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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 34 
Rady města Králíky 

  konané 28.08.2017  
 
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/2017/34/475: RM schvaluje z řízení služebnosti inženýrské sít ě spočívající 

ve zřízení, provozování a údržb ě vodovodní p řípojky vedenou pod názvem 
„Novostavba rekrea ční chalupy na p. p. č. 2472/1 v k. ú. Horní Lipka“, a 
dále v právu vstupu vlastníka za řízení nebo jím pov ěřené osoby na 
pozemky p. p. č. 2423 a p. p. č. 2457 – trvalé travní porosty a dále na 
pozemky p. p. č. 2686 a p. p. č. 2687 – ostatní plochy v k. ú. Horní Lipka za 
účelem uložení, oprav, údržby a provozu za řízení, a to pro oprávn ěné P. B.,  
a Š. B., Ústí nad Orlicí, a následné vlastníky poze mku p. p. č. 2472/1 v k. ú 
Horní Lipka. Služebnost se z řizuje na dobu neur čitou a za náhradu 
stanovenou ve výši znaleckého posudku + náklady spo jené se z řízením 
služebnosti. Zárove ň 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/2017/34/476: RM schvaluje z řízení služebnosti inženýrské sít ě spočívající 
ve zřízení, provozování a údržb ě kanaliza ční přípojky pro stavbu pod 
názvem „Napojení objektu čp. 914 v k. ú. Králíky na m ěstskou kanalizaci“, 
a dále v právu vstupu vlastníka za řízení nebo jím pov ěřené osoby na 
pozemky st. p. č. 195/1 – zastavěnou plochu a nádvo ří a p. p. č. 2074/1 – 
ostatní plochu v k. ú. Králíky za ú čelem uložení, oprav, údržby a provozu 
zařízení, a to pro oprávn ěného T. B., Králíky, a následné vlastníky domu čp. 
914, který je sou částí pozemku st. p. č. 195/2 v k. ú. Králíky. Služebnost se 
zřizuje na dobu neur čitou a za náhradu stanovenou ve výši znaleckého 
posudku + náklady spojené se z řízením služebnosti. 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/2017/34/477: RM schvaluje ukon čení nájemního vztahu k bytu č. 4 
v bytovém dom ě čp. 662/1 v ul. V Bytovkách, který je sou částí pozemku st. 
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p. č. 774 – zastavěné plochy a nádvo ří v k. ú. Králíky, s manžely K. a M. N., 
bytem tamtéž, a to dohodou ke dni 31.10.2017. Zárov eň RM ukládá MO 
zveřejnit zám ěr pronájmu výše uvedeného bytu.  
zodpovědný: MO, SMK s. r. o.,  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/34/478: RM schvaluje z řízení služebnosti inženýrské sít ě spočívající 
v uložení kanaliza čního sb ěrače a práva vstupu za ú čelem provozování, 
údržby a oprav za řízení k pozemku p. p. č. 2283 – ostatní ploše v k. ú. 
Králíky pro oprávn ěné město Králíky, I ČO 00279072, sídlem Velké nám ěstí 
5, 561 69 Králíky. Služebnost se z řizuje na dobu neur čitou a bezúplatn ě. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/34/479: RM nedoporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje části pozemku p. 
p. č. 2195 – trvalého travního porostu o vým ěře cca 75 m 2 v k. ú. Horní 
Lipka a ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO  
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/34/480: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje pozemku p. p. č. 
3410 – ostatní plochy o vým ěře 719 m2 v 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/2017/34/481: RM nedoporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje pozemk ů p. p. č. 
3404 – trvalého travního porostu o vým ěře 284 m2 a st. p. č. 21 – zastavěné 
plochy a nádvo ří o vým ěře 205 m2 v k. ú. Dolní Bo říkovice a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO  
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/34/482: RM potvrzuje usnesení č. RM/2017/27/384 ze dne 03.07.2017, 
tj. 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 Bo říkovice za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejmén ě však ve výši 70 K č/m2 s tím, že rozdíl 
kupních cen uhradí žadatelka. Zárove ň RM ukládá MO sd ělit paní M. G. 
vyjád ření Katastrálního ú řadu pro PK, Katastrálního pracovišt ě Ústí nad 
Orlicí ke vzniku p. p. č. 1453/3 v k. ú. Dolní Bo říkovice.   
zodpovědný: MO 



3 
 

termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/34/483: RM schvaluje pronájem části pozemku p. p. č. 651/41 – 
zahrady o vým ěře cca 100 m 2 v k. ú. Králíky za ú čelem krátkodobého 
uložení zeminy paní J. P., Králíky, a to na dobu ur čitou od 29.08.2017 do 
26.09.2017 za nájemné ve výši 100 K č. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:1   (zdržela se Jana Ponocná) 
 

RM/2017/34/484: RM schvaluje rozpo čtové opat ření číslo 17-93 p řidělené městu 
Králíky na základ ě rozhodnutí Ministerstva financí ČR a interní rozpo čtové 
opat ření číslo 201709, kterými se zvyšuje schválený rozpo čet v p říjmech a 
výdajích o částku 30.000,00 K č.  
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/34/485: RM schvaluje smlouvu o poskytnutí d otace 2017 mezi 
Pardubickým krajem, Komenského nám ěstí 125, 532 11 Pardubice a 
městem Králíky na akci:  „Králíky, náhrobek rodiny Fr anze Wanieka 
s plastikou ženy, obnova“ v p ředloženém zn ění. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/34/486: 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. 19, s panem M. V., Králíky, a to v souladu s Prav idly pro pronajímání 
bytů ve vlastnictví m ěsta Králíky. Náhradníci: P. M., Červená Voda, V. J., 
Červená Voda, B. T., Červená Voda.  
zodpovědný: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, správce bytového fondu 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/34/487: Rada města bere na v ědomí skácení 1 ks jasanu na p.p. č. 
3232 v k.ú. Dolní Bo říkovice a sou časně souhlasí, aby si pan A. B., Brno 
ponechal vzniklou d řevní hmotu jako náhradu za kompletní vyklizení 
dotčeného místa a uvedení pozemku pana P. do p ůvodního stavu. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 

RM/2017/34/488: RM schvaluje na základ ě iniciativy paní M. H. umíst ění 
vzpomínkové lavi čky věnované památce pana Aleše Klohny v par číku pod 
Velkým nám ěstím. 
zodpovědný: starostka, odbor VTS 
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termín: ihned 
hlasování: 4:0:1  (zdržel se Mgr. Martin Hejkrlík) 
 

RM/2017/34/489: RM bere na v ědomí sd ělení ředitele p říspěvkové organizace 
Základní škola Králíky o vyhlášení volného dne v te rmínech 11.09.2017 a 
29.09.2017. 
zodpovědný: odbor OS, ZŠ Moravská 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 

RM/2017/34/490: RM bere na v ědomí informaci ředitelky PO Školní jídelna 
Králíky p řerušení provozu dne 11.09.2017. 
zodpovědný: odbor OS, ředitelka PO Školní jídelna Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 

RM/2017/34/491: Rada města Králíky:  
I. s c h v a l u j e 
a) výsledek hodnocení nabídek ve ve řejné zakázce malého rozsahu Výkon 

technického dozoru investora a koordinátora BOZP na  stavb ě „Králíky – 
Intenzifikace ČOV“ (dále jen „Ve řejná zakázka“), navržený komisí ve Zpráv ě 
o hodnocení nabídek takto: 

obchodní firma / jméno a příjmení 
účastníka výběrového řízení: 

nabídková cena bez DPH 
(uvedená v návrhu 

smlouvy): 

pořadí nabídky: 

FORENTA s.r.o. 1.180.000 Kč první 
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. 1.245.000 Kč druhá 
AP INVESTING, s.r.o.  1.300.000 Kč třetí 

b) k uzav ření smlouvy toho ú častníka výb ěrového řízení, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodn ější podle výsledku hodnocení 
nabídek: 

obchodní firma: FORENTA s.r.o. 
sídlo: Na Bělisku 1229, 562 01 Ústí nad Orlicí 
IČ: 25963082 
nabídková cena: 1.180.000 Kč 
 
 
II. p o v ě ř u j e 
paní Janu Ponocnou, starostku m ěsta, k: 
a) podepsání Rozhodnutí o výb ěru dodavatele ve Ve řejné zakázce; 
b) podepsání Oznámení o výb ěru ve Ve řejné zakázce pro všechny ú častníky 

výběrového řízení; 
c) rozeslání Oznámení o výb ěru ve Ve řejné zakázce všem ú častník ům 

výběrového řízení prost řednictvím datové schránky obce; 
d) podepsání smlouvy o dílo se shora uvedeným vybra ným dodavatelem 

takto: 
Smlouvu uzav ře zadavatel bez zbyte čného odkladu v souladu s nabídkou 
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vybraného dodavatele. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 
Zapsala: Denisa Černohousová 
 

 
 

 
……………………….…….. …………………………………… 
 Jana Ponocná Mgr. Martin Hejkrlík 
 starostka místostarosta 


