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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 37 
Rady města Králíky 

  konané 18.09.2017  
 
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/2017/37/509: RM ukládá MO pozvat evidované zájem ce o prodej volné 

bytové jednotky č. 658/28 o velikosti 1+1 v bytovém dom ě čp. 658 
v ul. V Bytovkách v Králíkách za minimální nabídkov ou kupní cenu ve výši 
350.000 Kč na jednání RM dne 09.10.2017 s tím, aby p ředložili své nabídky 
na kupní cenu. Poté RM ukládá MO p ředložit prodej bytové jednotky 
na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/37/510: RM ukládá MO pozvat evidované zájem ce o prodej volné 
bytové jednotky č. 658/36 o velikosti 1+1 v bytovém dom ě čp. 658 
v ul. V Bytovkách v Králíkách za minimální nabídkov ou kupní cenu ve výši 
350.000 Kč na jednání RM dne 09.10.2017 s tím, aby p ředložili své nabídky 
na kupní cenu. Poté RM ukládá MO p ředložit prodej bytové jednotky 
na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/37/511: RM ukládá MO pozvat evidované zájem ce o prodej volné 
bytové jednotky č. 658/39 o velikosti 1+1 v bytovém dom ě čp. 658 
v ul. V Bytovkách v Králíkách za minimální nabídkov ou kupní cenu ve výši 
400.000 Kč na jednání RM dne 09.10.2017 s tím, aby p ředložili své nabídky 
na kupní cenu. Poté RM ukládá MO p ředložit prodej bytové jednotky 
na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/37/512: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje části pozemku 
p. p. č. 3123 – trvalého travního porostu o vým ěře cca 4 500 m 2 v k. ú. 
Králíky za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, n ejméně však ve výši 
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220 Kč/m2 + náklady spojené s p řevodem a ukládá MO p ředložit bod 
na jednání ZM. 
zodpovědný: MO  
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/37/513: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje části pozemku 
p. p. č. 705/2 – orné p ůdy a části pozemku p. p. č. 783/6 – ostatní plochy 
o celkové vým ěře cca 555 m 2 v k. ú. Dolní Hede č za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejmén ě však ve výši 70 K č/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO  
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/37/514: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr sm ěny pozemk ů p. p. č. 
2107/2 – ostatní plochy v četně vstupního portálu a 2 kaplí, p. p. č. 2107/4 – 
ostatní plochy, p. p. č. 3732 – ostatní plochy, p. p. č. 3733 – ostatní plochy, 
p. p. č. 3734 – ostatní plochy v četně kaple, p. p. č. 3735 – ostatní plochy 
včetně kaple, p. p. č. 3736 – ostatní plochy v četně kaple a p. p. č. 3737 – 
ostatní plochy v četně kaple vše v k. ú. Králíky a p. p. č. 711 – ostatní 
plochy v k. ú. Dolní Hede č o celkové vým ěře 14 031 m2 ve vlastnictví 
Biskupství královéhradeckého, I ČO 00445134, sídlem Velké nám ěstí 34/44, 
500 03 Hradec Králové, jež jsou sou částí m ěstské památkové zóny, 
za pozemky p. p. č. 670 – trvalý travní porost a p. p. č. 714 – neplodnou 
půdu o celkové vým ěře 17 466 m2 ve vlastnictví m ěsta Králíky, a to formou 
bezúplatného p řevodu. Zárove ň ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/37/515: RM schvaluje pronájem pozemku p. p.  č. 356/1 – zahrady 
o vým ěře 624 m2 v k. ú. Králíky za ú čelem sekání trávy a údržby pozemku 
panu P. Š., Králíky, a to na dobu neur čitou za nájemné ve výši 312 K č/rok. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/37/516: RM schvaluje pronájem pozemku p. p.  č. 3512 – trvalého 
travního porostu o vým ěře 354 m2 v k. ú. Králíky za ú čelem sekání trávy 
a údržby pozemku manžel ům J. a A. D., Králíky, a to na dobu neur čitou za 
nájemné ve výši 177 K č/rok. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/37/517: RM schvaluje pronájem části pozemku p. p. č. 1211/3 – 
trvalého travního porostu o vým ěře cca 1 m 2 v k. ú. Dolní Bo říkovice 
za účelem umíst ění reklamního pouta če - billboardu spole čnosti FIMAR 
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ITALY s. r. o., I ČO 03063771, sídlem Dolní Bo říkovice 109, 561 69 Králíky, 
a to na dobu neur čitou za ro ční nájemné ve výši 100 K č + DPH.  
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/37/518: RM schvaluje dohody v p ředloženém zn ění o poskytnutí 
prostor na dobu nezbytn ě nutnou, tj. na dobu ur čitou od 18.10.2017 do 
23.10.2017, pro p řípravu a konání voleb do Poslanecké sn ěmovny 
Parlamentu ČR ve dnech 20.10.2017 až 21.10.2017 s t ěmito subjekty: 

 1) Leona a Josef Kopeckých, bytem: Josef Kopecký -  17. listopadu 113, 561 
69 Králíky a Leona Kopecká - Pražská t řída 229/86, 500 04 Hradec Králové
  místo konání - rekrea ční zařízení Heřmanice čp. 102 

  RM schvaluje úhradu za poskytnutí prostor ve výši  3.600 Kč 
 2) Duchovní správa poutního kostela v Králíkách II , IČO 73631035, sídlem 

 Kope ček 1, 561 69 Králíky,  
   místo konání - Klášter čp. 1, Dolní Hede č  
  RM schvaluje úhradu za poskytnutí prostor ve výši  částku 3.600 K č. 
  
Zároveň RM schvaluje dohody v p ředloženém zn ění o náhrad ě účelně 

vynaložených náklad ů v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20.10.2017 až 23.10.2017 se: 

 1) Základní školou Králíky, I ČO 49314629, sídlem Moravská 647, 561 69 
 Králíky,  

   místo konání - budova ZŠ, ulice 5. kv ětna čp. 412 
  RM schvaluje úhradu za ú čelně vynaložené náklady ve výši 3.600 K č. 
 2) SPOLKEM SENIORŮ Kralicka – zapsaný spolek, I ČO 22856536, sídlem 

 Velké nám ěstí  367, 561 69 Králíky, 
              místo konání – budova bývalého gymnáz ia, Velké nám ěstí čp. 367, 

  561 69 Králíky.  
  RM schvaluje úhradu za ú čelně vynaložené náklady ve výši 3.600 K č. 

zodpovědný: MO, na vědomí OVV 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/37/519: RM schvaluje rozpo čtové opat ření číslo 17-101 p řidělené 
městu Králíky na základ ě rozhodnutí Ministerstva zem ědělství ČR, kterým 
se zvyšuje schválený rozpo čet v p říjmech a výdajích o částku 
27.526,00 Kč.  
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/37/520: RM uděluje p říspěvkové organizaci Klub Na St řelnici souhlas 
k odpisu pohledávky za spole čností MEDIATTA, s.r.o. fakturované fakturou 
číslo 172010 ve výši 4.000,00 K č.  
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:1  (zdržel se Ing. Strnad) 
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RM/2017/37/521: RM schvaluje smlouvu o zajišt ění organizace Svatomichalské 

pouti, která se koná ve dnech 30.09.2017 a 01.10.20 17 na pozemcích 
vyhrazených k jejímu po řádání, jež je uzavírána mezi m ěstem Králíky 
a Sokolem Dolní Bo říkovice, z.s., v p ředloženém zn ění. 
zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/37/522: RM schvaluje smlouvu o zajišt ění organizace Svatomichalské 
pouti, která se koná ve dnech 30.09.2017 a 01.10.20 17 na pozemcích 
vyhrazených k jejímu po řádání, jež je uzavírána mezi m ěstem Králíky 
a FC Jiskrou 2008, z.s., v p ředloženém zn ění. 
zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/37/523: RM schvaluje smlouvu o zajišt ění organizace Svatomichalské 
pouti, která se koná ve dnech 30.09.2017 a 01.10.20 17 na pozemcích 
vyhrazených k jejímu po řádání, jež je uzavírána mezi m ěstem Králíky 
a TJ Jiskrou Králíky, z.s., v p ředloženém zn ění. 
zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/37/524: RM schvaluje smlouvu o poskytnutí d otace v roce 2017 mezi 
Pardubickým krajem, Komenského nám ěstí 125, 532 11 Pardubice 
a městem Králíky na aktivitu: „ Činnost a provoz turistického informa čního 
centra“ - M ěstské muzeum Králíky, Velké nám ěstí 365, 561 69 Králíky, 
v předloženém zn ění. 
zodpovědný: odbor OS, Městské muzeum Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/37/525: RM bere na v ědomí inspek ční zprávu ČŠIE-763/17-E ze dne 
01.09.2017 a ukládá vedoucímu odboru OS odeslat inf ormaci o p řijatých 
opat řeních ze strany ředitele ZŠ Králíky p říslušnému orgánu ČŠI. 
zodpovědný: odbor OS, ZŠ Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

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


