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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 15 
Rady města Králíky 

  konané 10.04.2017  
 
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/2017/15/182: RM schvaluje z řízení služebnosti inženýrské sít ě spočívající 

v uložení, z řízení a provozování vodovodní a elektro p řípojky, a dále v 
právu vstupovat a vjížd ět na pozemek p. p. č. 767/1 – ostatní plochu v k. ú. 
Dolní Hede č, a to pro oprávn ěnou Agrofruct, a. s., I ČO 47468181, sídlem 
K Třešňovce 247, 533 75 Dolní Ředice. Služebnost se z řizuje na dobu 
neurčitou a za náhradu stanovenou ve výši znaleckého pos udku + náklady 
spojené se z řízením služebnosti. Zárove ň RM souhlasí s uzav řením 
smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti inženýrské sít ě 
v předloženém zn ění a ukládá MO zadat vypracování znaleckého posudku  
u znalce pana M. Hošpese, Králíky. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/15/183: RM schvaluje z řízení věcného b řemene spo čívajícího 
v umíst ění, zřízení, provozování, opravách, údržb ě, úprav ě, obnov ě a 
vým ěně distribu ční soustavy vedené pod názvem „Králíky – Dolní 
Boříkovice st. 122 – Pe činka - kNN“ a smlouvu o právu provést stavbu, a 
dále právo p řístupu a p říjezdu na pozemek p. p. č. 1535/1 - ostatní plochu v 
k. ú. Dolní Bo říkovice, v souvislosti s provozováním distribu ční soustavy 
pro oprávn ěnou ČEZ Distribuce, a. s., I ČO 24729035, sídlem Teplická 874/8, 
405 02 Děčín. Věcné b řemeno se z řizuje na dobu neur čitou a za 
jednorázovou úhradu ve výši 1.800 K č + DPH. Zároveň RM souhlasí s 
uzavřením smlouvy o smlouv ě budoucí o z řízení věcného b řemene a 
smlouvy o právu provést stavbu, v p ředloženém zn ění. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/15/184: RM schvaluje pacht pozemk ů p. p. č. 3136 – trvalého travního 
porostu o vým ěře 3 631 m2 a p. p. č. 3138 – trvalého travního porostu o 
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vým ěře 12 578 m2 v k. ú. Dolní Bo říkovice panu M. B., Králíky, za ú čelem 
zemědělského hospoda ření, za pachtovné ve výši 1.135 K č/rok + DPH, 
pachtovní vztah se uzavírá na dobu neur čitou.  
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/15/185: RM schvaluje pacht části pozemku p. p. č. 1204 – ostatní 
plochy o vým ěře cca 3 222 m 2 v k. ú. Dolní Lipka panu V. D., Králíky, za 
účelem zem ědělského hospoda ření, za pachtovné ve výši 226 K č/rok + 
DPH, pachtovní vztah se uzavírá na dobu neur čitou.  
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/15/186: RM schvaluje zám ěr pronájmu pozemku p. p. č. 3027 – 
trvalého travního porostu o vým ěře 672 m2 v k. ú. Dolní Bo říkovice za 
účelem údržby pozemku, za nájemné ve výši 0,50 K č/m2/rok, nájemní vztah 
se uzavírá na dobu neur čitou. Zárove ň RM ukládá MO zám ěr pronájmu 
zveřejnit v souladu s Pravidly pro propachtování pozemk ů ve vlastnictví 
města Králíky. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/15/187: RM schvaluje zám ěr pronájmu části pozemku p. p. č. 2075 – 
ostatní plochy o vým ěře cca 20 m 2 v k. ú. Králíky za ú čelem zřízení sezónní 
předzahrádky, za nájemné ve výši 100 K č/m2/rok, nájemní vztah se uzavírá 
na dobu neur čitou. Zárove ň RM ukládá MO zám ěr pronájmu zve řejnit na 
dobu 15 dn ů, tj. odlišn ě od Pravidel pro propachtování pozemk ů ve 
vlastnictví m ěsta Králíky. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/15/188: RM schvaluje zám ěr změny smlouvy o výp ůjčce prostor, tj. 
rozší ření užívání prostor o dalších 5 místností ve 2. NP – pravé k řídlo 
budovy čp. 367 – objektu ob čanské vybavenosti, stavba je sou částí 
pozemku st. p. č. 229 v k. ú. Králíky, za ú čelem p řemístění Památníku 
obětem internace, ostatní podmínky smlouvy z ůstávají v platnosti 
v nezm ěněné podob ě. Zároveň RM ukládá MO zám ěr změny smlouvy o 
výpůjčce zveřejnit v souladu s Pravidly pro pronajímání prostor ů 
sloužících podnikání ve vlastnictví m ěsta Králíky. 
zodpovědný: MO, SMK 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM/2017/15/189: RM schvaluje Smlouvu o spole čném postupu p ři organizování 
seminá řů mezi m ěstem Žamberk, Masarykovo nám ěstí čp. 166, Žamberk, 
IČO 00279846, a městem Králíky, Velké nám ěstí 5, Králíky, I ČO 00279072, 
v předloženém zn ění.  
zodpovědný: odbor sociálních věcí a zdravotnictví  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 

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


