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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 51 

rady města 
  konané 19.12.2016  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Pavel Strnad 
 
Omluven: Ing. Ladislav Tóth 
 
Z části jednání omluven: Mgr. Miroslav Beran 
 
Za městský úřad: Ing. Martin Košťál 
 
 
RM/2016/51/823: RM schvaluje pronájem pozemku p. p. č. 3499 – ostatní plochy o 

výměře 25 467 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice společnosti Služby města Králíky, s. r. o., 
IČO 26007959, sídlem Růžová 462, 561 69 Králíky, 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. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/51/824: RM schvaluje pronájem ideální 1/6 pozemku p. p. č. 3309 – ostatní 
plochy o výměře 392 m2 v k. ú. Králíky panu T. B., bytem Prostřední Lipka, za 
účelem parkování a příjezdu k domu čp. 914 v ul. Valdštejnova v Králíkách, za 
roční nájemné ve výši 131 Kč, a to na dobu neurčitou. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/51/825: RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p. p. č. 207/2 – ostatní 
plochy o výměře 156 m2 v k. ú. Králíky za účelem zřízení zahrady a odpočinkové 
plochy, za nájemné ve výši 3 Kč/m2/rok, a to na dobu neurčitou, a ukládá MO 
záměr pronájmu zveřejnit. Současně RM neschvaluje záměr pronájmu pozemku p. 
p. č. 207/16 – ostatní plochy o výměře 136 m2 v k. ú. Králíky, a to z důvodu, že 
usnesením č. RM/2016/49/805 ze dne 05.12.2016 doporučila ZM schválit záměr 
prodeje tohoto pozemku. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
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RM/2016/51/826: RM schvaluje prodej 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 dohodu o zaplacení připojovacího poplatku elektro ve výši 12.500 Kč s panem J. 

L., Králíky a paní H. N., Milovice. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/51/827: RM schvaluje povinnost uhradit jistotu dle ustanovení § 2281 odst. 1 
občanského zákoníku, v souvislosti s přechodem nájmu bytu č. 34 v ul. V Bytovkách 
v Králíkách dle ustanovení § 2279 odst. 1 občanského zákoníku, novému nájemci 
bytu panu E. F., Chabařovice, t. č. V Bytovkách 662/2, 561 69 Králíky, na kterého 
tento nájem přešel, a který žil ve společné domácnosti s paní K. D. 
zodpovědný: MO, SMK, na vědomí OSVZ 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/51/828: RM schvaluje za dodavatele projektových prací společnost B K N, 
spol. s r.o. a současně schvaluje smlouvu o dílo na vypracování projektové 
dokumentace „Revitalizace areálu pro skladování a separaci odpadů v Králíkách“ 
mezi městem Králíky a společností B K N, spol. s r.o., Vladislavova 29/I, 566 01 
Vysoké Mýto, IČ 15028909, v předloženém znění. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/51/829: RM neschvaluje uzavření smlouvy s firmou DARUMA spol. s r.o. na 
prezentaci města Králíky umístěné na velkoplošném informačním panelu v 
Pardubicích. 
zodpovědný: odbor OS  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/51/830: RM bere na vědomí sdělení ředitelky PO Školní jídelna Králíky ke 
změně sazby DPH u stravovacích služeb. 
zodpovědný: odbor OS, ředitelka ŠJ Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2016/51/831: RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 16-58 přidělené městu 
Králíky rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR, rozpočtové opatření číslo 16-59 
přidělené městu Králíky rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR a interní 
rozpočtové opatření číslo 201618, kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 37.928 Kč. 
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zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

Do jednání se dostavil Mgr. Beran. 
 

RM/2016/51/832: RM schvaluje Dodatek č. 1 organizačního řádu Městského úřadu 
Králíky v p ředloženém znění s účinností od 01.01.2017. 
zodpovědný: tajemník, ved. odborů 
termín: od 01.01.2017 
hlasování: 4:0:0 

 
RM/2016/51/833: RM schvaluje dodatek č. 3 pojistné smlouvy č. 8057532416 ze dne 

27.06.2014 uzavřené mezi městem Králíky a ČSOB Pojišťovnou, a. s., člen holdingu 
ČSOB, IČ 45534306, sídlem Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice na 
navýšení limitu souboru věcí movitých, souboru „kancelářská technika“, ostatní 
stavby historicko-uměleckého charakteru, a přiřazení společnosti Služby města 
Králíky, s. r. o., do pojištění od 01.01.2017, v předloženém znění.   
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/51/834: RM schvaluje výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na 
dodávku propagačního materiálu a dále navrhuje vyzvat dodavatele dle 
předloženého seznamu k podání cenových nabídek. 
zodpovědný: odbor OS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

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


