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Zápis z jednání č. 27 Rady m ěsta Králíky ze dne 25.06.2018 
  
 
Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Pavel Strnad, 
Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Miroslav Beran. 
 
Za městský úřad přítomen: Ing. Martin Košťál, tajemník. 
 
Jednání Rady města Králíky (dále jen RM) se zúčastnili všichni členové, RM je tedy 
usnášeníschopná. RM schválila pořad schůze. 
 
 
RM/2018/27/360: RM schvaluje smlouvu o zrušení v ěcného b řemene č. j. 

MUKR/10054/2018/MO/VK mezi m ěstem Králíky a p. L. H., Praha 6-Bubene č, 
v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/27/361: RM doporu čuje ZM schválit souhlasné prohlášení o uznání vlast nického 
práva mezi m ěstem Králíky a Českou republikou – Státním pozemkovým ú řadem, IČO 
01312774, sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -Žižkov, na uznání vlastnického 
práva České republiky k pozemk ům p. p. č. 1405/7 a p. p. č. 1405/8 v k. ú. Dolní 
Boříkovice, v p ředloženém zn ění. Zárove ň RM ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/27/362: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje pozemku p. p. č. 506 – zahrady 
o vým ěře 820 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši znaleckého p osudku, nejmén ě 
však ve výši 220 K č/m2 + náklady spojené s p řevodem + DPH, a ukládá MO p ředložit 
bod na jednání ZM.   
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/27/363: Město Králíky jako vlastník pozemku p. p. č. 1524/3 – ostatní plochy v k. ú. 
Dolní Bo říkovice souhlasí se stavbou distribu ční soustavy vedené pod názvem „Králíky 
928/3 Ing. Mgr. Petru ň – nové“ s tím, že uvedený souhlas nenahrazuje rozh odnutí 
příslušných orgán ů státní správy. 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 a dohodu o umíst ění stavby, a dále právo p řístupu a p říjezdu 
na pozemek p. p. č. 1524/3 – ostatní plochu v k. ú. Dolní Bo říkovice v souvislosti 
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 
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neur čitou a za jednorázovou úhradu ve výši 500 K č + DPH. RM souhlasí s uzav řením 
smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene a dohodu o umíst ění stavby 
v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/27/364: Město Králíky jako vlastník pozemk ů p. p. č. 1535/1 – ostatní plochy 
a p. p. č. 3244 – ostatní plochy v k. ú. Dolní Bo říkovice souhlasí se stavbou distribu ční 
soustavy vedené pod názvem „Králíky 3224, Ing. Mgr.  Petruň – nové OM“ s tím, 
že uvedený souhlas nenahrazuje rozhodnutí p říslušných orgán ů státní správy. 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 a dohodu o umíst ění 
stavby, a dále právo p řístupu a p říjezdu na pozemky p. p. č. 1535/1 – ostatní plochu 
a p. p. č. 3244 – ostatní plochu v k. ú. Dolní Bo říkovice v souvislosti 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 neur čitou 
a za jednorázovou úhradu ve výši 13.300 K č + DPH. RM souhlasí s uzav řením smlouvy 
o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene a dohodu o umíst ění stavby 
v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/27/365: RM schvaluje zám ěr pronájmu části pozemku p. p. č. 278/1 – ostatní plochy 
o vým ěře cca 12 m2 v k. ú. Králíky za ú čelem umíst ění mobilního prodejního stánku, 
jednoho setu stolu a dvou lavic k sezení, za nájemn é ve výši 100 K č/m2/rok, kdy 
nájemní vztah se uzavírá na dobu neur čitou s t říměsíční výpov ědní dobou. Sou časně 
RM ukládá MO zám ěr pronájmu zve řejnit na dobu 15 dn ů, tj. odlišn ě od Pravidel pro 
propachtování pozemk ů ve vlastnictví m ěsta Králíky. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/27/366: RM svěřuje starostce Jan ě Ponocné pravomoc rozhodovat o zástupcích 
města Králíky v orgánech Svazu m ěst a obcí České republiky a rozhodovat o zástupcích 
obcí a m ěst, které zmocnily k zastupování m ěsto Králíky v orgánech Svazu m ěst a obcí 
České republiky. 
Zodpovědný: starostka 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/27/367: RM schvaluje Smlouvu o propagaci a reklam ě na akci „Cihelna 2018“ mezi 
městem Králíky a Vojenskou zdravotní pojiš ťovnou ČR v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: starostka 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/27/368: RM schvaluje smlouvu o dílo na akci : „T ělocvi čna při ZŠ v Králíkách – 
projektová dokumentace“ mezi m ěstem Králíky a Ing. arch. Janem Madlíkem – Atelier 
Architektury, sídlem Slezská 368/2, 500 03 Hradec K rálové, I ČO 66833931, 
v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
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RM/2018/27/369: RM bere na v ědomí návrh na zrušení fondu obnovy majetku a plánu 
obnovy majetku a doporu čuje ZM schválit zrušení fondu obnovy majetku a plán u 
obnovy majetku a ukládá finan čnímu odboru p ředložit bod na jednání zastupitelstva. 
Zodpovědný: finanční odbor, OVTS  
Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:1  (zdržel se Mgr. Beran) 
 

RM/2018/27/370: RM schvaluje program jednání ZM dne  09.07.2018.  
Zodpovědný: starostka 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 

 
 

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


