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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 23 
Rady města Králíky 

  konané 05.06.2017  
 
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. 
 
 
RM/2017/23/312: RM schvaluje pronájem prostoru slou žícího podnikání 

o vým ěře 23,40 m2 – 1 kancelá ře v 1. NP vlevo v objektu čp. 353 v ul. 
Dlouhá v Králíkách, který je sou částí pozemku st. p. č. 213 v k. ú. Králíky – 
Evropský d ům, Sdružení Neratov z. s., I ČO 46456970, sídlem 517 61 
Bartošovice v Orlických horách 84, za ú čelem zřízení chrán ěné dílny, kdy 
předmětem podnikání budou lehké montážní práce, a za m ěsíční nájemné 
ve výši 1.560 K č. 
zodpovědný: MO, PO Klub Na Střelnici Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/23/313: RM schvaluje výp ůjčku pozemku st. p. č. 288/1 – zastavěné 
plochy a nádvo ří o vým ěře 434 m2 v k. ú. Králíky Římskokatolické farnosti 
Králíky, I ČO 44468750, sídlem Velké nám ěstí 1, 561 69 Králíky, za ú čelem 
dočasného uložení materiálu vzniklého p ři čištění sousedícího pozemku p. 
p. č. 250 – lesního porostu v k. ú. Králíky, výp ůjčka se uzavírá na dobu 
určitou do 31.12.2018.  
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/23/314: RM souhlasí s tím, aby dle oznámení  IE-12-2006119/OZ/4A 
byly na pozemcích p. p. č. 743/3, p. p. č. 719, p. p. č. 56/1, p. p. č. 70, p. p. č. 
717, p. p. č. 727/2, p. p. č. 102, p. p. č. 107, p. p. č. 728, p. p. č. 720/1, p. p. č. 
163, p. p. č. 720/2, p. p. č. 168, p. p. č. 169, p. p. č. 732/2, p. p. č. 167, p. p. č. 
172, p. p. č. 207, p. p. č. 213, p. p. č. 214, p. p. č. 255, p. p. č. 264, p. p. č. 
328, p. p. č. 743/5, p. p. č. 738/2, p. p. č. 770/3, p. p. č. 770/2, p. p. č. 485, p. 
p. č. 484, p. p. č. 483, p. p. č. 782/1, p. p. č. 555/2, p. p. č. 557/1, p. p. č. 
770/1, p. p. č. 773/1, st. p. č. 31/1 a st. p. č. 39 vše v k. ú. Dolní Hede č 
provedeny montážní práce – vým ěna holých vodi čů za izolované vodi če a 
kabelové vedení, vým ěna sloup ů a vým ěna sk říní, a to v souvislosti s akcí 



2 
 

„Dolní Hede č – rekonstrukce – NN“ s tím, že dle zápisu z jednán í ze dne 
17.05.2017 bude st řed obce řešen kabelovým vedením v zemi.  
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/23/315: RM schvaluje zm ěnu smlouvy o výp ůjčce uzav řené dne 
16.07.2010, tj. budoucí rozší ření užívání prostor o dalších 5 místností 
ve 2. NP – pravé k řídlo budovy čp. 367 – objektu ob čanské vybavenosti, 
stavba je sou částí pozemku st. p. č. 229 v k. ú. Králíky, Vojensko-
historickému klubu ERIKA Brno, o. s., I ČO 64329607, sídlem Vini ční 136, 
615 00 Brno, za ú čelem p řemístění Památníku ob ětem internace s právem 
provést úkony týkající se zm ěny užívání t ěchto prostor, a to formou 
dodatku č. 2 s účinností nejpozd ěji do 3 m ěsíců po uskute čnění přemístění 
Památníku ob ětem internace. Ostatní podmínky smlouvy o výp ůjčce 
zůstávají v platnosti v nezm ěněné podob ě. 
zodpovědný: MO, SMK 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/23/316: RM doporu čuje ZM schválit nové zám ěry prodej ů volných 
bytových jednotek: 

 - č. 658/28 o velikosti 1+1, plocha jednotky dle prohl ášení vlastníka je 32,10 
m2, výše spoluvlastnického podílu na spole čných částech domu a 
pozemku je ve výši 157/10000 za minimální nabídkovo u kupní cenu ve výši 
350.000 Kč 

 - č. 658/36 o velikosti 1+1, plocha jednotky dle prohl ášení vlastníka je 32,00 
m2, výše spoluvlastnického podílu na spole čných částech domu a 
pozemku je ve výši 156/10000 za minimální nabídkovo u kupní cenu ve výši 
350.000 Kč 

 - č. 658/39 o velikosti 1+1, plocha jednotky dle prohl ášení vlastníka je 34,70 
m2, výše spoluvlastnického podílu na spole čných částech domu a 
pozemku je 169/10000, za minimální nabídkovou kupní  cenu ve výši 
400.000 Kč 

 všechny ve IV. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658, který je 
součástí pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvo ří, v ul. 
V Bytovkách v k. ú. Králíky, a zve řejnit zám ěry prodej ů do 31.08.2017. 
Zároveň RM ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/23/317: RM doporu čuje ZM schválit prodej volné bytové jednotky 
č. 658/34 o velikosti 2+1, plocha jednotky dle prohl ášení vlastníka je 50,00 
m2, výše spoluvlastnického podílu na spole čných částech domu a 
pozemku je ve výši 244/10000, v bytovém dom ě čp. 658, který je sou částí 
pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvo ří, v ul. V Bytovkách 
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v k. ú. Králíky, panu O. S., Králíky, za kupní cenu  ve výši 780.360 K č. 
Zároveň RM ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/23/318: RM ukládá MO pozvat evidované zájem ce o prodej volné 
bytové jednotky č. 658/35 o velikosti 2+1 v bytovém dom ě čp. 658 v ul. 
V Bytovkách v Králíkách na jednání RM dne 26.06.201 7 s tím, aby p ředložili 
své nabídky na kupní cenu. RM ukládá MO p ředložit poté prodej bytové 
jednotky na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/23/319: RM schvaluje smlouvu o dílo č. KOM_01_2017 týkající se 
zajišt ění úklidu m ěsta Králíky mezi m ěstem Králíky a  firmou Služby m ěsta 
Králíky s.r.o., sídlem R ůžová 462, 561 69 Králíky, v p ředloženém zn ění. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/23/320: RM bere na v ědomí informaci ředitelky PO Školní jídelna 
Králíky o p řipravované ve řejné zakázce malého rozsahu „Dodávka a 
instalace mycího stroje pro mytí kuchy ňského nádobí“. 
zodpovědný: odbor OOS, odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/23/321: RM schvaluje dotaci ve výši 1.000 K č organizaci Konfederace 
politických v ězňů ČR, oblastní pobo čka 66, Smetanova 562 16 Ústí nad 
Orlicí. 
zodpovědný: OOS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/23/322: RM schvaluje dotaci ve výši 2.000 K č organizaci Orlické 
sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z.s., Zb orovská 213, 562 01 Ústí 
nad Orlicí, I Č 00435821. 
zodpovědný: OOS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/23/323: RM bere na v ědomí žádost FC Jiskra 2008, z.s. o poskytnutí 
dotace ve výši 124.200 K č na projekt „Profesionální trenér mládeže“ 
a ukládá odboru OS p ředložit žádost na jednání ZM. 
zodpovědný: OOS 
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 

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


