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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 12 
Rady města Králíky 

  konané 20.03.2017  
 
Přítomní členové Rady m ěsta Králíky:  Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. 
Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran 
 
Za městský úřad přítomen tajemník Ing. Martin Košťál. 
 
Jednání Rady města Králíky (dále jen RM) se zúčastnili všichni členové, RM je tedy 
usnášeníschopná. RM schválila pořad schůze. 
 
 
RM/2017/12/127: RM schvaluje zám ěr pronájmu pozemku p. p. č. 207/16 – 

ostatní plochy o vým ěře 136 m2 v k. ú. Králíky za ú čelem zřízení zahrady a 
odpo činkové plochy, za nájemné ve výši 3 K č/m2/rok, a to na dobu 
neur čitou a ukládá MO zám ěr pronájmu zve řejnit.  
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/12/128: RM ruší usnesení č. RM/2017/10/105 ze dne 06.03.2017 a 
schvaluje dodatek č. 3 dohody o p řičlenění honebních pozemk ů ze dne 
28.11.2003 uzavřené mezi m ěstem Králíky a Lesy ČR, s. p., IČO 42196451, 
sídlem P řemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hrade c Králové, 
týkající se nového vymezení p ředmětu dohody, snížení vým ěry 
přičleněných pozemk ů na 0,6999 ha a snížení ro ční úhrady na částku 10 
Kč, ostatní body dohody se nem ění. 
zodpovědný: MO  
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/12/129: RM schvaluje pronájem prostor ů sloužících podnikání 
v přízemí stavby ob čanské vybavenosti čp. 274, která je sou částí pozemku 
st. p. č. 153/1 v k. ú. Králíky, panu V. H., Velké Losiny, za účelem pronájmu 
a předmětu podnikání – prodejna ovoce a zeleniny, nájemní v ztah se 
uzavírá na dobu neur čitou a za nájemné ve výši 7.000 K č/měsíc. 
zodpovědný: MO, SMK s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/12/130: RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouv ě o uzav ření budoucí 
smlouvy o z řízení věcného b řemene a smlouv ě o právu provést stavbu č. 
IE-12/2006114/VB/1a uzav řené dne 28.11.2016 mezi m ěstem Králíky a 
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spole čností ČEZ Distribuce, a. s., I ČO 24729035, zastoupené spole čností 
K energo s.r.o., I ČO 27494683, sídlem Nádražní 346, 563 01 Lanškroun, 
kterým se rozši řuje právo z řídit v ěcné b řemeno – služebnost spo čívající 
v umíst ění, zřízení, provozování, opravách, údržb ě, úprav ě, obnov ě a 
vým ěně distribu ční soustavy vedené pod názvem „Králíky – Bo říkovice – 
rekonstrukce – NN“ a právo p řístupu, p říjezdu a provedení stavby na 
pozemku p. p. č. 1211/3 – trvalém travním porostu v k. ú. Dolní Bo říkovice, 
v předloženém zn ění.  
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/12/131: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje pozemku p. p. č. 
423 – trvalého travního porostu o vým ěře 173 m2 a části pozemk ů p. p. č. 
422 – trvalého travního porostu, p. p. č. 428/4 – trvalého travního porostu a 
p. p. č. 430/1 – trvalého travního porostu o vým ěře cca 540 m 2 v k. ú. Dolní 
Boříkovice za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, n ejméně však ve 
výši 70 K č/m2 + náklady spojené s p řevodem a ukládá MO p ředložit bod na 
jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně  
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/12/132: RM schvaluje rozpo čtové opat ření číslo 17-16 p řidělené městu 
Králíky rozhodnutím MV G Ř HZS ČR, dále rozpo čtové opat ření číslo 17-19 
přidělené městu Králíky rozhodnutím MPSV ČR, dále rozpo čtové opat ření 
číslo OSV/17/20276 p řidělené m ěstu Králíky na základ ě usnesení 
Zastupitelstva Pardubického kraje a interní rozpo čtové opat ření číslo 
201702, kterými se zvyšuje schválený rozpo čet v p říjmech a výdajích o 
částku 800.700,00 K č.  
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/12/133: RM souhlasí s vyklizením zlomených nebo vyvrácených 
dřevin nacházejících se na pozemcích p. č. 280/2, 280/3, 271, 270/1 a 319/2 v 
k.ú. Dolní Hede č. Současně souhlasí s uzav řením písemné dohody o 
zpracování d řevní hmoty z t ěchto strom ů mezi m ěstem Králíky a 
Katastrálním ú řad pro Pardubický kraj – pracovišt ě Pardubice a dále mezi 
městem Králíky a panem J. V., Dolní Hede č za podmínek, že veškeré práce 
budou provedeny na náklad a vlastní nebezpe čí žadatelů pouze náhradou 
za vzniklé palivové d říví, bez ohledu na jeho kvalitu.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM/2017/12/134: RM souhlasí se skácením 1 smrku na p.p.č. 125 v k.ú. 
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Heřmanice u Králík a sou časně souhlasí s uzav řením písemné dohody o 
zpracování d řevní hmoty z tohoto stromu mezi m ěstem Králíky a Osadním 
výborem He řmanice s podmínkou, že veškeré práce budou proveden y na 
náklad a vlastní nebezpe čí žadatele, pouze náhradou za vzniklé palivové 
dříví, bez ohledu na jeho kvalitu. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/12/135: RM bere na v ědomí sd ělení ředitele p říspěvkové organizace 
Základní škola Králíky o vyhlášení volného dne v te rmínu 12.04.2017. 
zodpovědný: odbor OS, ředitel Základní školy Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/12/136: RM souhlasí s poskytnutím individuá lní dotace ve výši 20.000 
Kč na podporu sociální služby azylový d ům a sociální služby krizová 
pomoc poskytované zapsaným ústavem CEMA Žamberk, z.  ú., Nádražní 22, 
Žamberk, 564 01.  RM schvaluje smlouvu o poskytnutí  dotace mezi m ěstem 
Králíky a zapsaným ústavem CEMA Žamberk, z. ú., v p ředloženém zn ění.  
zodpovědný: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/12/137: RM souhlasí s poskytnutím individuá lní dotace ve výši 15.000 
Kč na podporu sociální služby d ům na půl cesty poskytované zapsaným 
ústavem CEMA Žamberk, z. ú., Nádražní 22, Žamberk, 564 01. RM schvaluje 
smlouvu o poskytnutí dotace mezi m ěstem Králíky a zapsaným ústavem 
CEMA Žamberk, z. ú., v p ředloženém zn ění.  
zodpovědný: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

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


