v k. ú. Králíky s panem R. L., Králíky, a to 
dohodou ke dni 30.11.2016. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/47/758: RM schvaluje záměr pronájmu ideální 1/6 pozemku p. p. č. 3309 – 
ostatní plochy o výměře 392 m2 v k. ú. Králíky, za účelem parkování a příjezdu 
k domu čp. 914 v ul. Valdštejnova v Králíkách, za roční nájemné ve výši 131 Kč a 
ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/47/759: RM doporučuje ZM schválit nové záměry prodejů volných bytových 
jednotek: 
- č. 658/28 o velikosti 32,10 m2 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 157/10000 za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 
493.310 Kč 

- č. 658/35 o velikosti 46,10 m2 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 225/10000 za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 
600.000 Kč 

- č. 658/36 o velikosti 32,00 m2 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 156/10000 za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 
480.610 Kč 

všechny ve IV. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 v ul. V Bytovkách 
v Králíkách a zveřejnit záměr prodeje do doby přihlášení prvního zájemce nejdéle 
však do 31.03.2017. Zároveň RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
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zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/47/760: RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p. p. č. 3132 – 
trvalého travního porostu o výměře 501 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 100 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem, a uložit záměr prodeje pozemku zveřejnit. Zároveň RM ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
  

RM/2016/47/761: RM schvaluje navýšení měsíční odměny za provozování Muzea čs. 
opevnění z let 1935 - 38, Pěchotní srub K-S 14 „U Cihelny“ Králíky Vojensko-
historickému klubu ERIKA Brno, o. s., IČ 64329607, sídlem Viniční 2845/136, 
615 00 Brno–Židenice, na částku 18.000 Kč s účinností od 01.01.2017, a to formou 
dodatku č. 4 příkazní smlouvy uzavřené dne 18.07.2014, v předloženém znění. 
zodpovědný: MO, FO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/47/762: RM neschvaluje zařazení žádostí pana T. B., Králíky, a paní V. Z., 
Králíky, do pořadí žadatelů o nájem volného městského bytu č. 2 v bytovém domě 
čp. 483 v ul. Nádražní v Králíkách, a to dle Čl. 3 odst. 1 písm. e) Pravidel pro 
pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/47/763: RM schvaluje pronájem městského bytu č. 2 v bytovém domě čp. 483 
v ul. Nádražní v Králíkách, paní L. Ch., Králíky, a to na dobu určitou šesti měsíců 
v souladu s Pravidly pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky. 
zodpovědný: MO, ZUŠ Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/47/764: RM schvaluje podání žaloby o zaplacení dluhu proti povinné – 
dědičce – I. T., Černá Voda, ve výši 4.073 Kč za neuhrazené nájemné a služby 
spojené s užíváním bytu č. 2 v čp. 658/1 ul. V Bytovkách v Králíkách, po bývalé 
nájemkyni uvedeného bytu O. D. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/47/765: RM schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající 
v provozování, údržbě a opravách vodovodní přípojky v souvislosti s přípravou 
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stavby „Červený Potok – u školky – Havarijní oprava přípojky“ na pozemcích 
p. p. č. 2132 - zahradě, p. p. č. 2135 – ostatní ploše a p. p. č. 2136 – zahradě v obci 
Králíky a k. ú. Červený Potok, a dále v právu přístupu a příjezdu na uvedené 
pozemky pro oprávněnou společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, 
a. s., IČ 48173398, sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, a jí pověřeným 
třetím osobám. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úhradu ve výši 15 Kč/bm + DPH. Zároveň RM souhlasí s uzavřením 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v předloženém 
znění. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/47/766: RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění, 
zřízení, provozování, opravách, údržbě, úpravě, obnově a výměně distribu ční 
soustavy vedené pod názvem „Králíky – Boříkovice – rekonstrukce – NN“ a 
smlouvu o právu provést stavbu, a dále právo přístupu a příjezdu na pozemky st. p. 
č. 284 – zastavěnou plochu a nádvoří, p. p. č. 1353 – trvalý travní porost, p. p. č. 
1388/4 – trvalý travní porost, p. p. č. 1397/2 – trvalý travní porost, p. p. č. 1479/2 – 
ostatní plochu, p. p. č. 1524/3 – ostatní plochu, p. p. č. 1535/1 – ostatní plochu, p. p. 
č. 1560/1 – ostatní plochu, p. p. č. 3027 – trvalý travní porost, p. p. č. 3088 – trvalý 
travní porost, p. p. č. 3089 – ostatní plochu, p. p. č. 3137 – ostatní plochu, p. p. č. 
3166 – ostatní plochu, p. p. č. 3380 – trvalý travní porost, p. p. č. 3443 – ostatní 
plochu a p. p. č. 3564 - ostatní plochu vše v k. ú. Dolní Boříkovice v souvislosti s 
provozováním distribuční soustavy pro oprávněnou ČEZ Distribuce, a. s., IČ 
24729035, sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč + DPH. Zároveň RM 
souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
smlouvy o právu provést stavbu v předloženém znění. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/47/767: RM schvaluje podání žádosti na Ministerstvo obrany – ONNM SSM, 
sídlem 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: 4:0:0 
 

RM/2016/47/768: RM schvaluje provedení rekonstrukce nebytového prostoru v č. p. 
274, Velké náměstí v Králíkách a ukládá OVTS v součinnosti s SMK s.r.o. tuto 
rekonstrukci zajistit. 
zodpovědný: OVTS  
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termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/47/769: RM schvaluje provedení rekonstrukce bytu č. 3 v č. p. 274, Velké 
náměstí v Králíkách a ukládá OVTS v součinnosti s SMK s.r.o. tuto rekonstrukci 
zajistit. 
zodpovědný: OVTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/47/770: RM schvaluje provedení rekonstrukce bytu č. 17 v č. p. 662/2, ulice 
V bytovkách v Králíkách a ukládá OVTS v součinnosti s SMK s.r.o. tuto 
rekonstrukci zajistit. 
zodpovědný: OVTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/47/771: RM jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení cenových 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci 
„SOCIÁLNÍ TERAPEUTICKÁ DÍLNA KRÁLÍKY, ulice P říční čp. 352 v 
Králíkách“ ve složení: předseda Mgr. Martin Hejkrlík, členové Jana Ponocná, Petr 
Venzara a náhradníci Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth, Herbert Holly. 
zodpovědný: OVTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/47/772: RM souhlasí se skácením 100 m2 náletových dřevin v druhové skladbě 
bříza, vrba a osika na p. p. č. 3193 v k. ú. Dolní Boříkovice. Současně souhlasí s 
uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z těchto stromů mezi 
městem Králíky a panem J. B., Králíky 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: 4:0:0 
 

RM/2016/47/773: RM souhlasí s přerušením provozu PO Školní jídelna Králíky 
v termínu od 23.12.2016 do 01.01.2017. 
zodpovědný: odbor OS, ředitelka PO Školní jídelna Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/47/774: RM schvaluje interní rozpočtové opatření číslo 201614, kterým se 
zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 0,00 Kč.  
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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 RM/2016/47/775: RM schvaluje nový Sazebník výše úhrad za úkony při poskytování 
pečovatelské služby organizační složkou města Sociální služby Králicka s platností 
od 01.01.2017, v předloženém znění. 
zodpovědný: ředitelka SSK 
termín: 01.01.2017 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/47/776: RM schvaluje navýšení počtu pracovníků organizační složky města 
Sociální služby Králicka na celkových 5 zaměstnanců s platností od 01.01.2017. 
zodpovědný: ředitelka SSK, tajemník 
termín: 01.01.2017 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/47/777: RM schvaluje uzavření městského úřadu pro veřejnost dne 
08.12.2016. 
zodpovědný: tajemník 
termín: 08.12.2016 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/47/778: RM bere na vědomí sdělení ředitelky příspěvkové organizace 
Mateřská škola Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí o přerušení provozu MŠ 
dne 18.11.2016. 
zodpovědný: odbor OS, ředitelka MŠ Moravská 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
 

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


