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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 44 

rady města 
  konané 19.10.2015  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Pavel Strnad, 

Mgr. Miroslav Beran 
 
Omluven: Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad: Ing. Martin Košťál 
 
 
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku st.p.č. 770/1 – zastavěné plochy a 

nádvoří o výměře 625 m2 v k.ú. Králíky, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 
658 v ul. V Bytovkách, a který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a to formou bytového spoluvlastnictví 
dle § 1158 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za nabídkové kupní ceny ve 
výši 50 % z cen stanovených znaleckým posudkem a u nástavbových jednotek ve 
výši 47 % z cen stanovených znaleckým posudkem, a to v souladu s Čl. 5 odst. 4 
Pravidel pro nakládání s nemovitými věcmi ve vlastnictví města Králíky. Zároveň 
RM ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:1:0  (Mgr. Beran proti) 
 

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 2283 – ostatní plochy, jiné 
plochy o výměře 685 m2 v k.ú. Králíky, který je zapsán na LV č. 10001 u 
Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a za dodržení podmínek prostorové regulace zástavby dle platného 
územního plánu a podmínek stanovených orgánem státní památkové péče. Zároveň 
RM ukládá MO p ředložit na jednání ZM záměr prodeje pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 

 
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku st.p.č. 285/1 – zastavěné plochy a nádvoří 

o výměře 202 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice, jehož součástí je stavba občanské 
vybavenosti čp. 109, a který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, manželům P. a Z. K. Zároveň RM 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
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RM schvaluje Nařízení města Králíky č. 6/2015 o vymezení úseků místních komunikací 
a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a 
náledí v zimním období roku 2015/2016 na území města Králíky. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje Plán zimní údržby komunikací na zimní období 2015-2016 pro město 
Králíky a integrované obce a ceník společnosti Služby města Králíky s.r.o. vč. 
subdodavatelů provádějících zimní údržbu v zimním období 2015-2016. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje uzavření dohody mezi Městem Králíky a Ústavem pro hospodářskou 
úpravu lesů Brandýs nad Labem o přípravě podkladů pro zadání zpracování LHO 
Králíky - ZO Lanškroun. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM Králíky souhlasí s jednorázovým pokosením p.p.č. 2549, 2554 a 2555 v k.ú. Horní 
Lipka na náklady Pardubického kraje. 
zodpovědný: odbor ŽP  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí sdělení ředitele příspěvkové organizace Základní škola Králíky o 
termínech volna v období školního vyučování ve školním roce 2015/2016. 
zodpovědný: odbor ŠKT, ředitel Základní školy Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí užívacích práv ke službě systému ASPI mezi 
Městem Králíky a firmou Wolters Kluwer, a.s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 
Praha 3, IČ 63077639. 
zodpovědný: kancelář úřadu  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

Rada města Králíky navrhuje Zastupitelstvu města Králíky stanovit podle § 153 odst. 1 
zákona 128/2000 Sb., o obcích a dále podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o 
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva – oboje v platném znění, s 
účinností od 01.12.2015 měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva takto: 

• člen rady  2.000 Kč 
• předseda výboru nebo komise  1.600 Kč 
• člen výboru nebo komise  500 Kč 
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• člen zastupitelstva  300 Kč 
s tím, že odměny za jednotlivé funkce se dále nesčítají. Pokud je člen zastupitelstva 
též členem nebo předsedou komise nebo výboru, náleží mu vždy jen jedna (vyšší) 
odměna. 
zodpovídá: tajemník 
termín: nejbližší jednání ZM 
hlasování: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí sdělení ředitele školy a ukládá vedoucímu odboru ŠKT odeslat 
zprávu o vyřízení stížnosti, včetně přijatých opatřeních ze strany vedení školy, na 
Českou školní inspekci, Pardubický inspektorát.  
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 
 
 

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


