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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 48 

rady města 
  konané 28.11.2016  
 
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/2016/48/779: RM doporučuje ZM schválit nový záměr prodeje volné bytové 

jednotky ve IV. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 v ul. V Bytovkách 
v Králíkách: 

 - č. 658/39 o velikosti 34,70 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky 
ve výši 169/10000 za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 539.430 Kč a 
zveřejnit záměr prodeje do doby přihlášení prvního zájemce, nejdéle však do 
31.03.2017. Zároveň RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/48/780: RM schvaluje navýšení měsíční odměny za provozování Vojenského 
muzea Králíky společnosti ARMY FORT s. r. o., IČ 25593889, sídlem Gajdošova 
24, 615 00 Brno, na částku 130.000 Kč + DPH s účinností od 01.01.2017, a to formou 
dodatku č. 4 příkazní smlouvy uzavřené dne 18.07.2014, v předloženém znění. 
zodpovědný: MO, FO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/48/781: RM určuje pro stanovení kupní ceny v místě a čase obvyklé pro 
prodej pozemků p. p. č. 1071/48 – orné půdy o výměře 1 145 m2 a pozemku p. p. č. 
1082/23 – trvalého travního porostu o výměře cca 142 m2 vše v k. ú. Králíky za 
účelem výstavby komunitního domu pro seniory znalce pana Miloslava Hošpese, 
Králíky 538. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/48/782: RM schvaluje ukončení pachtovního vztahu k pozemkům p. p. č. 
207/2 – ostatní ploše o výměře 156 m2 a p. p. č. 207/16 – ostatní ploše o výměře 136 
m2 v k. ú. Králíky s paní M. H., Králíky, a to dohodou ke dni 31.12.2016. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned  
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hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/48/783: RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p. p. č. 2056 – trvalého 
travního porostu o výměře 85 m2 v k. ú. Prostřední Lipka za účelem přístupu 
k pozemkům p. p. č. 2060, st. p. č. 118 a údržby zeleně za nájemné ve výši 2 
Kč/m2/rok, a to na dobu neurčitou, a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/48/784: RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p. p. č. 3499 – ostatní plochy 
o výměře 25 467 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice za účelem zřízení mezideponie a 
následné dobudování stavby s názvem „Terénní úpravy plochy zemníku a 
zrekultivované skládky TDO v k. ú. Dolní Boříkovice“, nájemní vztah se uzavírá na 
dobu neurčitou, za nájemné ve výši 40 % z částky, kterou nájemce bude fakturovat 
třetím stranám + DPH. Zároveň RM ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit na 
dobu 15 dnů, tj. odlišně od Pravidel pro propachtování pozemků ve vlastnictví 
města Králíky. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/48/785: RM schvaluje bezúplatný převod dlouhodobého hmotného majetku: 
• varovného a vyrozumívacího systému, inv. č. 3, v pořizovací ceně 1.285.890 Kč 

na obec Červená Voda 
• varovného a vyrozumívacího systému, inv. č. 4, v pořizovací ceně 1.177.752 Kč 

na obec Dolní Morava 
• varovného a vyrozumívacího systému, inv. č. 5, v pořizovací ceně 881.790 Kč na 

obec Mladkov 
• varovného a vyrozumívacího systému, inv. č. 6, v pořizovací ceně 322.692 Kč na 

obec Lichkov. 
Zároveň RM schvaluje smlouvy o bezúplatném převodu majetku v předloženém znění. 

zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/48/786: RM schvaluje záměr prodeje staveb technického vybavení – pilíře 
elektro a pilíře HUP na pozemku p. p. č. 3509 – orné půdě v k. ú. Králíky za kupní 
cenu ve výši: 

 - pilíř elektro      9.243 Kč 
 - pilíř HUP    10.890 Kč 
 a ukládá MO zveřejnit záměr prodeje na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro 

nakládání s nemovitými věcmi.  
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM/2016/48/787: RM bere na vědomí zájem Lesů České republiky, s. p., zrealizovat na 
pozemku p. p. č. 3755 – ostatní ploše v k. ú. Králíky odpočívadlo a ukládá odboru 
VTS zajistit vypracování geometrického plánu na oddělení pozemku. Zároveň RM 
ukládá MO po oddělení části pozemku předložit ZM ke schválení záměr prodeje 
předmětné části pozemku za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však 
ve výši 50 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s převodem uhradí město Králíky. 
zodpovědný: OVTS, MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/48/788: RM schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v uložení, 
zřízení, provozování, opravách a údržbě zařízení kanalizační přípojky, a dále v 
právu vstupovat na pozemek p. p. č. 3691 – ostatní plochu v k. ú. Králíky, a to pro 
oprávněnou BIO&CEEPORT, s. r. o., Králíky. Služebnost se zřizuje na dobu 
neurčitou a za náhradu stanovenou ve výši znaleckého posudku + náklady spojené 
se zřízením služebnosti. Zároveň RM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v předloženém znění.  
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/48/789: RM schvaluje pronájem městského bytu č. 17 v bytovém domě čp. 
662/2 v ul. V Bytovkách v Králíkách, který je součástí pozemku st. p. č. 774 – 
zastavěné plochy a nádvoří v obci a k. ú. Králíky, paní A. Ch., Lichkov, a to na 
dobu určitou šesti měsíců s účinností od 01.01.2017, v souladu s Pravidly pro 
pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky.  
zodpovědný: MO, SMK, s. r. o.,  
termín: ihned 
hlasování: 4:1:0  (proti Ing. Tóth) 
 

RM/2016/48/790: RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 16 - 49 přidělené městu 
Králíky rozhodnutím ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ČR; rozpočtové opatření číslo OR/16/24501 přidělené městu 
Králíky na základě usnesení Zastupitelstva Pardubického kraje a interní 
rozpočtové opatření číslo 201615, kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 25.176,00 Kč. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/48/791: RM schvaluje rozhodnutí hodnotící komise o výběru nejvhodnější 
cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Sociální 
terapeutická dílna Králíky, ulice Příční čp. 352 v Králíkách“ a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo s uchazečem MANEL spol. s r.o., Revoluční 1056/8a, 110 00 Praha 1 
– Nové Město, IČ 14617773. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
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hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/48/792: RM schvaluje Smlouvu o dílo na zabezpečení provozu systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 
odpadu mezi městem Králíky a firmou Služby města Králíky s.r.o., Růžová 462, 561 
69 Králíky, v předloženém znění. 
zodpovědný: OŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/48/793: RM schvaluje Licenční smlouvu na software potřebný ke zpracování 
POH Králíky mezi městem Králíky a firmou Ing. Pavel Novák s.r.o., Osadní 26, 170 
00 Praha 7, v předloženém znění. 
zodpovědný: OŽP  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/48/794: RM schvaluje Smlouvu o dílo týkající se zajištění obsluhy 
odpadkových košů ve správním obvodu města Králíky mezi městem Králíky a 
firmou Služby města Králíky s.r.o., Růžová 462, 561 69 Králíky, v předloženém 
znění. 
zodpovědný: OŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/48/795: RM bere na vědomí předloženou výroční zprávu příspěvkové 
organizace Základní škola Králíky za školní rok 2015/2016 a doporučuje řediteli 
školy doplnit výroční zprávu podle návrhu odboru organizačního a správního. 
zodpovědný: odbor OS, ředitel PO Základní škola Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/48/796: RM bere na vědomí zprávu komise pro hodnocení nabídek na tisk a 
dodání městského zpravodaje a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo „Tisk a dodání 
městského zpravodaje“ mezi městem Králíky a zhotovitelem Petrem Brázdou, Nová 
479/1, 690 02 Břeclav, IČ 61414301, v předloženém znění. 
zodpovědný: odbor OS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/48/797: RM schvaluje užití znaku města Králíky redakcí čtvrtletníku 
Těchonínské listy (vydavatel obec Těchonín) za účelem informování čtenářů tohoto 
periodika o městě Králíky. 
zodpovědný: odbor OS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM/2016/48/798: RM schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb mezi 
městem Králíky a firmou RENTEL a.s., Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00 Praha 5, 
v předloženém znění. 
zodpovědný: tajemník 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/48/799: RM doporučuje ZM schválit smlouvu o poskytnutí příspěvku k 
úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického 
kraje v období od 11.12.2016 do 09.12.2017 v požadované výši 90.877 Kč, 
v předloženém znění. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/48/800: RM doporučuje ZM schválit smlouvu o poskytnutí příspěvku k 
úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického 
kraje v období od 11.12.2016 do 09.12.2017 v požadované výši 104.918 Kč, 
v předloženém znění. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/48/801: RM schvaluje program jednání ZM dne 12.12.2016.  
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/48/802: RM v souladu s ustanovením § 102 odstavec (2) písmeno b) zákona 
číslo 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, uděluje příspěvkové organizaci 
Základní umělecká škola Králíky souhlas s přijímáním finan čních darů a věcných 
darů pro kulturní akci PLES ZUŠ 2017.  
zodpovědný: odbor OS, na vědomí finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 
 
 
 

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



6 
 

 
 


