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Zápis z jednání č. 08 Rady m ěsta Králíky ze dne 26.02.2018 
  
 
Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Pavel Strnad, 
Mgr. Miroslav Beran.  
Z jednání omluven: Ing. Ladislav Tóth. 
Z části jednání omluven: Mgr. Martin Hejkrlík 
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/2018/08/079: RM schvaluje dodatek č. 1 pachtovní smlouvy sp. zn. 6436/2014/MO/JM 

ze dne 21.07.2016 na pacht lesních pozemk ů v k. ú. Dolní Bo říkovice, Dolní Lipka, Horní 
Lipka, Červený Potok, Dolní Hede č, Králíky, He řmanice u Králík a Prost řední Lipka mezi 
městem Králíky a spole čností Služby m ěsta Králíky s. r. o., I ČO 26007959, sídlem 
Růžová 462, 561 69 Králíky, týkající se prodloužení v ýpov ědní doby na 5 let s tím, 
že ostatní ustanovení pachtovní smlouvy z ůstávají nezm ěněna.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 3:0:0 
 

RM/2018/08/080: RM doporu čuje ZM schválit nákup pozemk ů p. p. č. 3579 – ornou p ůdu 
o vým ěře 7 850 m2, p. p. č. 3596 – trvalý travní porost o vým ěře 25 125 m2, p. p. č. 3597 – 
ostatní plochu o vým ěře 81 m2 vše v k. ú. Králíky a st. p. č. 233 – zastavěnou plochu 
a nádvo ří o vým ěře 364 m2, st. p. č. 236 – zastavěnou plochu a nádvo ří o vým ěře 766 m2, 
p. p. č. 2470 – ostatní plochu o vým ěře 573 m2, p. p. č. 2476 – ostatní plochu o vým ěře 
151 m2, p. p. č. 2477 – ostatní plochu o vým ěře 292 m2, p. p. č. 2480 – ostatní plochu 
o vým ěře 281 m2, p. p. č. 2482 – lesní pozemek o vým ěře 13 312 m2, p. p. č. 2483 – trvalý 
travní porost o vým ěře 4 847 m2, p. p. č. 2489 – ostatní plochu o vým ěře 12 868 m2, 
p. p. č. 2490 – trvalý travní porost o vým ěře 32 393 m2, p. p. č. 2492 – trvalý travní porost 
o vým ěře 32 282 m2, p. p. č. 2494 – ornou p ůdu o vým ěře 26 752 m2, p. p. č. 2495 – 
ostatní plochu o vým ěře 2 200 m2, p. p. č. 2498 – trvalý travní porost o vým ěře 
13 503 m2, p. p. č. 2502 – lesní pozemek o vým ěře 3 360 m2, p. p. č. 2552 – ostatní 
plochu o vým ěře 3 004 m2, p. p. č. 2579 – trvalý travní porost o vým ěře 1 834 m2, p. p. č. 
2583 – trvalý travní porost o vým ěře 1 594 m2 vše v k. ú. Prost řední Lipka, o celkové 
vým ěře 183 432 m2 od spoluvlastník ů M. Zároveň RM ukládá MO zaslat spoluvlastník ům 
Miltákovým nabídku na odkoupení pozemk ů s tím, že se jedná o kone čnou výši kupní 
ceny, a po jejich vyjád ření předložit bod na jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 3:0:0 
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RM/2018/08/081: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje části pozemku p. p. č. 492/1 – 
trvalého travního porostu o vým ěře cca 1 150 m 2 v k. ú. Králíky (pouze v celé délce 
za stávající zástavbou RD) za kupní cenu ve výši zn aleckého posudku, nejmén ě však 
ve výši 90 K č/m2 + náklady spojené s p řevodem, a ukládá p ředložit bod na jednání ZM. 
Zároveň RM schvaluje na p ředmětné části pozemku z řízení služebnosti spo čívající 
v zachování funk čnosti stávajícího otev řeného odvod ňovacího p říkopu, služebnost 
se zřizuje na dobu neur čitou a bezúplatn ě.  
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 3:0:0 
 

RM/2018/08/082: RM schvaluje z řízení věcného b řemene spo čívajícího v umíst ění, zřízení 
a provozování plynárenského za řízení vedeného pod názvem „P řeložka NTL plynovodní 
přípojky – Králíky, Berka“, a dále v právu vstupovat a vjíždět na pozemek p. p. č. 2127/1 
– ostatní plochu v k. ú. Králíky v souvislosti se z řizováním, stavebními úpravami, 
opravami, provozováním a odstran ěním zařízení pro oprávn ěnou GasNet, s. r. o., I ČO 
27295567, sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad La bem – Klíše. V ěcné b řemeno 
se zřizuje na dobu neur čitou a za jednorázovou úhradu ve výši 500 K č + DPH, tj. celkem 
605 Kč. Zároveň RM souhlasí s uzav řením smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení 
věcného b řemene v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 3:0:0 
 

Do jednání se dostavil Mgr. Martin Hejkrlík. 
 

RM/2018/08/083: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje pozemku p. p. č. 154/1 – 
trvalého travního porostu o vým ěře 614 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejmén ě však ve výši 220 K č/m2 + DPH + náklady spojené 
s převodem a ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM. Zárove ň RM schvaluje 
na pozemku z řízení služebnosti spo čívající v zachování funk čnosti stávajícího 
otev řeného odvod ňovacího p říkopu, služebnost se z řizuje na dobu neur čitou 
a bezúplatn ě. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/08/084: RM nedoporu čuje ZM schválit zám ěr sm ěny pozemk ů st. p. č. 195/1 – 
zastavěnou plochu a nádvo ří o vým ěře 233 m2 a p. p. č. 339 – zahradu o vým ěře 95 m2 
v k. ú. Králíky ve vlastnictví m ěsta Králíky za pozemky p. p. č. 2633 – ostatní plochy 
o vým ěře 794 m2 a p. p. č. 2634 – ostatní plochy o vým ěře 1 005 m2 v k. ú. Horní Lipka 
ve vlastnictví p. T. B., Králíky, a ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM.  
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/08/085: RM schvaluje zm ěnu pomístních názv ů v k. ú. He řmanice, které budou 
součástí operátu digitální katastrální mapy, dle p ředloženého návrhu. 
Zodpovědný: OÚPSÚ 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/08/086: RM schvaluje rozpo čtové opat ření číslo 18-1 p řidělené m ěstu Králíky 
na základ ě rozhodnutí Ministerstva financí ČR, rozpo čtové opat ření číslo 11887/18/PA 
přidělené m ěstu Králíky rozhodnutím Ú řadu práce ČR, rozpo čtové opat ření číslo 18-2 
přidělené na základ ě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a t ělovýchovy ČR 
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a interní rozpo čtové opat ření číslo 201801, kterými se zvyšuje schválený rozpo čet 
v příjmech a výdajích o částku 928.006,80 K č. 
Zodpovědný: finanční odbor  
Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/08/087: RM schvaluje závazné ukazatele na r ok 2018 pro p říspěvkové organizace 
zřízené městem Králíky dle p ředloženého návrhu – závazné ukazatele pro PO. 
Zodpovědný: finanční odbor  
Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/08/088: RM schvaluje smlouvu o poskytnutí u žívacích práv ke služb ě systému 
ASPI mezi M ěstem Králíky a firmou Wolters Kluwer, a. s., U Nákl adového nádraží 6, 
130 00 Praha 3, IČ 63077639, dle p ředloženého návrhu. 
Zodpovědný: tajemník 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/08/089: RM schvaluje uzav ření Smlouvy o poskytnutí mimo řádného neinvesti čního 
členského p říspěvku za ú čelem podpory provozu MAS Orlicko z. s. mezi Sdružen ím 
obcí Orlicko a m ěstem Králíky, dle p ředloženého návrhu. 

 
Mgr. Miroslav Beran oznámil střet zájmu v této věci, protože sdružení Mlýn z. s., které zastupuje, je 

členem Sdružení obcí Orlicko. 
 
Zodpovědný: starostka 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 

 
 

 
 
 
 

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


