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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 43 

rady města 
  konané 24.10.2016  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Mgr. Miroslav 

Beran, Ing. Ladislav Tóth 
 
Omluven: Ing. Pavel Strnad 
 
Za městský úřad: Ing. Martin Košťál 
 
 
RM/2016/43/707: RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 018 na pojištění členů 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Králíky pro případ úrazu a pojištění 
odpovědnosti za újmu s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., IČO 46973451, 
sídlem Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, za roční pojistné ve výši 5.950 Kč, 
v předloženém znění. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/43/708: RM bere na vědomí zahájení řízení o komplexní pozemkové úpravě 
v k.ú. Dolní Hedeč a ukládá vedoucí MO prosazovat v řízení o KPÚ zohlednění 
požadavků města Králíky dle předložené důvodové zprávy. 
zodpovědný: MO  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/43/709: RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. ZM/2016/04/057 ze dne 
09.05.2016 a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/43/710: RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemků p.p.č. 2472/1 – 
trvalého travního porostu o výměře 2 816 m2 a p.p.č. 2472/2 – trvalého travního 
porostu o výměře 1 500 m2 v k.ú. Horní Lipka za účelem realizace stavby pro 
bydlení – venkovského typu za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně 
však ve výši 100 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a uložení záměry prodeje 
zveřejnit. Zároveň RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
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RM/2016/43/711: RM nedoporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 106/2 – 
trvalého travního porostu o výměře 55 m2 v k.ú. Heřmanice u Králík, a to z důvodu 
zahájení Komplexní pozemkové úpravy v daném katastrálním území.  
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/43/712: RM schvaluje Směrnici k provád ění inventarizace majetku a závazků 
města Králíky č. PP/224/S/2016, jejíž přílohou je Plán inventur na rok 2016, 
v předloženém znění. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/43/713: RM schvaluje prominutí dluhu povinného P. S., Králíky ve výši 469 
Kč, který vznikl povinnému v souvislosti s neuhrazením nájemného za užívání 
pozemku p.p.č. 255 – trvalého travního porostu v k.ú. Dolní Hedeč. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/43/714: RM bere na vědomí vyjádření jednatele společnosti Služby města 
Králíky s.r.o., IČO 26007959, sídlem Růžová 462, 561 69 Králíky o nápravném a 
kontrolním opatření při správě bytového fondu města Králíky. 
zodpovědný: MO, SMK s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/43/715: RM doporučuje ZM schválit záměr směny pozemku p.p.č. 3380 – 
trvalého travního porostu o výměře 2 109 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice ve vlastnictví 
města Králíky za pozemek p.p.č. 1049 – trvalý travní porost o výměře 1 875 m2 
v k.ú. Dolní Lipka, který je v podílovém spoluvlastnictví pana M. P., Králíky a paní 
M. M., Králíky, a to za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve 
výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem s tím, že rozdíl kupních cen uhradí 
žadatelé.  Zároveň RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/43/716: RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 16-45 přidělené městu 
Králíky rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR a rozpočtové opatření číslo 4 
přidělené městu Králíky na základě usnesení Zastupitelstva Pardubického kraje, 
kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 134.450 Kč. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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RM/2016/43/717: RM schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení veřejné zakázky 
„Sportovní areál – modernizace kurtu“ mezi firmou StavoSport s.r.o., sídlem 
Přehradní 233, 763 16 Fryšták a městem Králíky, v předloženém znění. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/43/718: RM schvaluje dohodu a ukončení smluvního vztahu na zhotovení 
veřejné zakázky „Sociální terapeutická dílna Králíky, ul. Příční čp. 352 v 
Králíkách“ mezi firmou Kweku s.r.o., Polepská 351, 280 02 Kolín 4 a městem 
Králíky, v p ředloženém znění. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

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


