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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 26 
Rady města Králíky 

  konané 26.06.2017  
 
Přítomní členové Rady m ěsta Králíky:  Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, 
Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad.  
 
Z jednání omluven: Mgr. Miroslav Beran 
 
Za městský úřad přítomen tajemník Ing. Martin Košťál. 
 
Jednání Rady města Králíky (dále jen RM) se zúčastnila nadpoloviční většina členů, 
RM je tedy usnášeníschopná. RM schválila pořad schůze. 
 
 
RM/2017/26/370: RM na základ ě obálkové metody stanovuje po řadí nabídek na 

kupní cenu volné bytové jednotky č. 658/35 v čp. 658 v ul. V Bytovkách, 
Králíky následovn ě: 1. paní M. G.; 2. pan J. V.; 3. paní Z. K. RM dop oručuje 
ZM schválit prodej volné bytové jednotky č. 658/35 o velikosti 46,10 m 2 ve 
IV. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 v ul. V Bytovkách spolu se 
spoluvlastnickým podílem na spole čných částech domu a pozemku st. p. 
č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvo ří v k. ú. Králíky  ve výši 225/10000 paní 
M. G., Králíky, a ukládá MO p ředložit prodej bytové jednotky na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/26/371: RM souhlasí se z řízením bezúplatné mezideponie na 
pozemcích p. p. č. 1187, p. p. č. 1189, p. p. č. 1205, p. p. č. 1206, p. p. č. 
1207, p. p. č. 1213 a p. p. č. 1216 v k. ú. Dolní Lipka v rámci realizace staveb  
– akce „Spole čná zařízení Dolní Lipka“ pro investora staveb 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.  
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/26/372: RM v souvislosti s prodejem pozemku  p. p. č. 3512 – trvalého 
travního porostu o vým ěře 354 m2 v k. ú. Králíky ukládá MO pozvat oba 
zájemce o prodej pozemku, tj. manžele R. a M. B. a manžele J. a A. D., na 
jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně  
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hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/26/373: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje pozemku p. p. č. 
2485 – trvalého travního porostu o vým ěře 3 314 m2 v k. ú. Horní Lipka za 
kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejmén ě však ve výši 120 K č/m2 + 
náklady spojené s p řevodem a ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně  
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/26/374: RM nedoporu čuje ZM schválit snížení kupní ceny na částku 
65.440 Kč za prodej pozemku p. p. č. 3132 – trvalého travního porostu o 
vým ěře 501 m2 v k. ú. Dolní Bo říkovice paní G. D., Hradec Králové, a 
doporu čuje ZM potvrdit usnesení č. ZM/2017/01/009 ze dne 23.01.2017. 
Zároveň RM ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 

 

RM/2017/26/375: RM schvaluje zám ěr změny smlouvy o výp ůjčce uzav řené dne 
25.06.2015 mezi městem Králíky a SH ČMS – Sborem dobrovolných hasi čů, 
IČO 61239551, sídlem Prost řední Lipka 58, 561 69 Králíky, a ukládá MO 
záměr zveřejnit. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/26/376: RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výp ůjčce uzav řené dne 
27.06.2011 mezi m ěstem Králíky a TJ Jiskra Králíky, z. s., I ČO 00529699, 
sídlem Nádražní 488, 561 69 Králíky, v p ředloženém zn ění. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/26/377: RM na základ ě výsledk ů výběrového řízení schvaluje uzav ření 
pojistné smlouvy na pojišt ění majetku o odpov ědnosti m ěsta Králíky 
s pojiš ťovnou ČSOB Pojiš ťovna, a. s., I ČO 45534306, sídlem Masarykovo 
náměstí 1458, 530 02 Pardubice, za ro ční pojistné ve výši 310.746 K č na 
dobu od 01.07.2017 do 30.06.2022. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/26/378: RM schvaluje rozpo čtové opat ření číslo 17-65 p řidělené městu 
Králíky rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 
kterým se zvyšuje schválený rozpo čet v p říjmech a výdajích o částku 
271.051,20 Kč.  
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zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/26/379: RM souhlasí s ud ělením záštity starostky m ěsta nad 
organizací akce Fort Fest CZ 2017 Králíky a zapojen ím města Králíky do 
přípravy a realizace akce. 
zodpovědný: odbor OS, odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/26/380: RM schvaluje finan ční odm ěnu ve výši 5.000 K č Mgr. Kate řině 
Brandejsové, ředitelce p říspěvkové organizace M ěstská knihovna Králíky v 
souvislosti s výkonem funkce regionální knihovny.  
zodpovědný: ředitelka PO Městská knihovna Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/26/381: RM bere na v ědomí informaci ředitelky PO Školní jídelna 
Králíky o vyhodnocení nabídek na ve řejnou zakázku malého rozsahu 
„Dodávka a instalace mycího stroje pro mytí kuchy ňského nádobí“. 
zodpovědný: odbor OS, odbor VTS, Školní jídelna Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

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


