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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 41 
Rady města Králíky 

  konané 16.10.2017  
 
Přítomní členové Rady m ěsta Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, 
Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad. 
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/2017/41/560: RM schvaluje z řízení věcného b řemene spo čívajícího 

v umíst ění, zřízení, provozování, opravách, údržb ě, úprav ě, obnov ě 
a vým ěně distribu ční soustavy vedené pod názvem „Králíky 491, KONZUM 
– lokalita, knn“ a smlouvu o právu provést stavbu, a dále právo p řístupu 
a příjezdu na pozemky p. p. č. 261 - zahradu, p. p. č. 2231/2 – ostatní plochu 
a p. p. č. 2237 – ostatní plochu v k. ú. Králíky v souvislos ti s provozováním 
distribu ční soustavy pro oprávn ěnou ČEZ Distribuce, a. s., I ČO 24729035, 
sídlem Teplická 874/8, 405 02 D ěčín. Věcné b řemeno se z řizuje na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 3.300 K č + DPH. Zároveň RM 
souhlasí s uzav řením smlouvy o smlouv ě budoucí o z řízení věcného 
břemene a smlouvy o právu provést stavbu, v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/41/561: RM souhlasí s umíst ěním ozna čení sociáln ě terapeutických 
dílen Miriam u dve ří na bytovém dom ě čp. 352 v ul. P říční v Králíkách, 
stavba je sou částí pozemku st. p. č. 203 v k. ú. Králíky, Oblastní charitou 
Ústí nad Orlicí, I ČO 44468920, sídlem Na Kope čku 356, 561 51 Letohrad, 
dle p ředloženého návrhu.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/41/562: RM schvaluje pronájem části pozemku p. p. č. 3123 – trvalého 
travního porostu o vým ěře cca 340 m2 v k. ú. Králíky za ú čelem údržby 
pozemku paní M. B., Králíky, za nájemné ve výši 170  Kč/rok, nájemní vztah 
se uzavírá na dobu neur čitou.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
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RM/2017/41/563: RM schvaluje pronájem pozemku p. p.  č. 557/1 – trvalého 
travního porostu o vým ěře 690 m2 v k. ú. Dolní Hede č za účelem údržby 
pozemku panu K. K., Králíky, za nájemné ve výši 1.7 00 Kč/rok, nájemní 
vztah se uzavírá na dobu neur čitou. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/41/564: RM schvaluje podání žádosti na Mini sterstvo obrany – ONNM 
SSM, sídlem Nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6, o bez úplatný p řevod 
nepot řebného movitého majetku státu ve smyslu ustanovení § 22 odst. 3 
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, dle seznamu 
vypracovaným Vojenským muzeem Králíky, na m ěsto Králíky. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM//2017/41/565: RM schvaluje rozpo čtové opat ření číslo 17-112 p řidělené 
městu Králíky na základ ě rozhodnutí Ministerstva zem ědělství ČR a interní 
rozpo čtové opat ření číslo 201712, kterými se zvyšuje schválený rozpo čet 
v příjmech a výdajích o částku 63.788,00 K č. 
Zodpovědný: finanční odbor  
Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/41/566: RM schvaluje dle § 23 odst. 5 škols kého zákona výjimku 
z počtu dětí umíst ěných ve t řídách MŠ Pivovarská, Králíky okr. Ústí nad 
Orlicí pro školní rok 2017/2018 na 26 d ětí v každé t řídě. 
Zodpovědný:  OOS, ředitelka PO MŠ Pivovarská 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/41/567: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouv ě č. OSV/17/20276 
o poskytnutí ú čelové dotace v dota čním řízení na podporu sociálních 
služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, uzav řené mezi Pardubickým krajem a m ěstem Králíky, 
v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: ředitelka SSK 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

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


