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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 18 

rady města 
  konané 04.05.2015  
 
Přítomni členové rady města: Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel 

Strnad, Mgr. Miroslav Beran 
 
Z jednání omluvena: Jana Ponocná 
  
Za městský úřad:  Ing. Martin Košťál 
 
 
Město Králíky jako vlastník dotčeného pozemku p.p.č. 2072/7 – ostatní plochy v k.ú. 

Králíky, který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, bere na vědomí podání informace dle § 104 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a souhlasí se stavebním záměrem 
„stavební úpravy stavby čp. 167 – rodinného domu, budova je součástí pozemku 
st.p.č. 1177 – zastavěné plochy v k.ú. Králíky“ paní Ž. F., Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje prodej automobilu PEUGEOT PARTNER TOTEM 1,4, RZ 2E5 1595, 
TP č. UB 301841, společnosti Auto Kubíček s.r.o., Šumperk za kupní cenu ve výši 
15.000 Kč, prodej nepodléhá uplatnění DPH. RM ukládá odboru VV v časovém 
předstihu informovat MO o dni převzetí vozidla kupujícím. Zároveň RM ukládá 
MO vyřadit k datu pozbytí vlastnictví vozidlo z pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla a havarijního pojištění u České podnikatelské 
pojišťovny, a.s.  
zodpovědný: VV, MO 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje nákup vozidla DACIA DOKKER 1.6, 59 kW/80 k, LPG Arctica od 
společnosti Auto Kubíček s.r.o., Šumperk za celkovou kupní cenu ve výši 290.900 
Kč včetně DPH. RM ukládá odboru VV v časovém předstihu informovat majetkový 
odbor o dni podpisu kupní smlouvy a převzetí vozidla. Zároveň RM ukládá FO 
v časovém předstihu informovat MO o poslední splátce úvěru a MO dle podmínek 
úvěrové smlouvy zařadit vozidlo do pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla a havarijního pojištění u aktuální pojišťovny města Králíky, 
resp. schvaluje uzavření smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla a havarijního pojištění s aktuální pojišťovnou města Králíky. 
zodpovědný: VV, MO, FO 
termín: průběžně 
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hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí úvěru od RCI Financial Services 
s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 Michle, ve výši 145.450 Kč na dobu 36 
měsíců na financování nákupu automobilu pro pečovatelskou službu včetně 
pojištění, dle nabídky ze dne 29.04.2015. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 5 a číslo OR/15/21070, kterými se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 206.200 Kč. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu 

„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností“, registrační číslo projektu: 
CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 mezi městem Králíky a Svazem měst a obcí ČR. 
odpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:1  (Mgr. Beran se zdržel) 
 
 
 
 
 
 

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


