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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 01 
Rady města Králíky 

  konané 04.01.2017  
 
Elektronicky hlasovali členové Rady m ěsta Králíky:  Jana Ponocná, Mgr. Martin 
Hejkrlík, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad 
 
Za městský úřad přítomen tajemník Ing. Martin Košťál a zapisovatelka Jitka 
Prausová. 
 
Jednání Rady města Králíky (dále jen RM) se zúčastnili prostřednictvím elektronické 
pošty všichni členové, RM je tedy usnášeníschopná. RM schválila pořad schůze. 
 
 
 
RM/2017/01/001: RM schvaluje smlouvu o nájmu části pozemku p. p. č. 3200 – 

vodní plochy o vým ěře cca 42 m 2 v k. ú. Králíky, který je ve vlastnictví 
České republiky, s právem hospoda řit s majetkem státu má Povodí Labe, s. 
p., IČO 70890005, sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hra dec Králové – 
Slezské P ředměstí jako pronajímatelem a m ěstem Králíky jako nájemcem, 
za účelem zřízení staveništ ě a částečného zastav ění stavbou vyúst ění 
objektu odtoku z bezpe čnostního p řelivu deš ťové zdrže do řeky Tichá 
Orlice za nájemné ve výši 294 K č + DPH/rok, v p ředloženém zn ění. Nájem 
se uzavírá na dobu ur čitou, tj. ode dne protokolárního p ředání pozemku do 
dne, kterým vzniknou právní ú činky smlouvy o z řízení věcného b řemene 
dle smlouvy o budoucí smlouv ě.  
zodpovědný: MO, OVTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM/2017/01/002: RM schvaluje smlouvu o budoucí smlo uvě o zřízení věcného 

břemene spo čívajícího ve vybudování stavby výústního objektu pr o odtok 
bezpečnostního p řelivu z deš ťové zdrže se zaúst ěním do vodního toku 
Tichá Orlice IDVT 10100023 a práva vstupu a vjezdu na pozemek p. p. č. 
3200 v k. ú. Králíky, který je ve vlastnictví České republiky, s právem 
hospoda řit s majetkem státu má Povodí Labe, s. p., I ČO 70890005, sídlem 
Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezs ké Předměstí, pro 
stavbu pod názvem „Intenzifikace čistírny odpadních vod Králíky“ za 
účelem provád ění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi , resp. 
rekonstrukcí inženýrské sít ě nebo s odstran ěním její havárie pro 
oprávn ěné město Králíky, I ČO 00279072, sídlem Velké nám ěstí 5, 561 69 
Králíky. V ěcné b řemeno se z řizuje úplatn ě jako p ětinásobek ro čního užitku 
za 1 m2, minimáln ě však ve výši 1.000 K č + DPH v platné výši s tím, že 
roční užitek se pro ú čely smlouvy sjednává ve výši 7 K č/m2, a na dobu 
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určitou - do 4 m ěsíců po vydání kolauda čního souhlasu nebo oznámení o 
užívání inženýrské sít ě.  
zodpovědný: MO, OVTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM/2017/01/003: RM schvaluje smlouvu o souhlasu s p rovedením stavby - 

akce „Intenzifikace čistírny odpadních vod Králíky“ mezi panem J. M., 
Králíky, jako vlastníkem pozemku a m ěstem Králíky, jako stavebníkem, a to 
v předloženém zn ění. 
zodpovědný: MO, OVTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 
 
 

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

 
 


