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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 25 

rady města 
  konané 20.06.2016 
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav 

Tóth, Ing. Pavel Strnad 
 
Omluven: Mgr. Miroslav Beran 
 
Za městský úřad: Ing. Martin Košťál 
 
 
RM/2016/25/434: RM schvaluje pacht pozemku p.p.č. 2330 – trvalého travního porostu 

o výměře 17 912 m2 v k.ú. Prostřední Lipka za účelem zemědělského hospodaření 
společnosti ZEOS, s.r.o., IČO 48150754, se sídlem Prostřední Lipka 126, 561 69 
Králíky za pachtovné ve výši 1.254 Kč/rok + DPH, pachtovní vztah se uzavírá na 
dobu neurčitou se specifickými podmínkami z důvodu konání akcí CIHELNA a 
FORT FEST CZ. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/25/435: RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.p.č. 
1841/1 – trvalého travního porostu, která je nově označena jako p.p.č. 1841/18 – 
trvalý travní porost o výměře 3 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: 4:0:0 
 

RM/2016/25/436: RM schvaluje dodatek č. 3 příkazní smlouvy uzavřené dne 18.07.2014 
mezi městem Králíky a Vojensko-historickým klubem ERIKA Br no, z.s., IČO 
64329607, se sídlem Viniční 2845/136, 615 00 Brno – Židenice na odborné řízení a 
provoz Muzea čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14 „U Cihelny“ 
v předloženém znění. Dodatek se týká změny soupisu nemovitých věcí a hodnoty 
předaného majetku k užívání a ke správě ve smyslu příkazní smlouvy. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/25/437: RM schvaluje nájemní smlouvu č.j. 2737/2016 mezi městem Králíky a 
panem J. B., Králíky, jejímž předmětem je dočasné užívání pozemků p.p.č. 2448 – 
t.t. porostu o výměře 45 243 m2 a p.p.č. 2450 – t. t. porostu o výměře 37 865 m2 
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v k.ú. Prostřední Lipka pro akci CIHELNA, v p ředloženém znění. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/25/438: RM schvaluje dodatek č. 3 příkazní smlouvy uzavřené dne 18.07.2014 
mezi městem Králíky a společností ARMY FORT, s.r.o., se sídlem Gajdošova 24, 
615 00 Brno, na odborné řízení a provoz Vojenského muzea Králíky v předloženém 
znění. Dodatek se týká změny soupisu nemovitých věcí a hodnoty předaného 
majetku k užívání a ke správě ve smyslu příkazní smlouvy. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/25/439: RM bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického 
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, o udělení souhlasu k provozování 
zařízení k využívání odpadů a s jeho provozním řádem společnosti Služby města 
Králíky s.r.o., IČO 26007959, se sídlem Růžová 462, 561 69 Králíky pro 
provozovnu: Terénní úpravy – Dolní Boříkovice, umístěnou na pozemcích p.p.č. 
328/2, p.p.č. 328/3, p.p.č. 328/4, p.p.č. 375/1, p.p.č. 375/13, p.p.č. 375/14, p.p.č. 
375/15, p.p.č. 375/17, p.p.č. 470/4 a p.p.č. 1503/3 v k.ú. Dolní Boříkovice na dobu 
určitou do 30.09.2020, a nemá k němu připomínky. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/25/440: RM bere na vědomí oznámení Krajského úřadu Pardubického kraje o 
zveřejnění záměru zařazeného do kategorie II - „Odchovna jalovic – farma Dolní 
Lipka“ o zahájení zjišťovacího řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí s tím, že záměr bude podroben zjišťovacímu řízení, a nemá k němu 
připomínky. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/25/441: RM schvaluje výpůjčku pozemků p.p.č. 453/1 – zahrady o výměře 2 
330 m2 a p.p.č. 3302 – ostatní plochy o výměře 192 m2 v k.ú. Králíky za účelem 
výuky v rámci povinné školní docházky a k mimoškolním aktivitám ZŠ praktické a 
ZŠ speciální Králíky, IČO 61235105, se sídlem Nábřežní 130, 561 69 Králíky, 
výpůjčka se uzavírá na dobu neurčitou. 
zodpovědný: MO  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/25/442: RM bere na vědomí výpověď nájemního vztahu k prostorům v 
přízemí stavby občanské vybavenosti čp. 274, která je součástí pozemku st.p.č. 
153/1 v k.ú. Králíky, podanou panem P. Z., Králíky. Nájemní vztah skončí 
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uplynutím 3 měsíční výpovědní doby dnem 31.08.2016. 
zodpovědný: MO, SMK s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/25/443: RM schvaluje záměr pronájmu prostor ů sloužících podnikání 
v přízemí stavby občanské vybavenosti čp. 274, která je součástí pozemku st.p.č. 
153/1 v k.ú. Králíky, předmět podnikání a účel pronájmu – prodejna ovoce a 
zeleniny, za nájemné ve výši 800 Kč/m2/rok a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit. 
zodpovědný: MO, SMK s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/25/444: RM schvaluje záměr pronájmu prostoru v bytovém domě čp. 352 v ul. 
Příční v Králíkách, který je součástí pozemku st.p.č. 203 v obci a k.ú. Králíky, za 
účelem zřízení zázemí pro realizaci sociální služby sociálně terapeutické dílny za 
nájemné ve výši 400 Kč/m2/rok, a to na dobu neurčitou. Jedná se o prostory v 
přízemí bytového domu o celkové výměře 122 m2. Zároveň RM ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od Pravidel pro pronajímání 
prostorů sloužících podnikání ve vlastnictví města Králíky. 
zodpovědný: MO, SMK s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/25/445: RM doporučuje ZM schválit záměr směny pozemku p.p.č. 1018/4 – 
trvalého travního porostu o výměře 303 m2 ve vlastnictví pana J. B., Králíky za 
pozemky p.p.č. 3196 – ostatní plochu o výměře 118 m2 a p.p.č. 3199 – trvalý travní 
porost o výměře 186 m2 ve vlastnictví města Králíky vše v k.ú. Dolní Boříkovice 
s cenovým vyrovnáním ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 50 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem. Zároveň RM ukládá MO předložit bod na jednání 
ZM. 
zodpovědný: MO  
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/25/446: RM schvaluje krátkodobou výpůjčku prostor – místnosti č. 123 
v přízemí objektu čp. 316 v k.ú. Králíky, stavba je součástí pozemku st.p.č. 920, za 
účelem zřízení výdejního místa materiální pomoci a vytvoření zázemí – kancelář se 
základním vybavením pro jednání s klienty + sklad balíčků s připravenou pomocí 
v období od 21.06.2016 do 19.07.2016 Charitě Zábřeh, IČO 42766796, se sídlem 
Žižkova 7/15, 789 01 Zábřeh, a to vždy každé úterý v týdnu. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/25/447: RM schvaluje záměr výpůjčky prostor – místnosti č. 123 v přízemí 
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objektu čp. 316 v k.ú. Králíky, stavba je součástí pozemku st.p.č. 920, za účelem 
zřízení výdejního místa materiální pomoci a vytvoření zázemí – kancelář se 
základním vybavením pro jednání s klienty + sklad balíčků s připravenou pomocí, a 
to vždy každé úterý v týdnu a na dobu určitou od 20.07.2016 do 28.02.2017, a 
ukládá MO záměr výpůjčky zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od Pravidel pro 
pronajímání prostorů sloužících podnikání ve vlastnictví města Králíky. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/25/448: RM pověřuje Živnostenskou pojišťovací, a.s., IČO 63217546, se 
sídlem Vinohradská 28/2516, 120 00 Praha 2 – Vinohrady přípravou dodatku č. 2 
stávající pojistné smlouvy č. 8057532416 ze dne 27.06.2014 uzavřené mezi městem 
Králíky a ČSOB Pojišťovnou, a.s., člen holdingu ČSOB, IČO 45534306, se sídlem 
Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice na navýšení limitu odpovědnosti města 
Králíky z 5 mil K č na 20 mil Kč a přiřazování zřízených příspěvkových organizací a 
založené společnosti do společné pojistné smlouvy dle časového harmonogramu 
ukončování stávajícího pojištění těchto organizací.   
zodpovědný: starostka, MO  
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/25/449: RM ukládá ředitelům příspěvkových organizací města ukončit 
stávající pojistné smlouvy, a to v součinnosti s makléřskou pojišťovací společností 
Živnostenská pojišťovací, a.s., IČO 63217546, se sídlem Vinohradská 28/2516, 120 
00 Praha 2 – Vinohrady, popř. ukončit spolupráci s jinými makléři. 
zodpovědný: starostka, MO  
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/25/450: RM posoudila předloženou zadávací dokumentaci na zakázku malého 
rozsahu na stavební práce na akci „Rekonstrukce bytových prostor za účelem 
rozšíření ZUŠ v Králíkách“ a rozhodla veřejnou zakázku zrušit. Současně ukládá 
odboru VTS vypsat na tuto akci zakázku novou. 
zodpovědný: OVTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/25/451: RM schvaluje výzvu k podání nabídky včetně všech příloh na zakázku 
malého rozsahu na akci „Rekonstrukce bytových prostor za účelem rozšíření ZUŠ 
v Králíkách v budově č. p. 483, ulice Nádražní v Králíkách“. Zároveň schvaluje 
oslovit k předložení cenové nabídky dodavatele dle předloženého návrhu. 
zodpovědný: OVTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/25/452: RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 16-14 přidělené městu 
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Králíky rozhodnutími Ministerstva kultury ČR, rozpočtové opatření číslo 16-17 
přidělené městu Králíky rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR a interní 
rozpočtové opatření číslo 201605, kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 60.450 Kč. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/25/453: RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b) zákona 128/2000 Sb. o 
obcích v platném znění a § 30 odstavec (4) zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v platném znění, uděluje souhlas příspěvkové 
organizaci Základní umělecká škola Králíky, aby část svého rezervního fondu ve 
výši 60.000 Kč použila k posílení svého fondu investic. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/25/454: RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b) zákona 128/2000 Sb. o 
obcích v platném znění a § 31 odstavec (2) písmeno c) zákona 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, ukládá příspěvkové 
organizaci Základní umělecká škola Králíky odvod z fondu investic do rozpočtu 
města Králíky ve výši 200.000 Kč. 
zodpovědný: finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/25/455: RM schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení cínových píšťal pro 
varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Heřmanicích, zhotovitel firma Ján Bies, 
Rovná 17, 059 16 Hranovnica, Slovensko, IČO 32848358, IČ DPH SK1020729138 
v ceně 2.070 € + DPH 414 € (platba z účtu veřejná sbírka). 
zodpovědný: odbor OS, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/25/456: RM projednala žádost Mgr. Michala Kose a Mgr. Miroslava Berana a 
souhlasí s umístěním pianina v podloubí před obchodem s obuví čp. 276 od července 
do září 2016. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/25/457: RM projednala žádost J. K. o poskytnutí informací podle zákona 
106/1999 Sb. a ukládá starostce odeslat odpověď. 

zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 
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RM/2016/25/458: RM schvaluje umístění finanční hotovosti ve výši 888 Kč do schrány 
věže kostela Nejsvětější Trojice, Heřmanice. 
zodpovědný: odbor OS, finanční odbor, odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
 
 

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


