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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 21 
Rady města Králíky 

  konané 22.05.2017  
 
Přítomní členové Rady m ěsta 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/2017/21/281: RM doporu čuje ZM schválit souhlas se sm ěnou lesních 

pozemk ů p. p. č. 765, p. p. č. 766/2, p. p. č. 766/3, p. p. č. 766/7 a p. p. č. 
766/8 v k. ú. He řmanice u Králík ve vlastnictví ČR s právem hospoda ření 
pro Lesy ČR u rekrea čního objektu č. e. 2, který je sou částí pozemku st. 
p. č. 121 v k. ú. He řmanice u Králík, za lesní pozemek, p říp. pozemky p. 
p. č. 569 a p. p. č. 571 v k. ú. He řmanice u Králík ve vlastnictví m ěsta 
Králíky, a to v rámci Komplexní pozemkové úpravy He řmanice u Králík, 
která byla v daném území zahájena. Zárove ň RM ukládá MO p ředložit bod 
na jednání ZM. 
zodpovědný: MO, OŽP 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

 
RM/2017/21/282: RM schvaluje uzav ření nové nájemní smlouvy k bytu č. 12 

v bytovém dom ě čp. 660/2, který je sou částí pozemku st. p. č. 772 v k. ú. 
Králíky, s manžely M. a D. N., bytem tamtéž, a to z  doby ur čité t ří měsíců na 
dobu ur čitou jednoho roku (p ři uzavírání smlouvy se postupuje podle 
usnesení č. RM/2004/37/632). 
zodpovědný: MO, SMK s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 
RM/2017/21/283: RM schvaluje smlouvu o právu k umís tění a provedení stavby 

a zřízení služebnosti inženýrské sít ě spočívající v umíst ění, zřízení 
a provozování podzemního vedení vodovodu v souvislo sti se stavbou 
„Králíky, ul. Hluboká – stavební úpravy vodovodu“ n a pozemcích p. p. č. 
2076/1 – ostatní ploše a p. p. č. 2231/4 - ostatní 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., IČO 
48173398, sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad O rlicí, a jí pov ěřené 
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třetí osoby. Služebnost inženýrské sít ě se zřizuje na dobu neur čitou 
a za jednorázovou úhradu ve výši 15 K č/bm + DPH. Zárove ň RM souhlasí 
s uzav řením smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě, v předloženém zn ění. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 
RM/2017/21/284: RM schvaluje ukon čení nájemního vztahu k bytu č. 16 

v bytovém dom ě čp. 193 v ul. Na K řižovatce, který je sou částí pozemku 
st. p. č. 1015 – zastavěné plochy a nádvo ří v k. ú. Králíky, s paní Z. H., 
bytem tamtéž, a to dohodou ke dni 31.05.2017. 
zodpovědný: MO, SMK s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 
RM/2017/21/285: RM schvaluje z řízení věcného b řemene spo čívajícího v právu 

zřídit a provozovat plynárenské za řízení a dále v právu vstupovat a vjížd ět 
na pozemky v souvislosti se z řizováním, stavebními úpravami, opravami, 
provozováním a odstran ěním plynárenského za řízení na pozemcích p. p. č. 
315 a p. p. č. 2074/13 – ostatních plochách v k. ú. Králíky pro oprávn ěnou 
RWE GasNet, s. r. o., I ČO 27295567, sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad 
Labem. V ěcné b řemeno se z řizuje na dobu neur čitou a za jednorázovou 
úhradu ve výši 700 K č + DPH. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 
RM/2017/21/286: RM schvaluje zm ěnu nájemní smlouvu č.j. 3599/2016 mezi 

městem Králíky a panem J. B., Králíky, jejímž p ředmětem je do časné 
užívání pozemk ů p. p. č. 2456 – ostatní plochy o vým ěře 3 332 m2, p. p. č. 
2457 – ostatní plochy o vým ěře 858 m2, p. p. č. 2465 – ostatní plochy o 
vým ěře 4 051 m2, p. p. č. 2466 - trvalého travního porostu o vým ěře 8 635 
m2, p. p. č. 2472 – ostatní plochy o vým ěře 69 m2, p. p. č. 2473 – ostatní 
plochy o vým ěře 68 m2, p. p. č. 2474 – ostatní plochy o vým ěře 510 m2, p. p. 
č. 2475 -  trvalého travního porostu o vým ěře 972 m2 a p. p. č. 2479 – 
ostatní plochy o vým ěře 3 263 m2 vše v k. ú. Prost řední Lipka pro provoz 
pevnostního objektu H ůrka, a to formou dodatku č. 1 k nájemní smlouv ě, 
v předloženém zn ění. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM/2017/21/287: RM schvaluje dodatek č. 7 Smlouvy o nájmu tepelných 
zařízení ze dne 03.08.2004 mezi m ěstem Králíky a spole čností Služby 
města Králíky s. r. o., I ČO 26007959, sídlem R ůžová 462, 561 69 Králíky, 
který nov ě stanoví ro ční nájemné ve výši 159.532 K č, v předloženém zn ění. 
zodpovědný: MO, Služby města Králíky, s. r. o.  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
 
RM/2017/21/288: RM schvaluje rozpo čtové opat ření číslo 201703, kterým se 

 přesunují rozpo čtové prost ředky v rámci p říjmů a výdaj ů mezi 
jednotlivými paragrafy, aniž by se zm ěnil celkový objem p říjmů a výdaj ů. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 
RM/2017/21/289: RM bere na v ědomí úplnou uzavírku a zvláštní užívání silnice 

III/31224 z Králík do Prost řední Lipky v souvislosti s konáním sportovní 
akce „Moped Cup 2017“ a to dne 17.06.2017 v dob ě od 13:00 hod. do 17:00 
hodin. 
zodpovědný: OVTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
  

 
RM/2017/21/290: RM schvaluje uzav ření nájemní smlouvy k m ěstskému bytu 

v dom ě s pečovatelskou službou na adrese Králíky, Na K řižovatce 193, byt 
č. 16, s panem E. B., Jablonné nad Orlicí, a to v so uladu s Pravidly pro 
pronajímání byt ů ve vlastnictví m ěsta Králíky. Náhradníci: P. M., bytem 
Červená Voda a V. J., bytem Červená Voda. 
zodpovědný: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, správce bytového fondu 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 
RM/2017/21/291: RM souhlasí s poskytnutím individuá lní dotace ve výši 

5.000 Kč na podporu sociální služby-sociáln ě aktiviza ční služby pro rodiny 
s dětmi na období roku 2017 spolku Rodinné Integra ční Centrum z. s., 
Prodloužená 278, Pardubice, I Č 27026728. RM schvaluje smlouvu o 
poskytnutí dotace mezi m ěstem Králíky a spolkem Rodinné Integra ční 
Centrum z. s., Pardubice, v p ředloženém zn ění.  
zodpovědný: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 



4 
 

RM/2017/21/292: RM bere na v ědomí informaci o provedeném p řijímacím řízení 
v MŠ Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí. 
zodpovědný: OOS, ředitelka MŠ Moravská Králíky, okres Ústí nad Orlicí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 
RM/2017/21/293: RM bere na v ědomí nabídku inzerce v ekonomickém 

magazínu Profit a ukládá vedoucímu odboru OS inform ovat navrhovatele 
o neakceptování této nabídky. 
zodpovědný: OOS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 

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


