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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 10 

rady města 
  konané 29.02.2016 
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav 

Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran 
 
Za městský úřad: Ing. Martin Košťál 
 
 
RM/2016/10/154: RM schvaluje prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – 2 

ks kancelářských židlí SYNCHRO, inv.č. 10482 a 10489, za kupní cenu 300 Kč 
včetně DPH/ks paní J. V., Králíky. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/10/155: Město Králíky jako vlastník pozemku p.p.č. 3510 – ostatní plochy 
v k.ú. Králíky souhlasí dle § 96 stavebního zákona se stavebním záměrem „oplocení 
severní části pozemku, místo stavby p.p.č. 207/21 – zahrada v k.ú. Králíky“ 
manželů J. a M. D., Králíky. Uvedený souhlas nenahrazuje rozhodnutí příslušných 
orgánů státní správy. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/10/156: RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.p.č. 1242 – trvalého 
travního porostu o výměře 1 527 m2 v k.ú. Dolní Lipka, za účelem sekání trávy a 
údržby pozemku, za nájemné ve výši 0,50 Kč/m2/rok a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/10/157: RM doporučuje ZM schválit Pravidla pro nakládání s nemovitými 
věcmi ve vlastnictví města Králíky spis. Zn. PP/209/P/2016 po zapracování 
připomínek a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/10/158: RM nedoporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.p.č. 
1046/1 – orné půdy o výměře cca 42 m2 v k.ú. Králíky a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
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termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/10/159: RM doporučuje ZM částečně zrušit usnesení č. ZM/2016/02/012 ze 
dne 08.02.2016 týkající se prodeje bytové jednotky č. 658/10 v ul. V Bytovkách 
v Králíkách, která je součástí pozemku st.p.č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvoří 
v k.ú. Králíky, manželům J. a Z. H., Králíky. Zároveň RM ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO, SMK s.r.o. 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/10/160: RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k bytu č. 10 v bytovém 
domě čp. 658 v ul. V Bytovkách, který je součástí pozemku st.p.č. 770/1 – zastavěné 
plochy a nádvoří v k.ú. Králíky, s manžely J. a Z. H., a to dohodou ke dni 
29.02.2016. 
zodpovědný: MO, SMK s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/10/161: RM schvaluje pronájem městského bytu č. 10 v bytovém domě čp. 658 
v ul. V Bytovkách v Králíkách, který je součástí pozemku st.p.č. 770/1 – zastavěné 
plochy a nádvoří v k.ú. Králíky, manželům R. a R. H., Červená Voda, a to na dobu 
určitou šesti měsíců v souladu s Pravidly pro pronajímání bytů ve vlastnictví města 
Králíky s účinností od 01.03.2016. 
zodpovědný: MO, SMK s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/10/162: RM souhlasí se společným nájem bytu č. 7 v bytovém domě čp. 660/1 
v ul. V Bytovkách v Králíkách, který je součástí pozemku st.p.č. 772 – zastavěné 
plochy a nádvoří v k.ú. Králíky, a to dle § 2270 a § 2271 občanského zákoníku, 
v platném znění, tj. rozšíření užívacího práva k bytu pana J. D., o matku K. D., 
Králíky. 
zodpovědný: MO, SMK s. r. o. 
termín: ihned 
hlasováno: 5:0:0 
 

RM/2016/10/163: RM doporučuje ZM schválit smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě spočívající v: 
- uložení elektrické přípojky a pro stavbu „Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč – 
Červený Potok“ na pozemku p.p.č. 2056 v k.ú. Červený Potok a 

-  uložení vodovodního přivaděče – liniové stavby vedené pod názvem „Vodovodní 
přivaděč Dolní Hedeč – Červený Potok“ na pozemcích p.p.č. 2056, p.p.č. 2071 a 
p.p.č. 2083 v k.ú. Červený Potok 

a práva vstupu a vjezdu vlastníka zařízení nebo jím pověřené osoby za účelem 
umístění, oprav a údržby zařízení na výše uvedené pozemky ve vlastnictví 
společnosti London Finance and Investment Corporation a.s., Praha, pro 
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oprávněné město Králíky, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky. Služebnost 
inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. Zároveň RM ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/10/164: RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 3303/1 – 
ostatní plochy o výměře 29 m2 v k.ú. Králíky 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/2016/10/165: RM bere na vědomí výpověď smlouvy o běžném účtu a ukončení 
vedení účtu č. 2006-2215611/0710. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/10/166: RM schvaluje rozpočtové opatření číslo UOA-VZ-78/2015, kterým se 
zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 156.000,00 Kč a interní 
rozpočtové opatření číslo 201602, kterým se schválený rozpočet zvyšuje ve výdajích 
o 874.946,80 Kč a snižuje výdajové financování o 874.946,80 Kč. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/10/167: RM schvaluje výzvu k podání nabídky včetně všech příloh na zakázku 
malého rozsahu na akci „Obnova městského domu č.p. 5 – Radnice v Králíkách – 
dvorní část“. Zároveň schvaluje oslovení těchto dodavatelů: STAVOS Dobruška, 
s.r.o., Opočenská 436, 518 01 Dobruška; ŠTĚPÁNEK, spol. s.r.o., Nádražní 460, 517 
73 Opočno; Kerson spol. s.r.o., Dobré 80, 517 93 Dobré; MANEL, spol. s r.o., Dr. E. 
Beneše 5, 787 01 Šumperk. 
zodpovědný: OVTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/10/168: RM schvaluje výzvu k podání nabídky včetně všech příloh na zakázku 
malého rozsahu na akci „Obnova dvorní fasády budovy Spořitelny čp. 364 v 
Králíkách“. Zárove ň schvaluje oslovení těchto dodavatelů: STAVOS Dobruška, 
s.r.o., Opočenská 436, 518 01 Dobruška; ŠTĚPÁNEK, spol. s.r.o., Nádražní 460, 517 
73 Opočno; Kerson spol. s.r.o., Dobré 80, 517 93 Dobré a MANEL, spol. s r.o., Dr. 
E. Beneše 5, 787 01 Šumperk. 
zodpovědný: OVTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM/2016/10/169: RM schvaluje podání žádosti o finanční podporu z prostředků EU 
výzvy č. 33 v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 
zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/10/170: RM bere na vědomí návrh na zřízení organizačních složek města 
Vojenské muzeum Králíky; Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 
14 „U cihelny“ Králíky; Muzeum opevn ění – dělostřelecká tvrz Hůrka, včetně 
předloženého návrhu zřizovacích listin a ukládá vedoucímu odboru ŠKT 
zapracovat připomínky rady města a předložit návrhy na jednání zastupitelstva 
města. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/10/171: RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na 
poskytování sociálních služeb mezi městem Králíky a obcí Lichkov. 
zodpovědný: starostka, ředitelka SSK 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/10/172: RM schvaluje program jednání ZM dne 14.03.2016.  
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
 
 

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


