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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 17 
Rady města Králíky 

  konané 24.04.2017  
 
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/2017/17/192: RM doporu čuje ZM schválit majetkoprávní vypo řádání 

pozemk ů pod stavbou silnice II/312 v úseku od kruhové k řižovatky ve 
směru Červený Potok mezi m ěstem Králíky a Pardubickým krajem, a to 
bezúplatným p řevodem pozemk ů města Králíky na Pardubický kraj a 
bezúplatným p řevodem pozemk ů Pardubického kraje na m ěsto Králíky dle 
geometrického plánu č. 1696-5/2013 ze dne 08.08.2014, kterým bylo 
zaměřeno těleso silnice, a to formou sm ěnné smlouvy, a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. Zárove ň RM schvaluje podání žádosti na 
Pardubický kraj o majetkoprávní vypo řádání pozemk ů pod stavbou silnice 
II/312 v úseku od kruhové k řižovatky ve sm ěru na Červený Potok. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/17/193: RM schvaluje Pravidla pro propachto vání pozemk ů ve 
vlastnictví m ěsta Králíky č. PP/236/P/2017 v předloženém zn ění s účinností 
od 24.04.2017. 
zodpovědný: MO  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/17/194: RM schvaluje pronájem pozemku p. p.  č. 207/16 – ostatní 
plochy o vým ěře 136 m2 v k. ú. Králíky panu Josefu Malému, nar. 
07.07.1984, bytem Pivovarská 148, 561 69 Králíky, z a účelem zřízení 
zahrady a odpo činkové plochy, za nájemné ve výši 408 K č/rok, nájemní 
vztah se uzavírá na dobu neur čitou.  
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM/2017/17/195: RM schvaluje pacht pozemku p. p. č. 3176 – ostatní plochy o 
vým ěře 6 092 m2 v k. ú. Králíky panu Milanu Šemrincovi, nar. 17.11 .1976, 
bytem Dolní Lipka 26, 561 69 Králíky, za ú čelem zem ědělského 
hospoda ření, za pachtovné ve výši 426 K č/rok, pachtovní vztah se uzavírá 
na dobu neur čitou.  
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/17/196: RM souhlasí, aby na pozemku p. p. č. 2104 – ostatní ploše v k. 
ú. Červený Potok byla provedena vým ěna sk říně rozvad ěče DMOA8 
spole čností Česká telekomunika ční infrastruktura a. s., I ČO 04084063, 
sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3. Uvedený sou hlas nenahrazuje 
rozhodnutí p říslušných orgán ů státní správy. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/17/197: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje pozemku p. p. č. 
3512 – trvalého travního porostu o vým ěře 354 m2 v k. ú. Králíky za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku, nejmén ě však ve výši 90 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/2017/17/198: 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, Nádražní p.  č. 
1184/3 – Vogel - kNN“ a smlouvu o právu provést sta vbu, a dále právo 
přístupu a p říjezdu na pozemek p. p. č. 2237 - ostatní plochu v k. ú. Králíky, 
v souvislosti s provozováním distribu ční soustavy pro oprávn ěnou ČEZ 
Distribuce, a. s., I ČO 24729035, sídlem Teplická 874/8, 405 02 D ěčín. Věcné 
břemeno se z řizuje na dobu neur čitou a za jednorázovou úhradu ve výši 
2.400 Kč + DPH. Zároveň RM souhlasí s uzav řením smlouvy o smlouv ě 
budoucí o z řízení věcného b řemene a smlouvy o právu provést stavbu 
v předloženém zn ění. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/17/199: RM schvaluje smlouvu o právu k umís tění a provedení stavby 
a zřízení služebnosti inženýrské sít ě spočívající v provozování, údržb ě a 
opravách vodovodního řadu v souvislosti se stavbou „Prost řední Lipka – 
propojení vodovodu“ na pozemcích p. p. č. 2201, p. p. č. 2202, p. p. č. 2209, 
p. p. č. 2224, p. p. č. 2247 – vše ostatní plocha a p. p. č. 2269 – trvalém 
travním porostu vše k. ú. Prost řední Lipka a dále na p. p. č. 3456 – ostatní 
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ploše v k. ú. Králíky, a dále v právu p řístupu a p říjezdu na uvedené 
pozemky pro oprávn ěnou spole čnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad 
Orlicí, a. s., I ČO 48173398, sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad  Orlicí, 
a jí pov ěřené třetí osoby, v p ředloženém zn ění. Služebnost inženýrské sít ě 
se zřizuje na dobu neur čitou a za jednorázovou úhradu ve výši 15 K č/bm + 
DPH. Zároveň RM souhlasí s uzav řením smlouvy o budoucí smlouv ě o 
zřízení služebnosti inženýrské sít ě, v předloženém zn ění. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/17/200: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje pozemku p. p. č. 
441 – zahrady o vým ěře 1 487 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejmén ě však ve výši 90 K č/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně  
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/17/201: RM potvrzuje usnesení č. RM/2017/14/157 ze dne 03.04.2017 
na prodej staveb technického vybavení – pilí ře elektro a pilí ře HUP na 
pozemku p. p. č. 3501 – orné p ůdě v k. ú. Králíky manžel ům Františku a 
Ditě Roučovým, nar. 02.03.1969, nar. 21.02.1974, bytem 561 6 1 Červená 
Voda 27, Velké nám ěstí 355, 561 69 Králíky, jedná se o stavby technick ého 
vybavení pro jednotlivé stavební pozemky pro napoje ní budoucích RD, 
které m ěsto zainvestovalo, a které technicky zabezpe čují budoucí napojení 
na inženýrské sít ě, a nelze p řívody odd ělit.   
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/17/202: RM doporu čuje ZM schválit majetkoprávní vypo řádání 
pozemk ů pod stavbou „I/43 Králíky - úprava k řižovatky pod nám ěstím“ 
mezi m ěstem Králíky a Pardubickým krajem, a to bezúplatným  převodem 
pozemk ů p. p. č. 2203/6 – ostatní plochy o vým ěře 126 m2 a p. p. č. 2203/8 – 
ostatní plochy o vým ěře 100 m2 v k. ú. Králíky od Pardubického kraje na 
město Králíky a ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM. Zárove ň RM 
schvaluje podání žádosti o majetkoprávní vypo řádání pozemk ů pod 
stavbou „I/43 Králíky - úprava k řižovatky pod nám ěstím“ na Pardubický 
kraj. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/17/203: RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b zákona číslo 
128/2000Sb. o obcích, projednala výsledek hospoda ření příspěvkové 
organizace Mate řská škola Pivovarská a schvaluje jeho finan ční 
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vypo řádání takto: 
 Zlepšený hospodá řský výsledek ve výši 56.621,13 K č ponechává, 

v souladu s ustanovením § 30 a § 32 zákona číslo 250/2000Sb. 
o rozpo čtových pravidlech územních rozpo čtů, v platném zn ění, organizaci 
Mateřská škola Pivovarská k p řevedení do fondu odm ěn ve výši 
11.621,00 Kč a k převedení do rezervního fondu ve výši 45.000,13 K č a 
zároveň RM schvaluje ú četní závěrku m ěstem z řízené příspěvkové 
organizace Mate řská škola Pivovarská, Králíky sestavenou k 31.12.20 16. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/17/204: RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b zákona číslo 
128/2000Sb. o obcích, projednala výsledek hospoda ření příspěvkové 
organizace Mate řská škola Červený Potok a schvaluje jeho finan ční 
vypo řádání takto: 

 Zlepšený hospodá řský výsledek ve výši 25.175,58 K č ponechává, 
v souladu s ustanovením § 30 a § 32 zákona číslo 250/2000Sb. 
o rozpo čtových pravidlech územních rozpo čtů, v platném zn ění, organizaci 
Mateřská škola Červený Potok k p řevedení do rezervního fondu ve výši 
25.175,58 Kč a zároveň RM schvaluje ú četní závěrku m ěstem z řízené 
příspěvkové organizace Mate řská škola Červený Potok, Králíky sestavenou 
k 31.12.2016. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/17/205: RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b zákona číslo 
128/2000Sb. o obcích, projednala výsledek hospoda ření příspěvkové 
organizace Mate řská škola Moravská a schvaluje jeho finan ční vypo řádání 
takto: 

 Zlepšený hospodá řský výsledek ve výši 88.500,78 K č ponechává, 
v souladu s ustanovením § 30 a § 32 zákona číslo 250/2000Sb. 
o rozpo čtových pravidlech územních rozpo čtů, v platném zn ění, organizaci 
Mateřská škola Moravská k p řevedení do fondu odm ěn ve výši 
26.550,00 Kč a k převedení do rezervního fondu ve výši 61.950,78 K č a 
zároveň RM schvaluje ú četní závěrku m ěstem z řízené příspěvkové 
organizace Mate řská škola Moravská, Králíky sestavenou k 31.12.2016 . 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/17/206: RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b zákona číslo 
128/2000Sb. o obcích, projednala výsledek hospoda ření příspěvkové 
organizace Základní škola Králíky a schvaluje jeho finan ční vypo řádání 
takto: 

 Zlepšený hospodá řský výsledek ve výši 3.716,09 K č ponechává, v souladu 
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s ustanovením § 30 a § 32 zákona číslo 250/2000Sb. o rozpo čtových 
pravidlech územních rozpo čtů, v platném zn ění, organizaci Základní škola 
Králíky k p řevedení do fondu odm ěn ve výši 2.900,00 K č a k převedení do 
rezervního fondu ve výši 816,09 K č a zároveň RM schvaluje ú četní závěrku 
městem z řízené příspěvkové organizace Základní škola Králíky sestavenou 
k 31.12.2016. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/17/207: RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b zákona číslo 
128/2000Sb. o obcích, projednala výsledek hospoda ření příspěvkové 
organizace Školní jídelna Králíky a schvaluje jeho finan ční vypo řádání 
takto: 

 Zlepšený hospodá řský výsledek ve výši 329.229,20 K č ponechává, 
v souladu s ustanovením § 30 a § 32 zákona číslo 250/2000Sb. o 
rozpo čtových pravidlech územních rozpo čtů, v platném zn ění, organizaci 
Školní jídelna Králíky k p řevedení do fondu odm ěn ve výši 98.769,00 K č a 
k převedení do rezervního fondu ve výši 230.460,20 K č a zároveň RM 
schvaluje ú četní závěrku m ěstem z řízené příspěvkové organizace Školní 
jídelna Králíky sestavenou k 31.12.2016. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/17/208: RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b zákona číslo 
128/2000Sb. o obcích, projednala výsledek hospoda ření příspěvkové 
organizace Základní um ělecká škola Králíky a schvaluje jeho finan ční 
vypo řádání takto: 

 Zlepšený hospodá řský výsledek ve výši 136.087,65 K č ponechává, 
v souladu s ustanovením § 30 a § 32 zákona číslo 250/2000Sb. 
o rozpo čtových pravidlech územních rozpo čtů, v platném zn ění, organizaci 
Základní um ělecká škola Králíky k p řevedení do fondu odm ěn ve výši 
108.000,00 Kč a k převedení do rezervního fondu ve výši 28.087,65 K č a 
zároveň RM schvaluje ú četní závěrku m ěstem z řízené příspěvkové 
organizace Základní um ělecká škola Králíky sestavenou k 31.12.2016. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/17/209: RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b zákona číslo 
128/2000Sb. o obcích, projednala výsledek hospoda ření příspěvkové 
organizace M ěstská knihovna Králíky a schvaluje jeho finan ční vypo řádání 
takto: 

 Nedočerpané mzdové prost ředky ve výši 5.803,00 K č ponechává 
organizaci ke krytí provozních výdaj ů. Zlepšený hospodá řský výsledek ve 
výši 232,22 K č ponechává, v souladu s ustanovením § 30 a § 32 zák ona 
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číslo 250/2000Sb. o rozpo čtových pravidlech územních rozpo čtů, 
v platném zn ění, organizaci M ěstská knihovna Králíky k p řevedení do 
rezervního fondu ve výši 232,22 K č a zároveň RM schvaluje ú četní závěrku 
městem z řízené příspěvkové organizace M ěstská knihovna Králíky 
sestavenou k 31.12.2016. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/17/210: RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b zákona číslo 
128/2000Sb. o obcích, projednala výsledek hospoda ření příspěvkové 
organizace M ěstské muzeum Králíky a schvaluje jeho finan ční vypo řádání 
takto: 

 Zlepšený hospodá řský výsledek ve výši 15.837,49 K č ponechává, 
v souladu s ustanovením § 30 a § 32 zákona číslo 250/2000Sb. 
o rozpo čtových pravidlech územních rozpo čtů, v platném zn ění, organizaci 
Městské muzeum Králíky k p řevedení do fondu odm ěn ve výši 12.669,00 K č 
a k převedení do rezervního fondu ve výši 3.168,49 K č a zároveň RM 
schvaluje ú četní závěrku m ěstem z řízené příspěvkové organizace M ěstské 
muzeum Králíky sestavenou k 31.12.2016. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/17/211: RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b zákona číslo 
128/2000Sb. o obcích, projednala výsledek hospoda ření příspěvkové 
organizace Klub Na St řelnici a schvaluje jeho finan ční vypo řádání takto: 

 Nedočerpané mzdové prost ředky ve výši 108,00 K č ponechává organizaci 
ke krytí provozních výdaj ů. Zlepšený hospodá řský výsledek ve výši 
17.935,30 Kč ponechává, v souladu s ustanovením § 30 a § 32 zák ona číslo 
250/2000Sb. o rozpo čtových pravidlech územních rozpo čtů v platném 
znění organizaci Klub Na St řelnici k p řevedení do rezervního fondu ve výši 
17.935,30 Kč a zároveň RM schvaluje ú četní závěrku m ěstem z řízené 
příspěvkové organizace Klub Na St řelnici sestavenou k 31.12.2016. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/17/212: RM bere na v ědomí ú četní závěrku m ěsta Králíky za rok 2016 
a ukládá finan čnímu odboru p ředložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/17/213: RM bere na v ědomí návrh záv ěrečného ú čtu m ěsta Králíky za 
rok 2016 a ukládá finan čnímu odboru p ředložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: finanční odbor  
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/17/214: RM schvaluje dodatek č. 1 ke SoD na stavbu „Chodník podél 
sil. I/43 ul. 5. kv ětna v Králíkách, I. etapa“ mezi investorem m ěstem Králíky 
a zhotovitelem stavby Miroslavem Skalickým, I Č 46447211, 5. května, 561 
69 Králíky, v p ředloženém zn ění. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/17/215: RM schvaluje smlouvu o dílo na stav bu „DiscGolfPark 
Králíky“ mezi investorem m ěstem Králíky a zhotovitelem stavby HEPA 
group s.r.o., I Č 26855071, Ježkova 1054/10, 130 Praha, v p ředloženém 
znění. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/17/216: RM schvaluje p říkazní smlouvu na zadání podlimitní ve řejné 
zakázky na stavební práce s názvem: „Autobusové nád raží Králíky“ mezi 
příkazcem m ěstem Králíky a p říkazníkem Mgr. Zde ňkem Tomášem, sídlem 
třída Míru 92, 530 Pardubice, I Č 0356378, v předloženém zn ění. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/17/217: RM souhlasí se skácením 1 ks jasanu  rostoucího uprost řed 
chodníku na p. p. č. 2231/2 v k. ú. Králíky a sou časně souhlasí s uzav řením 
písemné dohody o zpracování d řevní hmoty z tohoto stromu mezi m ěstem 
Králíky a panem Richardem Mare čkem, bytem Na Mok řinách 942, 561 69 
Králíky s podmínkou, že veškeré práce budou provede ny na náklad a 
vlastní nebezpe čí žadatele, pouze náhradou za vzniklé palivové d říví, bez 
ohledu na jeho kvalitu.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/17/218: RM souhlasí se skácením 8 ks osik r ostoucích na p. p. č. 3550 
v k. ú. Králíky a sou časně souhlasí s uzav řením písemné dohody o 
zpracování d řevní hmoty z t ěchto strom ů mezi m ěstem Králíky a panem 
Karlem Hlavou, bytem Jana Švermy 715, 561 69 Králík y s podmínkou, že 
veškeré práce budou provedeny na náklad a vlastní n ebezpečí žadatele, 
pouze náhradou za vzniklé palivové d říví, bez ohledu na jeho kvalitu.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM/2017/17/219: Město Králíky prohlašuje, že není a nikdy nebylo vlas tníkem 
silni ční vegetace na pozemku p. č. 546/2 v k. ú. Dolní Lipka a na pozemcích 
p. č. 3823/1, 2080/19, 2231/20, 2231/22 a 2231/12 v k. ú. Králíky. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/17/220: RM souhlasí s poskytnutím individuá lní dotace ve výši 35.000 
Kč na podporu sociální služby - sociáln ě aktiviza ční služby pro rodiny 
s dětmi - na období roku 2017 spolku Amalthea z. s., M ěstský park 274, 
Chrudim, I Č 26647214. RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace  mezi 
městem Králíky a spolkem Amalthea z. s., M ěstský park 274, Chrudim, I Č 
26647214. 
zodpovědný: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/17/221: RM s odkazem na ustanovení § 118, o dst. 1, písm. a), zákona 
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provád ění sociálního zabezpe čení, souhlasí 
s ustanovením m ěsta Králíky, Velké nám ěstí 5, IČ 00279072, zvláštním 
příjemcem dávky d ůchodového zabezpe čení oprávn ěného Milana 
Andrleho, nar. 21.12.1948, trvale bytem Červená Voda 117, skute čně 
Králíky, ubytovna Adlerberg, Jana Opletala 127. 
zodpovědný: odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/17/222: RM bere na v ědomí návrh prázdninového provozu mate řských 
škol z řizovaných m ěstem Králíky v období červenec – srpen 2017. 
zodpovědný: odbor OS, ředitelky MŠ zřizovaných městem Králíky, ředitelka ŠJ 
Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/17/223: RM bere na v ědomí informaci ředitelky p říspěvkové 
organizace Školní jídelna Králíky o p řerušení provozu školní jídelny dne 
25.4.2017 a současně RM bere na v ědomí informaci ředitele p říspěvkové 
organizace Základní škola Králíky o vyhlášení volné ho dne v termínu 
25.04.2017 z důvodu p řerušení dodávky el. energie v uvedený den. 
zodpovědný: odbor OS, ředitel PO Základní škola Králíky, ředitelka PO Školní 
jídelna Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/17/224: RM vyhlašuje Program podpory sportu  na rok 2017 a Program 
podpory kultury, spole čenských aktivit, práce s mládeží a činnosti 
nestátních neziskových organizací na rok 2017 v p ředloženém zn ění a 
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ukládá vedoucímu odboru OS programy zve řejnit. 
zodpovědný: odbor OS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/17/225: RM bere na v ědomí p ředložené návrhy dohod o vytvo ření 
spole čného školského obvodu spádové základní školy, spole čného 
školského obvodu spádové mate řské školy a ukládá starostce m ěsta 
jednat se starosty obcí Dolní Morava, Mladkov a Lic hkov o navržených 
variantách. 
zodpovědný: odbor OS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

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


