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MĚSTO KRÁLÍKY 
 

Rada města Králíky 

 
Číslo jednací: MUKR/18203/2018/OOS/JPr 

Evidenční číslo:  19142 

Spis. znak: 101.2.2 Skart. zn./skart. lhůta:  A/10 

Poč. listů: 6 Počet příloh/listů příloh: 0/0 

V Králíkách: 12.11.2018 
 
 

Zápis z jednání č. 45 Rady města Králíky ze dne 12.11.2018  
 

 

 
Přítomní členové Rady města Králíky: Ing. Václav Kubín, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, 
Mgr. Petra Doubravová. 
 
Omluven: Michal Souček. 
 
Za Městský úřad Králíky se jednání zúčastnil Ing. Martin Košťál, tajemník. 
 
Jednání Rady města Králíky (dále jen RM) se zúčastnila nadpoloviční většina členů, RM je tedy 

usnášeníschopná. Starosta zahájil jednání ve 14:00 hodin. RM schválila pořad schůze. 

 

 
RM/2018/45/501: RM doporučuje ZM schválit prodloužení termínu k podpisu kupní smlouvy, 

resp. zaplacení kupní ceny za prodej pozemku p. p. č. 2484 – orné půdy o výměře 15 863 
m2 v k. ú. Horní Lipka, se společností KWEKU Holding, a. s., IČO 06457509, sídlem 
Polepská 351, 280 02 Kolín IV, a to nejpozději do 31.12.2018. Zároveň ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/45/502: RM doporučuje ZM schválit záměr směny pozemků st. p. č. 72 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 180 m2, p. p. č. 369 – zahrada o výměře 61 m2 a p. p. č. 370 – 
trvalý travní porost o výměře 129 m2 ve vlastnictví města Králíky za pozemek p. p. č. 355 
– trvalý travní porost o výměře 877 m2 vše v k. ú. Dolní Hedeč ve vlastnictví p. J. V., 
Králíky, za kupní cenu u pozemků města ve výši znaleckého posudku, nejméně však 
ve výši 120 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, u pozemku p. V. ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 s tím, že dojde k úhradě rozdílu kupních cen. 
Zároveň RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/45/503: RM doporučuje ZM schválit u prodeje pozemků st. p. č. 110 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 239 m2, p. p. č. 3234 – ostatní plocha o výměře 1 613 m2 
a části p. p. č. 3238, která je nově označena jako p. p. č. 3238/1 – ostatní plocha 
o výměře 210 m2, vše v k. ú. Dolní Boříkovice uplatnění tzv. „obálkové metody“. 
Zároveň ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0 
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RM/2018/45/504: RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. ZM/2018/03/075 ze dne 11.06.2018 
a schválit záměr směny pozemku p. p. č. 2269/4 – trvalý travní porost o výměře 1 799 m2 
v k. ú. Prostřední Lipka ve vlastnictví města Králíky za pozemky p. p. č. 2633 – ostatní 
plocha o výměře 794 m2 a p. p. č. 2634 – ostatní plocha o výměře 1 005 m2 v k. ú. Horní 
Lipka ve vlastnictví p. T. B., Králíky, za kupní cenu ve výši znaleckého posudku s tím, že 
dojde k vyrovnání kupních cen. Současně RM doporučuje ZM podmínit směnu pozemku 
p. p. č. 2269/4 v k. ú. Prostřední Lipka uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě – elektro přípojky se společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad 
Orlicí, a. s., IČO 48173398, sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/45/505: RM souhlasí se zastavením exekučního řízení u povinné M. B., Červená 
Voda, soudní exekutorkou JUDr. Taťánou Mackovou, IČO 11130997, sídlem 
Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, sídlem J. M. Marků 92, 563 01 Lanškroun, bez uložení 
povinnosti uhradit ze strany povinné náklady exekučního řízení oprávněnému městu 
Králíky.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/45/506: RM bere na vědomí výzvy oprávněnému a zprávy o stavech exekučních 
řízení u povinné J. K., doručovací adresa: Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, zaslané 
soudní exekutorkou JUDr. Taťánou Mackovou, Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, IČO 
11130997, sídlem J. M. Marků 92, 563 01 Lanškroun, a souhlasí se zastavením 
exekučních řízení vedených pod č. j. 047 EX 296/09 a č. j. 047 EX 485/10 bez uložení 
povinnosti uhradit ze strany povinné náklady exekučních řízení oprávněnému městu 
Králíky.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/45/507: RM bere na vědomí výzvu oprávněnému a zprávu o stavu exekučního 
řízení u povinného O. D., Praha 9-Letňany, zaslané soudní exekutorkou JUDr. Taťánou 
Mackovou, Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, IČO 11130997, sídlem J. M. Marků 92, 563 
01 Lanškroun, a souhlasí se zastavením exekučního řízení bez uložení povinnosti 
uhradit ze strany povinného náklady exekučního řízení oprávněnému městu Králíky.   
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/45/508: RM doporučuje ZM schválit prominutí dluhu u povinné E. K., Šumperk, ve 
výši 23.604,92 Kč, který povinné vznikl v souvislosti s neplacením nájemného za užívání 
bytu, neboť povinná splnila oddlužení plněním splátkové kalendáře nařízeného 
insolvenční správkyní Mgr. Ing. Pavlou Buxbaumovou, sídlem Masarykovo náměstí 37, 
783 91 Uničov, a dne 23.03.2017 byla usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 
34 INS 17326/2011-B-18 osvobozena od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení 
v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Zároveň RM ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/45/509: RM bere na vědomí stanovisko společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 
24729035, sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, a současně schvaluje vrácení 
připojovacího poplatku elektro ve výši 12.500 Kč p. R. M., Králíky.  
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Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/45/510: RM schvaluje kupní smlouvu na prodej osobního automobilu zn. ŠKODA 
FABIA 1.2, RZ KRALIKY5, za kupní cenu ve výši 35.000 Kč včetně DPH p. P. M., Králíky, 
v předloženém znění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/45/511: RM schvaluje záměr pachtu části pozemku p. p. č. 2318 – zahrady o výměře 
cca 1 312 m2 v k. ú. Prostřední Lipka, za účelem zemědělského hospodaření, 
za pachtovné ve výši 0,09 Kč/m2/rok, kdy pachtovní vztah se uzavírá na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou. RM ukládá MO záměr pachtu zveřejnit v souladu 
s Pravidly pro propachtování pozemků ve vlastnictví města Králíky.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/45/512: RM schvaluje pronájem části pozemku p. p. č. 770/2 – ostatní plochy 
o výměře cca 160 m2 v k. ú. Dolní Hedeč p. P. T., Nová Ves I, za účelem údržby 
pozemku, za nájemné v nejnižší možné výši 100 Kč/rok dle čl. 5 odst. (5) Pravidel pro 
propachtování pozemků ve vlastnictví města Králíky, kdy nájemní vztah se uzavírá na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/45/513: RM schvaluje v souvislosti se snížením výměry předmětu nájmu a výše 
nájemného dodatek č. 2 nájemní smlouvy sp. zn.: MUKR/1559/2018/MO/JM ze dne 
28.03.2018 mezi městem Králíky a p. J. Ž., Olšany, na pronájem pozemku p. p. č. 404/5 – 
trvalého travního porostu v k. ú. Dolní Boříkovice za účelem údržby pozemku a 
za nájemné ve výši 362 Kč/rok, v předloženém znění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 

 

RM/2018/45/514: Město Králíky jako vlastník pozemků p. p. č. 1295/28 – orné půdy, p. p. č. 
1306/29 – trvalého travního porostu, p. p. č. 3015 – ostatní plochy a p. p. č. 3045 – 
ostatní plochy v k. ú. Králíky, souhlasí s kácením dřevin rostoucích mimo les 
v souvislosti s prováděním stavby – akce „Reko VTL Šanov – RS Králíky I“, za splnění 
podmínek: 

 za skácené dřeviny bude provedena adekvátní náhradní výsadba na p. p. č. 3045 – 

ostatní ploše v k. ú. Králíky (biocentrum u rybníka) 

 před a po provedení kácení dřevin bude provedeno protokolární předání dotčených 

pozemků 

 v souvislosti s kácením dřevin nesmí dojít k poškození pozemků a musí být zajištěn 

úklid dřevní hmoty 

 povolení ke kácení dřevin a případná úplata za dřevní hmotu budou konzultovány 

s MěÚ Králíky, odborem ŽP. 

Souhlas se vydává pro investora stavby GasNet, s. r. o., IČO 27295567, sídlem Klíšská 940, 
400 01 Ústí nad Labem. Uvedený souhlas nenahrazuje rozhodnutí příslušného orgánu 
státní správy. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
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RM/2018/45/515: Město Králíky jako vlastník pozemků p. p. č. 506 – zahrady, p. p. č. 514 – 
trvalého travního porostu, p. p. č. 517 – ostatní plochy, p. p. č. 546/2 – ostatní plochy, 
p. p. č. 2072/5 – ostatní plochy, p. p. č. 2072/10 – ostatní plochy, p. p. č. 2084/2 – ostatní 
plochy, p. p. č. 2085/1 – ostatní plochy, p. p. č. 2085/3 – ostatní plochy, p. p. č. 2085/4 – 
ostatní plochy, p. p. č. 2085/7 – ostatní plochy, p. p. č. 2087/2 – ostatní plochy, p. p. č. 
2222/20 – vodní plochy a p. p. č. 3695 – ostatní plochy v k. ú. Králíky, souhlasí 
se vstupem na pozemky za účelem kácení břehových dřevin v souvislosti s prováděním 
údržby Králického potoka. Souhlas se vydává pro správce vodního toku – Lesy ČR, 
s. p., Správa toků, Oblast povodí Labe, IČO 42196451, sídlem Přemyslova 1106/19, 
500 08 Hradec Králové. Uvedený souhlas nenahrazuje rozhodnutí příslušného orgánu 
státní správy. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/45/516: Město Králíky jako vlastník pozemků p. p. č. 2433 – trvalý travní porost 
a p. p. č. 2502 – ostatní plocha v k. ú. Červený Potok souhlasí se vstupem na pozemky 
za účelem realizace stavby s názvem „IE-12-8006608 Zlatý Potok – statek, DTS, NNV“, 
a to za splnění podmínek: 

 při provádění stavby nesmí dojít k poškození pozemků 

 po dokončení stavby dojde k protokolárnímu předání pozemků odpovědnému 

zástupci vlastníka. 

Souhlas se vydává pro investora stavby – ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, sídlem 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. Uvedený souhlas nenahrazuje rozhodnutí příslušného 
orgánu státní správy. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/45/517: RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 18-127 na dotaci přidělenou městu 
Králíky na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, dále rozpočtové 
opatření číslo 18-129 na dotaci přidělenou městu Králíky na základě rozhodnutí 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a interní rozpočtové opatření číslo 
201814, kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 
793.633,93 Kč. 
Zodpovědný: finanční odbor  
Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/45/518: RM zřizuje komisi rady města s názvem Komise regenerace městské 
památkové zóny Králíky v následujícím složení: předseda - Antonín Vyšohlíd – 
místostarosta města Králíky, Ing. Milan Mariánek – vedoucí oddělení KPP KrÚ 
Pardubického kraje, Ing. Jan Divíšek – vedoucí odboru organizačního a správního MěÚ 
Králíky, Mgr. Michal Kos – ředitel Městského muzea Králíky, Petr Venzara – externista, 
nezávislý odborník, Mgr. Denisa Černohousová – projektová manažerka MěÚ Králíky, 
Bc. Pavel Šverák – vedoucí odboru VTS MěÚ Králíky, Ing. arch. Jan Mádlík – Ateliér 
Architektury, Jan Čuma – soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady 
nemovitostí, Andrea Holková – referentka SPP, zapisovatelka – Jitka Prausová – 
referentka OOS. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/45/519: RM schvaluje dotaci na činnost ve výši 29.250 Kč subjektu Hokejový oddíl 
při TJ Jiskra Králíky, pobočný spolek, Nádražní 488, 561 69 Králíky, IČO 05720371. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:0 
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RM/2018/45/520: RM bere na vědomí předloženou výroční zprávu o činnosti subjektu 
Vojensko-historický klub ERIKA Brno, z. s., Sekce K-S 14 Králíky v roce 2017. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/45/521: RM bere na vědomí předloženou výroční zprávu o činnosti příspěvkové 
organizace Základní umělecká škola Králíky za školní rok 2017/2018. 
Zodpovědný: OOS, ředitelka ZUŠ Králíky 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/45/522: RM schvaluje výzvu včetně všech příloh k podání nabídky na uveřejnění 
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku na akci „Nákup vozidla na rozvoz stravy“, 
v předloženém znění a navrhuje vyzvat dodavatele dle předloženého seznamu k podání 
cenových nabídek.  
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/45/523: RM vydává na základě ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/200 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) volební řád školské rady při Základní škole Králíky. 
Zodpovědný: OOS, ZŠ Králíky 
Termín: ihned 
Hlasování: 3:0:1   (zdržel se Mgr. Kubíček) 
  

RM/2018/45/524: RM stanovuje na základě ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/200 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) pro školní roky 2018/2019 – 2020/2021 počet členů školské rady při Základní 
škole Králíky na 6.  
Zodpovědný: OOS, ZŠ Králíky 
Termín: ihned 
Hlasování: 3:0:1   (zdržel se Mgr. Kubíček) 
 

RM/2018/45/525: RM pověřuje Ing. Jana Divíška, vedoucího odboru organizačního 
a správního MěÚ Králíky, zastupováním města Králíky při sjednávání a uzavírání smluv 
v hudební, kulturní, sportovní a společenské oblasti, včetně jednání s agenturami 
zajišťujícími výkon ochrany autorských práv na akce pořádané městem Králíky v rámci 
schváleného rozpočtu města Králíky pro daný kalendářní rok.  
Zodpovědný: OOS, starosta 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/45/526: RM schvaluje uzavření městského úřadu pro veřejnost dne 31.12.2018. 
Zodpovědný: tajemník  
Termín: 30.12.2018 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/45/527: RM schvaluje uzavření Smlouvy o užití Ortofota ČR se Zeměměřickým 
úřadem, Pod sídlištěm 1800/9, P. O. Box 21, 182 11 Praha 8, IČO 60458500. 
Zodpovědný: OÚPSÚ 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
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Jednání ukončeno v 15:30 hodin.  
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 
 
 
 

 
……….……………. ………………………… 
Ing. Václav Kubín Antonín Vyšohlíd 
starosta  místostarosta 


