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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 08 
Rady města Králíky 

  konané 20.02.2017  
 
Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. 
Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran 
 
Za městský úřad přítomen tajemník Ing. Martin Košťál. 
 
Jednání Rady města Králíky (dále jen RM) se zúčastnili všichni členové, RM je tedy 
usnášeníschopná. RM schválila pořad schůze. 
 

 
RM/2017/08/078: RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p. p. č. 

778 – ostatní plochy o výměře 256 m2 v k. ú. Dolní Hedeč za kupní cenu ve 
výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně  
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/08/079: RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje volné bytové 
jednotky: 
- č. 658/34 o velikosti 50,00 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 244/10000 za minimální nabídkovou 
kupní cenu ve výši 780.360 Kč  

ve IV. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 v ul. V Bytovkách 
v Králíkách a zveřejnit záměr prodeje. 
Zároveň RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/08/080: RM bere na vědomí inventarizační zprávu ÚIK ze dne 
15.02.2017 bez potřeby přijímat opatření ke zlepšení průběhu inventur. 
zodpovědný: starostka, ÚIK, MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/08/081: Město Králíky jako vlastník pozemku souhlasí s umístěním 
vodovodní přípojky od vrtu HV-1 na pozemku p. p. č. 767/1 – ostatní ploše 
v k. ú. Dolní Hedeč společností Agrofruct, a. s., IČO 47468181, sídlem 
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K Třešňovce 247, 533 75 Dolní Ředice. Podmínkou započetí stavby je 
uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene. 
Uvedený souhlas bude sloužit jako příloha žádosti o vydání povolení u 
vodoprávního úřadu a nenahrazuje rozhodnutí příslušných orgánů státní 
správy. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 

RM/2017/08/082: RM schvaluje pronájem městského bytu č. 3 v čp. 274 na 
Velkém náměstí v Králíkách, který je součástí st. p. č. 153/1 v k. ú. Králíky, 
o velikosti 1+1 a celkové ploše 66,54 m2, paní P. R., Králíky, a to na dobu 
určitou šesti měsíců v souladu s Pravidly pro pronajímání bytů ve 
vlastnictví města Králíky.  
zodpovědný: MO, SMK, s. r. o., na vědomí OSVZ 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:1 
 

RM/2017/08/083: RM schvaluje uzavření dohody o splácení dluhu ve výši 3.658 
Kč mezi městem Králíky a paní A. P., Králíky, a to pravidelnými 
minimálními měsíčními splátkami ve výši 500 Kč pod ztrátou výhody 
splátek a za předpokladu hrazení řádného měsíčního nájemného. 

 Zároveň RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy od 01.03.2017 na 
dobu určitou 3 měsíců.  
zodpovědný: MO, Služby města Králíky, s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/08/084: RM, v souladu s ustanovením § 102 odst. (2) písmeno b) 
zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, schvaluje vedení 
účetnictví pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Králíky ve 
zjednodušeném rozsahu. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 

RM/2017/08/085: RM schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové 
organizace Základní škola Králíky na rok 2017 v předloženém znění. 
zodpovědný: odbor OS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/08/086: RM schvaluje výzvu včetně všech příloh k podání nabídky na 
uveřejnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci 
„Rekonstrukce bytu, Velké náměstí č.p. 366, Králíky“ a dále navrhuje vyzvat 
dodavatele dle předloženého seznamu k předložení cenových nabídek. 
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zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 

RM/2017/08/087: RM schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu památek 
„Hrobka rodiny Valentina Waltera a Hrobka rodiny Gottfrieda Waltera“ a 
ukládá odboru VTS zajistit podání žádosti o dotaci. 
zodpovědný: OVTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 

Zapsala: Denisa Černohousová 
 
 
 
 
 
 
 

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


