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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 27 
Rady města Králíky 

  konané 03.07.2017  
 
Přítomní členové Rady m ěsta Králíky:  Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Ing. 
Pavel Strnad. 
 
Z jednání omluveni: Mgr. Martin Hejkrlík, Mgr. Miroslav Beran. 
 
Jednání Rady města Králíky (dále jen RM) se zúčastnila nadpoloviční většina členů, 
RM je tedy usnášeníschopná. RM schválila pořad schůze. 
 
 
RM/2017/27/383: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr sm ěny částí pozemk ů p. p. 

č. 3511 – ostatní plochy, p. p. č. 3546 – orné p ůdy a p. p. č. 3547 – ostatní 
plochy o celkové vým ěře cca 166 m 2 ve vlastnictví m ěsta Králíky za část 
pozemku p. p. č. 3529 – orné p ůdy o vým ěře cca 11 m 2 vlastnictví paní Bc. 
M. P., Králíky vše v k. ú. Králíky za kupní cenu ve  výši 350 K č/m2 + náklady 
spojené s p řevodem s tím, že rozdíl kupních cen uhradí žadatelk a. Na 
převáděné části pozemk ů města bude p řiznána bonifikace ve výši 100/m 2 
po uvedení stavby RD do užívání a p řihlášení stavebníka k trvalému pobytu 
nejpozd ěji do 4 let od podpisu smlouvy. Zárove ň RM ukládá MO p ředložit 
bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 
  

RM/2017/27/384: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr sm ěny části pozemku p. p. 
č. 1453/3 – ostatní plochy o vým ěře cca 120 m 2 ve vlastnictví m ěsta Králíky 
za část pozemku st. p. č. 171 – zastavěné plochy o vým ěře cca 7 m 2 ve 
vlastnictví paní M. G., Králíky, vše v k. ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku, nejmén ě však ve výši 70 K č/m2 + náklady 
spojené s p řevodem s tím, že rozdíl kupních cen uhradí žadatelk a. Zároveň 
RM ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2017/27/385: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje pozemku st. p. č. 
1686 – zastavěné plochy a nádvo ří o vým ěře 5 m2 v k. ú. Králíky za kupní 
cenu ve výši 400 K č/m2, náklady spojené s vkladovým řízením uhradí 
kupující, a ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně  
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hlasování: 3:0:0 
 

RM/2017/27/386: RM souhlasí s umíst ěním banneru o velikosti 2 m x 1 m na 
plotu MŠ Moravská, Králíky sm ěrem do parkovišt ě „U Reichl ů“, a to 
v rámci podpory kampan ě „Sta ň se pěstounem!“ spolku Amalthea z. s., 
IČO 26647214, sídlem M ěstský park 274, 537 01 Chrudim. Sou časně RM 
schvaluje prominutí nájemného za umíst ění banneru ve výši 2.000 K č/rok. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2017/27/387: RM schvaluje zám ěr pronájmu části pozemku p. p. č. 2074/1 – 
ostatní plochy o vým ěře cca 6,4 m 2 v k. ú. Králíky za ú čelem zřízení 
předzahrádky p řed objektem čp. 345 v ul. Dlouhá v Králíkách za ro ční 
nájemné ve výši 640 K č a ukládá MO zám ěr pronájmu zve řejnit. Zárove ň 
RM neschvaluje zám ěr pronájmu části pozemku p. p. č. 2074/1 – ostatní 
plochy v k. ú. Králíky za ú čelem parkování služebního vozidla na rozvoz 
pizzy.  
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2017/27/388: RM souhlasí s provedením stavby – a kce „Králíky, Dlouhá p. 
č. 285 – Balšánek – kNN“ spole čností ČEZ Distribuce, a. s., I ČO 24729035, 
sídlem Teplická 874/8, 405 02 D ěčín IV-Podmokly, na pozemku p. p. č. 
2074/1 – ostatní ploše v k. ú. Králíky za podmínky,  že před započetím 
stavby bude uzav řena smlouva o z řízení věcného b řemene. Sou časně RM 
neschvaluje ud ělení plné moci pro projektanta pana M. H., Česká Třebová. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2017/27/389: RM Králíky bere na v ědomí návrh Obecn ě závazné vyhlášky 
města Králíky č. 4/2017 (PP/245/V/2017) „O zrušení obecn ě závazné 
vyhlášky č. 1/2005, O vytvo ření a použití ú čelových prost ředků „Fondu 
rozvoje bydlení“ na území m ěsta Králíky, v p ředloženém zn ění a ukládá FO 
předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2017/27/390: RM schvaluje rozpo čtové opat ření číslo 17-70 p řidělené městu 
Králíky rozhodnutím Ministerstva zem ědělství ČR, dále rozpo čtové 
opat ření číslo OKSCR/17/22811 p řidělené m ěstu Králíky rozhodnutím 
Zastupitelstva Pardubického kraje a interní rozpo čtové opat ření číslo 
201706, kterými se zvyšuje schválený rozpo čet v p říjmech a výdajích o 
částku 48.249,00 K č.  
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zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2017/27/391: RM schvaluje sm ěrnici sp. zn. PP/246/S/2017 „Požární řád 
města Králíky“ v p ředloženém zn ění. 
zodpovědný: odbor VV  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2017/27/392: RM souhlasí s umíst ěním znaku m ěsta Králíky na webových 
stránkách projektu MAP realizovaného pro ORP Králík y a ORP Žamberk 
organizací MAS ORLICKO, z.s., Zem ědělská 1004, 564 01 Žamberk. 
zodpovědný: odbor OS 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2017/27/393: RM schvaluje dodatek ke smlouv ě číslo 506019-000142 
s Českou poštou s.p. pro možnost vydávání časových razítek 
v předloženém zn ění. 
zodpovědný: odbor OS 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2017/27/394: RM zařazuje do programu jednání zastupitelstva rozhodnutí  o 
podaných žádostech na zm ěnu Územního plánu Králíky a ukládá odboru 
ÚPSÚ předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: OÚPSÚ 
termín: 10. 7. 2017 
hlasování: 3:0:0 
  

RM/2017/27/395: RM schvaluje program jednání ZM dne  17.07.2017.  
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

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


