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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 32 
Rady města Králíky 

  konané 14.08.2017  
 
Přítomní členové Rady m ěsta Králíky:  Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, 
Ing. Pavel Strnad, Ing. Ladislav Tóth. 
 
Z jednání omluven: Mgr. Miroslav Beran. 
 
Za městský úřad přítomen tajemník Ing. Martin Košťál. 
 
Jednání Rady města Králíky (dále jen RM) se zúčastnila nadpoloviční většina členů, 
RM je tedy usnášeníschopná. RM schválila pořad schůze. 
 
 
RM/2017/32/446: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje pozemku st. p. č. 

189 – zastavěné plochy a nádvo ří o vým ěře 187 m2 v k. ú. Horní Lipka 
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: 4:0:0 
  

RM/2017/32/447: RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výp ůjčce uzav řené dne 
25.06.2015 mezi m ěstem Králíky a SH ČMS – Sborem dobrovolných hasi čů 
Prost řední Lipka, I ČO 61239551, sídlem Prost řední Lipka 58, 561 69 Králíky, 
v předloženém zn ění. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/32/448: RM schvaluje pronájem 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 
před objektem čp. 345 v ul. Dlouhá v Králíkách spole čnosti TROGAREX 
s. r. o., IČO 25910248, sídlem Dlouhá 345, 561 69 Králíky, za r oční nájemné 
ve výši 640 K č.  
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/32/449: RM nedoporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje části pozemku 
p. p. č. 422 – trvalého travního porostu o vým ěře cca 80 m 2 a pozemku 
p. p. č. 421 – trvalého travního porostu o vým ěře 122 m2 v k. ú. Dolní 
Boříkovice, p řípadný prodej realizovat až po výstavb ě chodníku v obci, 
a ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO  
termín: průběžně 
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hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/32/450: RM schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. j. 6017/2011 
ze dne 25.11.2011 na pronájem pozemk ů v k. ú. Horní Lipka za ú čelem 
zemědělského hospoda ření mezi m ěstem Králíky a spole čností ZEOS, 
s. r. o., IČO 48150754, sídlem Prost řední Lipka 126, 561 69 Králíky, 
za nájemné ve výši 3.889 K č/rok + DPH, v p ředloženém zn ění. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/32/451: RM schvaluje z řízení věcného b řemene - služebnosti 
spočívajícího v umíst ění, zřízení, provozování, opravách, údržb ě, úprav ě, 
obnov ě a vým ěně distribu ční soustavy vedené pod názvem „Králíky, 
Dlouhá p. č. 285 – Balšánek - kNN“ a smlouvu o právu provést s tavbu, 
a dále právo p řístupu a p říjezdu na pozemek p. p. č. 2074/1 - ostatní plochu 
v k. ú. Králíky, v souvislosti s provozováním distr ibuční 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 700 K č + 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 p ředloženém zn ění. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/32/452: RM bere na v ědomí dohodu mezi m ěstem Králíky a Lesy ČR 
o sm ěně lesních pozemk ů v rámci probíhající Komplexní pozemkové 
úpravy He řmanice u Králík, p ři které budou zárove ň vyřešeny nároky 
vlastník ů rekreačních chat. 
zodpovědný: MO, OŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/32/453: RM schvaluje Smlouvu o propagaci a reklam ě na akci 
„Cihelna 2017“ mezi m ěstem Králíky a spole čností Vodovody a kanalizace 
Jablonné nad Orlicí, a.s, v p ředloženém zn ění. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/32/454: RM schvaluje Smlouvu o propagaci a reklam ě na akci 
„Cihelna 2017“ mezi m ěstem Králíky a spole čností V A K S T A V, s.r.o, 
Jablonné nad Orlicí, v p ředloženém zn ění. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
 



3 
 

RM/2017/32/455: RM bere na v ědomí informaci o uzav řených darovacích 
smlouvách mezi m ěstem Králíky a firmami: 

 - EKOLA České Libchavy, spol. s r. o., 561 14 České Libchavy 172, 
IČ 49813862 (30.000 Kč) 

 - FENIX Protector, s. r. o., Mokrovraty 30, 262 03  Nový Knín, I Č 02819392 
(2.500 Kč) 

 - HELI CZECH, s. r. o., Lu ďka Matury 811, 530 12 Pardubice, I Č 27490271 
(10.000 Kč) 

 - Okrouhlický, s. r. o., Zem ědělská 1131, Slezské p ředměstí, 500 03 Hradec 
Králové, I Č 25255819 (15.000 Kč) 

 - KWEKU, s. r. o., Polepská 351, 280 02 Kolín IV, IČ 27640477 (10.000 Kč).  
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/32/456: RM schvaluje uzav ření SoD na stavbu: „Havarijní oprava 
krovu domu č. p. 274 na nám ěstí v Králíkách“ mezi objednatelem m ěstem 
Králíky a zhotovitelem díla BROMACH spol. s r.o., I ČO 27467520, 
Dobrovského 83, Lanškroun, 563 01, v p ředloženém zn ění a sou časně 
pověřuje OVTS podáním žádosti o dotaci z rezervy Program u regenerace 
městských památkových rezervací a m ěstských památkových zón 
na rok 2017. 
zodpovědný: OVTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
 
 

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


