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MĚSTO KRÁLÍKY 
 

Rada města Králíky 

 
Číslo jednací: MUKR/20016/2018/OOS/JPr 

Evidenční číslo:  21020 

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

Poč. listů: 4 Počet příloh/listů příloh: 0/0 

V Králíkách: 10.12.2018 
 
 

Zápis z jednání č. 49 Rady města Králíky ze dne 10.12.2018  
 

 

 
Přítomní členové Rady města Králíky: Ing. Václav Kubín, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, 
Mgr. Petra Doubravová, Michal Souček. 
 
Za Městský úřad Králíky se jednání zúčastnil Ing. Martin Košťál, tajemník. Jako host byl přítomen 
jednatel společnosti Služby města Králíky pan Robert Jílek. 
 
Jednání Rady města Králíky (dále jen RM) se zúčastnili všichni členové, RM je tedy 

usnášeníschopná. Starosta zahájil jednání ve 14:30 hodin. RM schválila pořad schůze. 

 

 
RM/2018/49/585: RM schvaluje smlouvu o provozování WC a zajištění úklidu čekárny v jiné 

stavbě bez čp/če, která je součástí st. p. č. 1765 v k. ú. Králíky s paní Jarmilou 
Šnejdarovou, IČO 49311824, sídlem Tyršova 1037/12, 790 01 Jeseník, za úhradu ve výši 
6.500 Kč/měsíc +  DPH, smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.01.2019 
do 31.03.2019, v předloženém znění.  
Zodpovědný: MO, OVTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/49/586: RM pověřuje právního zástupce města Mgr. Bernarda Urbana, IČO 
66248744, sídlem Pivovarské náměstí 557, 563 01 Lanškroun, dalším právním jednáním 
ve věci vyrovnání s p. T. B., Králíky, za užívání pozemků p. p. č. 2405 – ostatní plochy 
o výměře 106 m2 a části p. p. č. 2388 – trvalého travního porostu o výměře cca 432 m2 
v k. ú. Prostřední Lipka městem Králíky bez právního titulu, tj. za období od 23.03.2016 
do 28.02.2018.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/49/587: RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k bytu č. 35 v bytovém domě čp. 
660/2 v ul. V Bytovkách, který je součástí pozemku st. p. č. 772 – zastavěné ploch 
a nádvoří v k. ú. Králíky, s p. M. M., bytem tamtéž, dohodou ke dni 28.02.2019. 
Zodpovědný: MO, SMK s. r. o. 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/49/588: 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. V. H., Zbuzany.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
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RM/2018/49/589: RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p. p. č. 2342 – ostatní 

plochy o výměře 2 031 m2 v k. ú. Horní Lipka za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.   
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/49/590: RM v souvislosti s optimalizací pojištění majetku a odpovědnosti 
a v souladu s Čl. V odst. 3 zřizovacích listin PO ukládá ředitelům a ředitelkám PO 
dodržovat exkluzivitu při vedení a řízení pojistného zájmu města Králíky společnosti 
Živnostenská pojišťovací, a. s., IČO 63217546, sídlem Vinohradská 28/2516, 120 00 
Praha 2-Vinohrady, tj. neuzavírat pojistné smlouvy samostatně bez vědomí města 
Králíky, resp. pojišťovacího makléře města Králíky. V případě, že existují pojistné 
smlouvy, které nejsou uzavřeny makléřem města, ukládá RM ředitelům a ředitelkám PO 
tyto smlouvy ukončit ke konci nejbližšího pojistného období a nahlásit tuto skutečnost 
vedoucí MO. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/49/591: RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 41 na náhradu nákladů přidělenou 
městu Králíky na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR a interní rozpočtové 
opatření číslo 201818, kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 27.828,00 Kč. 
Zodpovědný: finanční odbor  
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/49/592: RM souhlasí s pokácením 12 ks nebezpečných stromů a 8 vzrostlých 
dřevin na p. p. č. 671 v k. ú. Hněvkov za účelem zajištění bezpečnosti osob a majetku 
v Letním táboře Hněvkov. 
Zodpovědný: OŽP 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/49/593: RM souhlasí s ošetřením vzrostlé lípy na p. p. č. 3246 v k. ú. Dolní 
Boříkovice z rozpočtu města Králíky – rozpočtové kapitoly údržba veřejné zeleně. 
Zodpovědný: OŽP 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/49/594: RM souhlasí s pokácením 2 ks nebezpečných smrků na p. p. č. 2363 v k. ú. 
Prostřední Lipka. Dále souhlasí s ponecháním tohoto dříví Osadnímu výboru pro otop 
klubovny v Prostřední Lipce za podmínky úklidu větví z pokácených smrků. 
Zodpovědný: OŽP 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/49/595: RM souhlasí s uzavřením písemné dohody o skácení 4 javorů na p. p. č. 
3547/1 a úklidem vyvrácené vícekmenné jívy na p. p. č. 3489, vše v k. ú. Králíky, mezi 
městem Králíky a p. R. S., Červená Voda za podmínky, že veškeré práce budou 
provedeny na náklad a vlastní nebezpečí žadatele pouze náhradou za vzniklé palivové 
dříví, bez ohledu na jeho kvalitu včetně úklidu vzniklého klestu. 
Zodpovědný: OŽP 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
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RM//2018/49/596: RM Králíky pověřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Ing. Ladislava 
Dostálka k výkonu občanských obřadů a současně stanovuje v souladu s § 108 odst. 1 
a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že 
zastupitelé pověření k výkonu občanských obřadů mohou při těchto obřadech užívat 
závěsný znak se státním znakem České republiky.  
Zodpovědný: OOS, tajemník 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/49/597: RM bere na vědomí informaci ředitele příspěvkové organizace Základní 
škola Králíky o vyhlášení volných dnů ve dnech 03.01.2019 a 04.01.2019 z organizačních 
důvodů. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:1   (zdržel se Mgr. Kubíček) 
 

RM/2018/49/598: RM schvaluje nabytí účelově určeného finančního daru ve výši 20.000 Kč 
do vlastnictví města Králíky od dárce Ing. Milan Macan, Sportovní 365, 665 01 Rosice, 
IČO 60608056, na účet města číslo 131-1324193309/0800 založený za účelem pořádání 
veřejné sbírky na opravu varhan a ukládá vedoucímu odboru OS zajistit nezbytné 
administrativní záležitosti spojené s podpisem darovací smlouvy. 
Zodpovědný: OOS, FO 
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/49/599: RM schvaluje smlouvu o dílo na restaurátorské práce týkající obnovy 
původního skladového měchu pro varhany v kostele sv. Anny v Horní Lipce uzavřenou 
mezi městem Králíky a Pavlem Červenkou, Jakubovice 2, 563 01 Lanškroun, IČO 
76644961, v předloženém znění. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:1   (zdržel se Ing. Kubín) 
 
 

Jednání ukončeno v 15:50 hodin.  
 
 
 
Zapsala: Jitka Prausová 

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


