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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 37 

rady města 
  konané 07.09.2015  
 
Přítomni členové rady města: Mgr. Martin Hejkrlík Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel 

Strnad, Mgr. Miroslav Beran 
 
Omluvena: Jana Ponocná 
 
Za městský úřad:  Ing. Martin Košťál 
 
 
RM ukládá MO zaslat panu P. S., Králíky výzvu k ošetření užívání částí pozemků p.p.č. 

705/3 – ostatní plochy a p.p.č. 705/1 – trvalého travního porostu v k.ú. Dolní Hedeč, 
které jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, formou nájmu za účelem parkování. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje záměr změny nájemní smlouvy č. j. 1759/2013 ze dne 29.05.2013 na 
pronájem části pozemku st.p.č. 222 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 215 
m2 v k.ú. Králíky mezi městem Králíky a paní P. J., Králíky. Účelem pronájmu je 
údržba pozemku, sekání trávy, zastavěná plocha – umístění zahradního altánu, 
zpevnění plochy svahu umístěním dřevěných trámů a vybudování schodiště, 
nájemné je ve výši 162 Kč/rok. Zároveň RM ukládá MO záměr změny nájemní 
smlouvy zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel o propachtování pozemků 
ve vlastnictví města Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM souhlasí se skácením 2 borovic na p.p.č. 351/2 v k.ú. Králíky. Obě borovice pokácí 
na vlastní náklad firma PRUMHOR spol. s.r.o., Václavské náměstí 880/66, 110 00 
Praha 1, která provádí zateplení budovy.  
zodpovědný: VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
  

RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na 
výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2015 – akceschopnost 
jednotek“, a to na částku 120.000 Kč. Smlouva je uzavírána mezi poskytovatelem - 
Pardubickým krajem a příjemcem - Městem Králíky.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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RM schvaluje platový výměr paní Evy Čadové, ředitelky příspěvkové organizace Školní 
jídelna Králíky s účinností od 01.09.2015. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 3:1:0  (proti Ing. Tóth) 
 

RM schvaluje předložený návrh na zhotovitele díla restaurování sochy sv. Jana 
Nepomuckého v Dolních Boříkovicích, rej.č. ÚSKP 37679/6-3863 a ukládá odboru 
ŠKT připravit podklady pro uzavření smlouvy o dílo s firmou Košvanec Aleš, Luže. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 
 

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


