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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 24 
Rady města Králíky 

  konané 12.06.2017  
 
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/2017/24/324: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje pozemku p. p. č. 

488 – zahrady o vým ěře 205 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 s tím, že na pozemku bude z řízeno věcné b řemeno – 
služebnost inženýrské sít ě kanalizace pro oprávn ěné město Králíky, 
služebnost se z řizuje na dobu neur čitou a bezúplatn ě. Zároveň RM ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně  
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/24/325: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr sm ěny pozemku p. p. č. 
3027 – trvalého travního porostu o vým ěře 672 m2 ve vlastnictví m ěsta 
Králíky za část pozemku p. p. č. 1382/2 – trvalého travního porostu o stejné 
vým ěře ve vlastnictví pana S. T., bytem Králíky, vše k. ú. Dolní Bo říkovice 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejmén ě 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/2017/24/326: RM souhlasí s provedením montážních  prací spole čností ČEZ 
Distribuce, a. s., I ČO 24729035, sídlem Teplická 874/8, 405 02 D ěčín IV-
Podmokly, dle oznámení OE-12-2002849 na pozemku p. p. č. 1087/8 – 
trvalém travním porostu v k. ú. Králíky, a to v sou vislosti s akcí „Králíky – 
VN2280“.  
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM/2017/24/327: Město Králíky jako vlastník pozemku souhlasí se stavb ou 
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vodovodní p řípojky na pozemku p. p. č. 2702 – ostatní ploše v k. ú. Horní 
Lipka: 

• manželů J. a T. J., bytem Praha, 
• manželů L. a V. V., bytem Hnátnice.  

 Uvedený souhlas bude sloužit jako p říloha žádosti o vydání povolení 
u vodoprávního ú řadu a nenahrazuje rozhodnutí p říslušných orgán ů státní 
správy. Podmínkou zapo četí stavby je uzav ření smlouvy o smlouv ě 
budoucí o z řízení věcného b řemene. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/24/328: RM schvaluje prominutí nájemného za  pronájem prostor ů – 
zubní ordinace ve 3. NP v budov ě čp. 414 – objektu ob čanské vybavenosti, 
stavba je sou částí st. p. č. 558/1 v k. ú. Králíky, spole čnosti MUDr. Marie 
Špičková s. r. o., I ČO 28860471, sídlem Antonína Dvo řáka 777, 561 69 
Králíky, a to za m ěsíce červenec a srpen 2017 v celkové výši 4.010 K č 
z důvodu ukon čení léka řské praxe k 30.06.2017 a nástupu nového zubního 
lékaře. 
zodpovědný: MO, SMK s. r. o. 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/24/329: RM schvaluje prominutí nájemného za  pronájem prostor ů – 
zubní ordinace ve 3. NP v budov ě čp. 414 – objektu ob čanské vybavenosti, 
stavba je sou částí st. p. č. 558/1 v k. ú. Králíky, spole čnosti MUDr. Jan 
Špička s. r. o., I ČO 28860446, sídlem Antonína Dvo řáka 777, 561 69 Králíky, 
a to za m ěsíce červenec a srpen 2017 v celkové výši 3.912 K č z důvodu 
ukon čení léka řské praxe k 30.06.2017 a nástupu nového zubního lék aře. 
zodpovědný: MO, SMK s. r. o. 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/24/330: RM schvaluje prominutí nájemného za  pronájem movitých 
věcí – zuba řského k řesla inv. č. 702 a soupravy k zuba řskému k řeslu inv. č. 
701 spole čnosti MUDr. Jan Špi čka s. r. o., I ČO 28860446, sídlem Antonína 
Dvořáka 777, 561 69 Králíky, a to za m ěsíce červenec a srpen 2017 
v celkové výši 1.000 K č + DPH z důvodu ukon čení léka řské praxe 
k 30.06.2017 a nástupu nového zubního léka ře.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/24/331: RM schvaluje z řízení věcného b řemene – služebnosti 
spočívající v umíst ění, zřízení, provozování, opravách, údržb ě, úprav ě, 
obnov ě a vým ěně distribu ční soustavy vedené pod názvem „Dolní Hede č – 
rekonstrukce - NN“ a smlouvu o právu provést stavbu , a dále právo 
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přístupu a p říjezdu na pozemek ve zjednodušené evidenci st. p. č. 84 – 
původ P řídělový plán nebo jiný podklad (GP) a dále na pozemky p. p. č. 102 
- zahradu, p. p. č. 329/3 – trvalý travní porost, p. p. č. 330 – zahradu, p. p. č. 
332 – trvalý travní porost, p. p. č. 366 – trvalý travní porost, p. p. č. 720/2, 
p. p. č. 720/4, p. p. č. 732/2, p. p. č. 736/1, p. p. č. 741/2, p. p. č. 743/3, p. p. č. 
755/2 a p. p. č. 767/4 vše ostatní plochy v k. ú. Dolní Hede č, v souvislosti 
s provozováním distribu ční soustavy pro oprávn ěnou ČEZ Distribuce, a. s., 
IČO 24729035, sídlem Teplická 874/8, 405 02 D ěčín. Věcné b řemeno 
se zřizuje na dobu neur čitou a za jednorázovou úhradu ve výši 77.600 K č + 
DPH. Zároveň RM souhlasí s uzav řením smlouvy o smlouv ě budoucí 
o zřízení věcného b řemene a smlouvy o právu provést stavbu 
v předloženém zn ění. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/24/332: Město Králíky jako vlastník pozemku souhlasí se stavb ou 
kanaliza ční přípojky na pozemku p. p. č. 2074/14 – ostatní ploše v k. ú. 
Králíky P. N.,  a J. N., bytem Brno. Podmínkou zapo četí realizace stavby je 
uzavření smlouvy o smlouv ě budoucí o z řízení věcného b řemene. Uvedený 
souhlas nenahrazuje rozhodnutí p říslušných orgán ů státní správy. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/24/333: RM schvaluje rozpo čtové opat ření číslo 17-56 p řidělené městu 
Králíky rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních  věcí ČR, dále 
rozpo čtové opat ření číslo 17-59 p řidělené m ěstu Králíky na základ ě 
rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních v ěcí ČR a interní rozpo čtové 
opat ření číslo 201704, kterými se zvyšuje schválený rozpo čet v p říjmech 
a výdajích o částku 464.070,25 K č.  
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/24/334: RM souhlasí s použitím fondu invest ic ZUŠ Králíky v roce 
2017 na nákup dlouhodobého investi čního majetku – akordeonu Delicia - 
do majetku z řizovatele. 
zodpovědný: finanční odbor, majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

RM/2017/24/335: RM projednala žádost firmy Cirkusov é šapito Berousek o 
finan ční dotaci ve výši 10.000 K č a rozhodla dotaci neposkytnout. 
zodpovědný: OOS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:1  (zdržel se Mgr. Hejkrlík) 
 



4 
 

RM/2017/24/336: RM souhlasí s umíst ěním sídla sportovní organizace „Sokol 
Boříkovice, z.s.“ v č. p. 488, ulice Nádražní, 561 69 Králíky. 
zodpovědný: OOS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

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


