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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 11 
Rady města Králíky 

  konané 13.03.2017  
 
Přítomní členové Rady m ěsta 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. 
 
 
 
01. Souhlas se vstupem na pozemek p. p. č. 3489 v k. ú. Králíky 
RM/2017/11/115: Město Králíky jako vlastník pozemku p. p. č. 3489 – ostatní 

plochy v k. ú. Králíky souhlasí se vstupem na pozem ek v souvislosti 
s realizací geologických a hydrogeologických prací - akce „Rizikové 
analýzy SEZ na území Pardubického kraje – Králíky D oprůzkum“. Souhlas 
se vydává pro zhotovitele prací spole čnost Vodní zdroje Ekomonitor, spol. 
s r.o., IČO 15053695, sídlem Píš ťovy 820, 537 01 Chrudim III. Uvedený 
souhlas nenahrazuje rozhodnutí p říslušných orgán ů státní správy. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

02. Souhlas se vstupem na pozemky p. p. č. 1190, 1194, 1214 a 1215 v k. ú. 
Dolní Lipka 

RM/2017/11/116: Město Králíky jako vlastník pozemk ů p. p. č. 1190 – ostatní 
plochy, p. p. č. 1194 – ostatní plochy, p. p. č. 1214 – vodní plochy a p. p. č. 
1215 – vodní plochy v k. ú. Dolní Lipka, souhlasí s e vstupem na pozemky a 
s provedením inženýrsko–geologického pr ůzkumu  - akce „Spole čná 
zařízení Dolní Lipka“. Souhlas se vydává pro investora  stavby ČR – Státní 
pozemkový ú řad, Krajský pozemkový ú řad pro Pardubický kraj, pobo čka 
Ústí nad Orlicí, I ČO 01312774, sídlem Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad 
Orlicí. Uvedený souhlas nenahrazuje rozhodnutí p říslušných orgán ů státní 
správy. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
03. Kupní smlouva na stavby technického vybavení  
RM/2017/11/117: RM schvaluje zám ěr prodeje staveb technického vybavení – 

pilí ře elektro a pilí ře HUP na pozemku p. p. č. 3501 – orné p ůdě v k. ú. 
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Králíky za kupní cenu ve výši: 
 - pilí ř elektro     9.243 K č 
 - pilí ř HUP   10.890 Kč 
 a ukládá MO zve řejnit zám ěr prodeje na dobu 15 dn ů, tj. odlišn ě od pravidel 

pro nakládání s nemovitými v ěcmi.  
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

04. Zrušení Sm ěrnice M ěsta Králíky o podmínkách p řidělení nov ě 
vybudovaných nájemních byt ů 

RM/2017/11/118: RM doporu čuje ZM zrušit Sm ěrnici M ěsta Králíky o 
podmínkách p řidělení nov ě vybudovaných nájemních byt ů ze dne 
21.04.1997, vedenou pod číslem PP/18/S/1997, a ukládá MO p ředložit bod 
na jednání ZM.  
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

05. Žádost o rozší ření dohody o splácení dluhu 
RM/2017/11/119: RM schvaluje rozší ření dohody o splácení dluhu ze dne 

22.02.2017 uzavřenou mezi m ěstem Králíky a paní A. P., bytem 
V Bytovkách 660/3, 561 69 Králíky, na částku ve výši 5.810 K č sestávající 
z části nájemného a záloh na služby spojené s užíváním  bytu č. 40 ve výši 
2.652 Kč a nedoplatku z p ůvodní dohody o splácení dluhu ve výši 3.158 K č, 
a to pravidelnými minimálními m ěsíčními splátkami ve výši 500 K č pod 
ztrátou výhody splátek a za p ředpokladu hrazení řádného m ěsíčního 
nájemného. 
zodpovědný: MO, Služby města Králíky, s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
06. Žádost o uzav ření dohody o splácení dluhu a zm ěna nájemní smlouvy  
RM/2017/11/120: RM schvaluje uzav ření dohody o splácení dluhu mezi m ěstem 

Králíky a panem P. H., bytem V Bytovkách 662/3, 561  69 Králíky, na částku 
ve výši 6.255 K č, a to pravidelnými minimálními m ěsíčními splátkami ve 
výši 500 K č pod ztrátou výhody splátek a za p ředpokladu hrazení řádného 
měsíčního nájemného. Dále RM schvaluje uzav ření nové nájemní smlouvy 
pouze na dobu ur čitou 3 m ěsíců z důvodu opakovaného podávání žádostí 
o uzav ření dohody o splácení dluhu.  
zodpovědný: MO, Služby města Králíky, s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
07. Pozemky na Výšin ě  
RM/2017/11/121: RM bere na v ědomí negativní stanovisko spoluvlastník ů M. 

k zaslané nabídce na sm ěnu pozemk ů - st. p. č. 233, st. p. č. 236, p. p. č. 
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2470, p. p. č. 2476, p. p. č. 2477, p. p. č. 2480, části p.p. č. 2489 a p.p.č. 2492 
o celkové vým ěře cca 35 609 m2, za pozemky p. p. č. 2269 a p. p. č. 2294 o 
vým ěře 12 330 m2 ve vlastnictví m ěsta Králíky, vše v k.ú. Prost řední Lipka. 
RM ukládá odboru ÚPSÚ p ředložit kvalifikované vyjád ření k požadavku 
spoluvlastník ů M. na obnovení p ůvodního uspo řádání pozemk ů v lokalit ě 
na Výšin ě. 
zodpovědný: MO, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
08. Rozpočtová opat ření 
RM/2017/11/122: RM schvaluje rozpo čtové opat ření číslo 17-11 p řidělené městu 

Králíky rozhodnutím Ministerstva zem ědělství ČR, kterými se zvyšuje 
schválený rozpo čet v p říjmech a výdajích o částku 28.877,00 K č.  
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
09. Žádost – užití znaku m ěsta Králíky 
RM/2017/11/123: RM souhlasí s užitím znaku m ěsta Králíky na elektronické 

kartě požární stanice Králíky umíst ěné na webové stránce G Ř HZS ČR. 
zodpovědný: odbor OS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
10. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na podporu s ociální služby 

sociálního poradenství Oblastní charity Ústí nad Or licí   
RM/2017/11/124: Rada města souhlasí s poskytnutím individuální dotace ve 

výši 30.000,- K č /slovy: t řicettisíckorun českých/  na podporu sociální 
služby – sociální poradenství na období roku 2017 O blastní charit ě Ústí 
nad Orlicí, Na Kope čku 356, Letohrad, I ČO 44468920. Rada města schvaluje 
návrh smlouvy o poskytnutí dotace mezi m ěstem Králíky a Oblastní 
charitou Ústí nad Orlicí, Na Kope čku 356, Letohrad, I ČO 44468920 
v předloženém zn ění.  
zodpovědný: odbor SVZ, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
11. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na podporu s ociální služby - 

sociáln ě aktiviza čních služeb pro rodiny s d ětmi poskytované Oblastní 
charitou Ústí nad Orlicí, Na Kope čku 356, Letohrad  

RM/2017/11/125: Rada města souhlasí s poskytnutím individuální dotace ve 
výši 15.000,- K č /slovy: patnácttisíckorun českých/  na podporu sociální 
služby - sociáln ě aktiviza ční služby pro rodiny s d ětmi - na období roku 
2017 Oblastní charit ě Ústí nad Orlicí, Na Kope čku 356, Letohrad, I ČO 
44468920. Rada města schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace mez i 
městem Králíky a Oblastní charitou Ústí nad Orlicí, N a Kope čku 356, 
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Letohrad, I ČO 44468920 v předloženém zn ění.  
zodpovědný: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
12. VZMR „Rekonstrukce bytu, Velké nám ěstí č.p. 366, Králíky“  
RM/2017/11/126: RM schvaluje rozhodnutí hodnotící k omise o výb ěru 

nejvhodn ější cenové nabídky na ve řejnou zakázku malého rozsahu na 
stavební práce „Rekonstrukce bytu, Velké nám ěstí č.p. 366, Králíky“ a 
schvaluje uzav ření smlouvy o dílo s uchaze čem KWEKU s.r.o., Polepská 
351, 280 02 Kolín 4, IČ: 27640477 v p ředloženém zn ění. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
 
Zapsala: Denisa Černohousová 
 
 
 
 
 
 
 
……………………….…….. …………………………………… 
 Jana Ponocná Mgr. Martin Hejkrlík 
 starostka místostarosta 


