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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 03 
Rady města Králíky 

  konané 16.01.2017  
 
Přítomní členové Rady města Králíky: Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. 
Pavel Strnad 
 
Omluveni: Jana Ponocná, Mgr. Miroslav Beran 
 
Za městský úřad přítomen tajemník Ing. Martin Košťál 
 
Jednání Rady města Králíky (dále jen RM) se zúčastnili tři členové, RM je tedy 
usnášeníschopná. RM schválila pořad schůze. 
 

 

RM/2017/03/030: RM jmenuje novou předsedkyni DIK č. 1 paní Jaroslavu 
Maťašovskou a novou členku DIK č. 1 paní Ing. Věru Kubíčkovou.  
Zároveň RM jmenuje novou předsedkyni DIK č. 10 paní Bc. Veroniku 
Sedlákovou. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2017/03/031: RM doporučuje ZM schválit při prodeji pozemku p. p. č. 2472/1 
– trvalého travního porostu o výměře 2 816 m2 v k. ú. Horní Lipka použití 
tzv. „obálkové metody“ dle čl. 1 odst. 9 Pravidel pro nakládání 
s nemovitými věcmi ve vlastnictví města Králíky a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.  
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2017/03/032: RM doporučuje ZM schválit při prodeji pozemku p. p. č. 2472/2 
– trvalého travního porostu o výměře 1 500 m2 v k. ú. Horní Lipka použití 
tzv. „obálkové metody“ dle čl. 1 odst. 9 Pravidel pro nakládání 
s nemovitými věcmi ve vlastnictví města Králíky a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.  
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 
 
 

RM/2017/03/033: RM souhlasí s užitím znaku města Králíky na informačních 
letácích týkajících se projektu „Půjčovny kol v Pardubickém kraji 2017“ 
vydávaných organizací České dráhy a.s., Generální ředitelství, Regionální 
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obchodní centrum Pardubice. 
zodpovědný: odbor OS 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2017/03/034: RM souhlasí s účastí města Králíky v projektu „Půjčovny kol 
ČD v Pardubickém kraji 2017“ a schvaluje finanční podíl 2.000 Kč bez DPH 
na realizaci projektu. Současně RM ukládá vedoucímu odboru OS zajistit 
nezbytné administrativní náležitosti spojené s účastí města Králíky ve výše 
uvedeném projektu. 
zodpovědný: odbor OS 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM/2017/03/035: RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 422851/16/PA 
přidělené městu Králíky rozhodnutím Úřadu práce ČR, kterým se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 8.000,00 Kč.  
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 
 

Zapsala: Bc. Denisa Černohousová 
 
 
 

……………………….…….. …………………………………… 
 Jana Ponocná Mgr. Martin Hejkrlík 
 starostka místostarosta 


