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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 07 
Rady města Králíky 

  konané 13.02.2017  
 
Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. 
Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran 
 
Jednání Rady města Králíky (dále jen RM) se zúčastnili všichni členové, RM je tedy 
usnášeníschopná. RM schválila pořad schůze. 
 

 
RM/2017/07/067: RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. p. č. 2472/1 – 

trvalého travního porostu o výměře 2 816 m2 v k. ú. Horní Lipka panu P. B. 
a paní Š. B., Ústí nad Orlicí za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně  
hlasování: 5:0:0 

 
RM/2017/07/068: RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. p. č. 2472/2 – 

trvalého travního porostu o výměře 1 500 m2 v k. ú. Horní Lipka panu P. K., 
Králíky za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

    
RM/2017/07/069: RM bere na vědomí oznámení paní M. V., Králíky, že v souladu 

s čl. IX odst. 3 nájemní smlouvy ze dne 31.03.2016 na pronájem bytu č. 6 
v čp. 352 v ul. Příční v Králíkách nepožaduje prodloužení této nájemní 
smlouvy, tudíž nájemní vztah skončí dne 31.03.2017. 
zodpovědný: MO, Služby města Králíky, s. r. o. 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 

RM/2017/07/070: RM schvaluje pronájem městského bytu č. 6 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, paní D. N., Králíky, a to na dobu 
určitou šesti měsíců s účinností od 01.04.2017, v souladu s Pravidly pro 
pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky. 
zodpovědný: MO, Služby města Králíky, s. r. o. 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
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RM/2017/07/071: Město Králíky jako vlastník pozemku souhlasí s umístěním 
objektu chlorovací stanice a vodovodního potrubí na pozemku p. p. č. 2269 
– t. t. porostu v k. ú. Prostřední Lipka společností Vodovody a kanalizace 
Jablonné nad Orlicí, a. s., IČO 48173398, sídlem Slezská 350, 561 64 
Jablonné nad Orlicí. 
Uvedený souhlas bude sloužit pouze jako součást žádosti o připojení 
k distribuční síti ČEZ Distribuce, a. s., a nenahrazuje rozhodnutí 
příslušných orgánů státní správy. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM/2017/07/072: RM schvaluje rozšíření dohody o splácení dluhu ve výši 7.300 

Kč mezi městem Králíky a paní L. F., Králíky, a to pravidelnými minimálními 
měsíčními splátkami ve výši 1.000 Kč pod ztrátou výhody splátek a za 
předpokladu hrazení řádného měsíčního nájemného. 

 Zároveň RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou 3 
měsíců.  
zodpovědný: MO, Služby města Králíky, s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/07/073: RM nedoporučuje ZM schválit bezúplatný převod úseku 
silnice III/312 27 h na pozemku p. p. č. 2442 v k. ú. Červený Potok od 
uzlového bodu UB 1423A310 po uzlový bod UB 1423A311, včetně mostu 
ev. č. 312 27 h – 1, který prochází přes železniční trať, od Pardubického 
kraje na město Králíky a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/07/074: RM souhlasí s provedením stavebních úprav – výměna dveří a 
zárubní a vyzdění nové příčky – v bytě č. 662/1 v ul. V Bytovkách 
v Králíkách v celkové hodnotě 13.000 Kč včetně DPH na náklady manželů 
E. a Ž. S., Králíky, a to dle Čl. 11 Pravidel pro pronajímání bytů ve 
vlastnictví města Králíky.  

 Zároveň RM schvaluje smlouvu o provedení a bezúplatném převedení 
investic. 
zodpovědný: MO, Služby města Králíky, s. r. o.  
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/07/075: RM bere na vědomí skutečnost, že nebyla podána žádná 
nabídka na veřejnou zakázku malého rozsahu „Facilitace veřejného 
setkání“ a ukládá administrátorovi projektu připravit novou výzvu k podání 
nabídek na tuto akci.  
zodpovědný: odbor OS 
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/07/076: Rada Města souhlasí se skácením 6 jasanů a 1 javoru na 
p.p.č. 3800 v k.ú. Králíky. Současně souhlasí s uzavřením písemné dohody 
o zpracování dřevní hmoty z těchto stromů mezi městem Králíky a panem 
M. M., Žamberk 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: 5:0:0 
 

RM/2017/07/077: RM doporučuje ZM schválit smlouvu o poskytnutí příspěvku 
k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území 
Pardubického kraje v období od 11.12.2016 do 09.12.2017 v požadované 
výši 90.744 Kč, v předloženém znění. 
zodpovědný: místostarosta, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 

Zapsala: Denisa Černohousová 
 
 
 
 
 
 
 

……………………….…….. …………………………………… 
 Jana Ponocná Mgr. Martin Hejkrlík 
 starostka místostarosta 


