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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 47 

rady města 
  konané 09.11.2015  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Pavel Strnad, 

Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad: Ing. Martin Košťál 
 
 
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.p.č. 705/1 – trvalého 

travního porostu o výměře cca 64 m2 a části pozemku p.p.č. 705/3 – ostatní plochy o 
výměře cca 174 m2 v k.ú. Dolní Hedeč, které jsou evidovány na LV č. 10001 u 
Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracovišt ě Ústí nad Orlicí, 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem, a za podmínky zřízení služebnosti trvalého umístění 3 
ks kontejnerů na tříděný odpad a práva vstupu veřejnosti k těmto kontejnerům pro 
oprávněné město Králíky, služebnost se uzavírá na dobu neurčitou a bezúplatně. 
Zároveň RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:1 (Mgr. Hejkrlík se zdržel) 
 

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 2072/42 – ostatní plochy o 
výměře 285 m2 v k.ú. Králíky, který je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracovišt ě Ústí nad Orlicí, za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a za podmínky zřízení služebnosti inženýrské sítě – uložení vedení 
kanalizace a práva vstupu na pozemek za účelem zřízení, provozování a údržby 
zařízení pro oprávněné město Králíky, služebnost se uzavírá na dobu neurčitou a 
bezúplatně. Zároveň RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s umístěním a zřízením stavby „Zlepšení dostupnosti turistických 
atraktivit v oblasti masivu Sněžníku“ na pozemku 349/2 v k.ú. Dolní Lipka ve 
vlastnictví města Králíky a schvaluje Smlouvu o podmínkách provedení stavby 
mezi městem Králíky, jako vlastníkem nemovité věci, a Pardubickým krajem, jako 
stavebníkem. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM bere na vědomí návrh zkušební varianty rozmístění košů na psí exkrementy a 
ukládá odboru ŽP jeho realizaci. RM dále ukládá odboru ŽP zpracování hodnocení 
provedených opatření po 6 až 9 měsících provozu. 
zodpovědný: odbor ŽP  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dílčí smlouvu a dodatek č. 4 k rámcové smlouvě č. 009333 o poskytování 
veřejně dostupných služeb el. komunikací Vodafone OneNet – Hlasové služby. 
zodpovědný: odbor KÚ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Konsolidace IT ORP Králíky“ 
dotace č. CZ.1.06/2.1.00/22.09380 mezi městem Králíky a firmou PRVNÍ 
CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o., Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 28685521, 
DIČ: CZ28685521. 
zodpovědný: odbor KÚ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí informace o možnosti zapojení města Králíky do operačního 
programu ESF Zaměstnanost, Výzva Sociální začleňování a boj s chudobou, a 
vedoucího OSVZ pověřuje dalším jednáním se zástupkyní spolku TREMEDIAS, 
Tomáše Bati 1069, Třebíč, IČO 22731946, o zpracování projektového záměru 
uvedené Výzvy. 
zodpovědný: OSVZ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje změnový platový výměr Mgr. Kate řiny Brandejsové, ředitelky PO 
Městská knihovna Králíky s platností od 01.11.2015. 
zodpovědný: odbor ŠKT, personální útvar MěÚ Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje změnový platový výměr Mgr. Michala Kose, ředitele PO Městské 
muzeum Králíky s platností od 01.11.2015. 
zodpovědný: odbor ŠKT, personální útvar MěÚ Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje změnový platový výměr Ing. Pavla Strnada, ředitele PO Klub Na 
Střelnici s platností od 01.11.2015. 
zodpovědný: odbor ŠKT, personální útvar MěÚ Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:1 (zdržel se Ing. Strnad) 
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Zapsala: Jitka Prausová 
 
 
 
……………………….…….. …………………………………… 
 Jana Ponocná Mgr. Martin Hejkrlík 
 starostka místostarosta 


