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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 12 

rady města 
  konané 14.03.2016 
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav 

Tóth 
Z části jednání omluven: Ing. Pavel Strnad 
Omluven: Mgr. Miroslav Beran 
 
Za městský úřad: Ing. Martin Košťál 
 
 
RM/2016/12/196: RM schvaluje pacht části pozemku p.p.č. 1198 – ostatní plochy o 

výměře cca 20 844 m2 v k.ú. Dolní Lipka za účelem zemědělského hospodaření, a to 
na dobu určitou, tj. do doby realizace biokoridoru 820 B, za pachtovné ve výši 1.459 
Kč/rok + DPH panu R. V., Lichkov. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/12/197: RM schvaluje pacht části pozemku p.p.č. 3625 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 430 m2 v k.ú. Králíky za účelem drobné zemědělské činnosti, 
za pachtovné ve výši 1.290 Kč/rok, panu J. M., Králíky. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/12/198: RM schvaluje dodatek č. 2 příkazní smlouvy uzavřené dne 18.07.2014 
mezi městem Králíky a Společností přátel československého opevnění, o.p.s., 
Hradčany na odborné řízení a provoz Muzea opevnění – dělostřelecké tvrze Hůrka 
v předloženém znění. Dodatek se týká změny hodnoty předaného majetku k užívání 
a ke správě ve smyslu příkazní smlouvy. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 (do jednání se dostavil Ing. Strnad) 
 

RM/2016/12/199: RM schvaluje dodatek č. 2 příkazní smlouvy uzavřené dne 18.07.2014 
mezi městem Králíky a společností ARMY FORT s.r.o., Brno na odborné řízení a 
provoz Vojenského muzea Králíky v předloženém znění. Dodatek se týká změny 
hodnoty předaného majetku k užívání a ke správě ve smyslu příkazní smlouvy. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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RM/2016/12/200: RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 2537 – 
trvalého travního porostu o výměře 239 m2 v k.ú. Horní Lipka za kupní cenu ve 
výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 100 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/12/201: RM doporučuje ZM schválení prominutí dluhu u povinného L. Š., 
Králíky, který povinnému vznikl za neuhrazený daňový nedoplatek. Zároveň RM 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/12/202: RM schvaluje dodatek č. 1 k pojistné smlouvě uzavřené dne 
27.06.2014 mezi městem Králíky a ČSOB Pojišťovnou, a.s., členem holdingu ČSOB, 
Pardubice na pojištění majetku o odpovědnosti za škodu. Dodatek se týká změny 
majetku a jeho pojistné hodnoty. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/12/203: RM bere na vědomí nabídku společnosti Živnostenská pojišťovací 
a.s., Praha a ukládá starostce projednat s řediteli PO a jednatelem společnosti 
Služby města Králíky s.r.o. možnost komplexnějšího a ucelenějšího pojištění 
majetku města a odpovědnosti za škodu. 
zodpovědný: starostka, MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/12/204: RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 2 v budově 
Základní umělecké školy Králíky v čp. 483, která je součástí pozemku st.p.č. 632 – 
zastavěné plochy a nádvoří v k.ú. Králíky, s paní E. S., bytem tamtéž, a to z doby 
určité šesti měsíců na dobu určitou jednoho roku, tj. do 31.03.2017. 
zodpovědný: MO, ZUŠ Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/12/205: RM bere na vědomí dopis ze dne 24.02.2016 od pana T. B., Králíky a 
ukládá MO odpovědět panu B. ve smyslu stanoviska právního zástupce města. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/12/206: RM schvaluje výzvu k podání nabídky včetně všech příloh na zakázku 
malého rozsahu na akci „Oprava střešního pláště na budově Městského úřadu, 
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ulice Karla Čapka čp. 316 v Králíkách“. Zároveň schvaluje oslovit následující 
dodavatele k předložení cenové nabídky: WARES izolace staveb, s.r.o., Nádražní 
890, 789 61 Bludov; IZOL94, s.r.o., Soukenická 1183, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou; HAKOSS, Jabloňová 121, 507 11 Valdice. 
zodpovědný: OVTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/12/207: RM souhlasí s pokácením vybraných náletových dřevin (do obvodu 
kmene 80 cm) a s pokácením 26 ks vzrostlých stromů v druhové skladbě smrk, 
jasan, olše, topol a vrba na p.p.č. 3589, 3598 a 3591 v k.ú. Králíky za podmínky, že 
veškeré práce budou provedeny na náklad a vlastní nebezpečí žadatele, pouze 
náhradou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/12/208: RM nesouhlasí s umístěním sídla budoucího zapsaného spolku 
Občanské sdružení PATRIOT CZ v budově čp. 367, Velké náměstí, Králíky, 561 69. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/12/209: RM schvaluje Cenové ujednání na dodávku tepla pro budovu čp. 5 na 
Velkém náměstí a budovu čp. 315 v ulici Karla Čapka v Králíkách. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

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


