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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 50 

rady města 
  konané 12.12.2016  
 
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/2016/50/816: RM ukládá v souvislosti se zamýšleným záměrem prodeje objektu 

obč. vybavenosti čp. 359 v ul. Valdštejnova v Králíkách, který je součástí pozemku 
st. p. č. 305/1, a  pozemků p. p. č. 353 a st. p. č. 305/1 v k. ú. Králíky: 

 - zadat vypracování znaleckých posudků na stanovení kupní ceny v místě a čase 
obvyklé u dvou znalců: Ing. Pavel Zářecký, U Daliborky 1287, 564 01 Žamberk a 
paní Jana Šoustalová, Zvole 144, 789 01 Zábřeh 

 - projednat záměr prodeje objektu v komisi regenerace MPZ 
 a poté opětovně předložit RM k projednání konkrétních podmínek záměru prodeje. 

zodpovědný: MO, OVTS 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/50/817: RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 16 - 53 přidělené městu 
Králíky rozhodnutím Ministerstva životního prost ředí ČR a interní rozpočtové 
opatření číslo 201617, kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku  29.700 0Kč a dále ruší  rozpočtové opatření č. 28 přidělené městu Králíky 
na základě rozhodnutí Pk a v důsledku toho se snižuje schválený rozpočet 
v příjmech a výdajích o částku 1.200.000 Kč. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/50/818: RM bere na vědomí sdělení ředitelky příspěvkové organizace 
Mateřská škola Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí o přerušení provozu MŠ 
dne 22.12.2016. 
zodpovědný: odbor OS, ředitelka MŠ Moravská 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/50/819: RM bere na vědomí sdělení ředitelky příspěvkové organizace 
Mateřská škola Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí o přerušení provozu MŠ 
dne 22.12.2016. 
zodpovědný: odbor OS, ředitelka MŠ Pivovarská 
termín: ihned 
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hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/50/820: RM schvaluje udělení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových 
organizací zřizovaných městem Králíky ve výši dle přílohy. 
zodpovědný: starostka města, odbor OS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:1 (v části usnesení se zdržel Ing. Strnad) 
 

RM/2016/50/821: RM schvaluje s účinností od 01.01.2017 cenu stočného ve výši 31,67 
Kč bez DPH (36,42 Kč včetně DPH 15 %). 
zodpovědný: jednatel společnosti 
termín: 01.01.2017 
hlasování: 5:0:0 

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


