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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 38 

rady města 
  konané 26.09.2016 
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav 

Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran 
 
Za městský úřad: Ing. Martin Košťál 
 
Host: Ing. Karel Málek, zástupce ředitelky SOUo Králíky 
 
 
RM/2016/38/651: RM schvaluje pacht části pozemku p.p.č. 1083/4 – ostatní plochy o 

výměře cca 100 m2 v k.ú. Králíky za účelem zřízení zahrádky a umístění dřevěného 
altánu panu J. H., Králíky, pachtovní vztah se uzavírá na dobu neurčitou a za 
pachtovné ve výši 300 Kč/rok. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/38/652: RM schvaluje pacht pozemku p.p.č. 488 – zahrady o výměře 205 m2 
v k.ú. Králíky za účelem užívání zahrady paní A. N., Králíky, pachtovní vztah se 
uzavírá na dobu neurčitou a za pachtovné ve výši 615 Kč/rok. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/38/653: RM schvaluje pacht pozemků p.p.č. 3404 – trvalého travního porostu 
o výměře 284 m2 a p.p.č. 3410 – ostatní plochy o výměře 719 m2 v k.ú. Dolní 
Boříkovice za účelem užívání parkovací plochy, údržby pozemku a spásání trávy P. 
P., Králíky, pachtovní vztah se uzavírá na dobu neurčitou a za pachtovné ve výši 
607 Kč/rok. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/38/654: RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 3088 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 581 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice za účelem sekání trávy a 
údržby pozemku panu R. S., Králíky, nájemní vztah se uzavírá na dobu neurčitou a 
za nájemné ve výši 291 Kč/rok. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM/2016/38/655: RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 3088 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 180 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice za účelem sekání trávy a 
manipulační plochy paní J. R., Králíky, nájemní vztah se uzavírá na dobu 
neurčitou a za nájemné ve výši 225 Kč/rok. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/38/656: RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje volné bytové jednotky 
č. 658/39 o velikosti 34,70 m2 ve IV. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 
v k.ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
pozemku st.p.č. 770/1 v k.ú. Králíky ve výši 169/10000 za minimální nabídkovou 
kupní cenu ve výši 539.430 Kč a uložit záměr prodeje zveřejnit. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/38/657: RM schvaluje prodej staveb technického vybavení – pilíře elektro a 
pilíře HUP na pozemku p.p.č. 3504 – orné půdě v k.ú. Králíky manželům J. a  K. B., 
Králíky za kupní cenu ve výši: 
- pilíř elektro      9.243 Kč 
- pilíř HUP    10.890 Kč. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/38/658: RM souhlasí se zastavením exekuce ve věci exekučního řízení o 
vymožení dluhu za neuhrazené nájemné ve výši 10.528 Kč s poplatkem z prodlení 
2,5 promile za každý den prodlení za užívání bytu č. 2 v ul. Hluboká 265 v 
Králíkách u povinné V. R., Králíky, t. č. Praha, Kunratice, zaslanou soudní 
exekutorkou Mgr. Zuzanou Sobíškovou, Exekutorský úřad Praha 6, sídlem 
Bělohorská 270/17, 169 00 Praha 6. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/38/659: RM doporučuje ZM schválit prominutí dluhu povinné V. H., Král íky, 
ve výši 14.432 Kč + poplatek z prodlení ve výši 54.470,52 Kč, který povinné vznikl 
v souvislosti s neplacením nájemného za užívání bytu č. 3 v ul. Nádražní 843 v 
Králíkách. Zároveň RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/38/660: RM schvaluje dohody o poskytnutí prostor na dobu nezbytně nutnou, 
tj. na dobu určitou od 06.10.2016 do 17.10.2016, pro přípravu a konání voleb do 
Zastupitelstva PK a 1. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 07.10.2016 až 
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08.10.2016 a pro konání 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 
14.10.2016 až 15.10.2016 s těmito subjekty: 
1) L. a J. K., Prostřední Lipka čp. 74, 561 69 Králíky              

 místo konání - rekreační zařízení Heřmanice čp. 102 
RM schvaluje úhradu za poskytnutí prostor ve výši: 

� za konání 1. kola voleb částku 3.600 Kč 
� pro případ konání 2. kola voleb částku 3.600 Kč 
2) Duchovní správa poutního kostela v Králíkách II, IČO 73631035, sídlem 

Kopeček 1, 561 69 Králíky,  
místo konání - Klášter čp. 1, Dolní Hedeč  
RM schvaluje úhradu za poskytnutí prostor ve výši: 

� za konání 1. kola voleb částku 3.600 Kč 
� pro případ konání 2. kola voleb částku 3.600 Kč. 

Zároveň RM schvaluje dohody o náhradě účelně vynaložených nákladů v souvislosti 
s konáním voleb do Zastupitelstva PK a 1. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR ve 
dnech 07.10.2016 až 08.10.2016 a pro konání 2. kola voleb do Senátu Parlamentu 
ČR ve dnech 14.10.2016 až 15.10.2016 s těmito subjekty: 
1) Základní škola Králíky, I ČO 49314629, sídlem Moravská 647, 561 69 Králíky,  

místo konání - budova ZŠ, ulice 5. května čp. 412 
RM schvaluje úhradu za účelně vynaložené náklady ve výši: 

� za konání 1. kola voleb částku 3.600 Kč 
� pro případ konání 2. kola voleb částku 3.600 Kč 
2) Mateřská škola, Červený Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí, IČO 75016761, 

sídlem Červený Potok 78, 561 69 Králíky, 
místo konání - budova MŠ Červený Potok čp. 78  
RM schvaluje úhradu za účelně vynaložené náklady ve výši: 

� za konání 1. kola voleb částku 3.600 Kč 
� pro případ konání 2. kola voleb částku 3.600 Kč. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/38/661: RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části p.p.č. 1071/1 – orné 
půdy o výměře cca 1 147 m2 a části pozemku p.p.č. 1082/2 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 130 m2 vše v k.ú. Králíky za účelem výstavby komunitního 
domu pro seniory za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 
200 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit bod na jednání 
ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/38/662: RM schvaluje cenovou nabídku společnosti Ekologický rozvoj a 
výstavba s.r.o., sídlem nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř, na 
přípravu a organizaci výběrového řízení na zpracovatele projektu „Intenzifikace 
ČOV Králíky“. 
zodpovědný: odbor VTS 
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/38/663: RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí mimořádného investičního 
členského příspěvku na financování projektu „Objekt informa čního a sociálního 
zázemí Lyžařské běžecké oblasti Buková hora-Suchý vrch - osazení vodního zdroje 
odradonovacím zařízením“ mezi městem Králíky a Sdružením obcí ORLICKO. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM/2016/38/664: RM schvaluje plán veřejnosprávních kontrol v předloženém znění a 

k jeho naplnění jmenuje kontrolní skupinu ve složení: vedoucí - Ing. Magdalena 
Berková, členové - přizvané osoby Ing. Daniela Burianová, Jana Jaklová a Ing. 
Eliška Vídeňská. 
zodpovědný: starostka  
termín: dle plánu kontrol 
hlasování:  5:0:0 
 

RM/2016/38/665: RM schvaluje rozpočtové opatření číslo OR/16/23449 přidělené městu 
Králíky rozhodnutím Zastupitelstva Pardubického kraje a interní rozpočtové 
opatření číslo 201611, kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 180.000 Kč. 
zodpovědný: finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/38/666: RM schvaluje přijetí dotace z prostředků MŠMT – výzva 
č. 02_16_022 ve výši 306.367 Kč na realizaci projektu „dětská chůva“ a schvaluje 
zvýšení schváleného závazného ukazatele pro PO MŠ Pivovarská, Králíky, okres 
Ústí nad Orlicí, příspěvek na činnost organizace o částku 45.000 Kč v položce 
prostředky na platy. 
zodpovědný: odbor OS, FO, ředitelka MŠ Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/38/667: RM doporučuje ZM vyhlásit místní referendum k záměru 
Ministerstva spravedlnosti ČR zřídit v areálu bývalého Dětského výchovného 
ústavu v Králíkách ženskou věznici s dohledem. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/38/668: RM schvaluje program jednání ZM dne 10.10.2016.  
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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Zapsala: Jitka Prausová 
 
 
 
……………………….…….. …………………………………… 
 Jana Ponocná Mgr. Martin Hejkrlík 
 starostka místostarosta 
 


