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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 39 
Rady města Králíky 

  konané 02.10.2017  
 
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/2017/39/528: RM schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výp ůjčce uzav řené dne 

21.05.2015 mezi m ěstem Králíky a p. P. M., Králíky, v p ředloženém zn ění. 
Současně RM schvaluje Pravidla využívání nemovité v ěci Spole čenské 
klubovny v Červeném Potoce čp. 70 v p ředloženém zn ění.  
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/39/529: RM schvaluje Sm ěrnici k provád ění inventarizace majetku 
a závazků města Králíky č. PP/250/S/2017, jejíž p řílohou je Plán inventur 
na rok 2017, v p ředloženém zn ění. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/39/530: RM schvaluje p ři pronájmu pozemku p. p. č. 557/1 v k. ú. Dolní 
Hedeč uplatn ění tzv. “obálkové metody“. Zárove ň RM ukládá MO pozvat 
evidované zájemce o pronájem pozemku p. p. č. 557/1 v k. ú. Dolní Hede č 
za minimální nájemné ve výši 345 K č na jednání RM dne 16.10.2017 s tím, 
aby p ředložili své nabídky na výši nájemného.  
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/39/531: RM schvaluje z řízení služebnosti inženýrské sít ě spočívající 
ve zřízení, provozování a údržb ě kanaliza ční přípojky pro stavbu 
pod názvem „Napojení objektu čp. 360 v k. ú. Králíky na m ěstskou 
kanalizaci“, a dále v právu vstupu vlastníka za řízení nebo jím pov ěřené 
osoby na pozemek 2074/14 – ostatní plochu v k. ú. K rálíky za ú čelem 
uložení, oprav, údržby a provozu za řízení, a to pro oprávn ěné P. N., a J. N., 
oba bytem Brno-Židenice, a následné vlastníky domu čp. 360, který je 
součástí pozemku st. p. č. 219 v k. ú. Králíky. Služebnost se z řizuje na 
dobu neur čitou a za náhradu stanovenou ve výši znaleckého pos udku 
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+ náklady spojené se z řízením služebnosti. Zárove ň RM souhlasí 
s uzav řením smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě v předloženém zn ění. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/39/532: RM schvaluje smlouvu o právu k umís tění a provedení stavby 
a zřízení služebnosti inženýrské sít ě spočívající v provozování, údržb ě 
a opravách vodovodního řadu v souvislosti se stavbou „Prodloužení 
vodovodu ke sb ěrnému dvoru Králíky“ na pozemku p. p. č. 2188/3 – ostatní 
ploše v k. ú. Králíky, a dále v právu p řístupu a p říjezdu na uvedený 
pozemek pro oprávn ěnou spole čnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad 
Orlicí, a. s., I ČO 48173398, sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad  Orlicí, 
a jí pov ěřeným t řetím osobám, v p ředloženém zn ění. Služebnost 
inženýrské sít ě se zřizuje na dobu neur čitou a za jednorázovou úhradu 
ve výši 15 K č/bm uložené sít ě + DPH. Zároveň RM souhlasí s uzav řením 
smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti inženýrské sít ě 
v předloženém zn ění. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/39/533: RM souhlasí s podnájmem prostor – z ubní ordinace ve 3. NP 
v budov ě čp. 414 – objektu ob čanské vybavenosti, stavba je sou částí st. p. 
č. 558/1 v k. ú. Králíky, spole čnosti Ecce Dent s. r. o., I ČO 05043701, sídlem 
Geologa Pošepného 263, 514 01 Jilemnice, a to na do bu neur čitou, 
z důvodu ukon čení léka řské praxe MUDr. Marie Špi čkové a nástupu 
nového zubního léka ře. 
zodpovědný: MO, SMK s. r. o. 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/39/534: RM souhlasí s podnájmem prostor – z ubní ordinace ve 3. NP 
v budov ě čp. 414 – objektu ob čanské vybavenosti, stavba je sou částí 
st. p. č. 558/1 v k. ú. Králíky, spole čnosti Ecce Dent s.r.o., I ČO 05043701, 
sídlem Geologa Pošepného 263, 514 01 Jilemnice, a t o na dobu neur čitou, 
z důvodu ukon čení léka řské praxe MUDr. Jana Špi čky a nástupu nového 
zubního léka ře. 
zodpovědný: MO, SMK s. r. o. 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/39/535: RM souhlasí s podnájmem movitých v ěcí – zuba řského k řesla 
vedeného pod inv. č. 702 a soupravy k zuba řskému k řeslu vedenou 
pod inv. č. 701 spole čnosti Ecce Dent s. r. o., I ČO 05043701, sídlem 
Geologa Pošepného 263, 514 01 Jilemnice, a to na do bu neur čitou, 
z důvodu ukon čení léka řské praxe MUDr. Jana Špi čky a nástupu nového 
zubního léka ře.  
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zodpovědný: MO 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/39/536: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje pozemk ů p. p. č. 
3476/2 – ostatní plochy o vým ěře 146 m2 a st. p. č. 1198 – zastavěné plochy 
a nádvo ří o vým ěře 21 m2, jejíž sou částí je stavba bez čp/če – jiná stavba 
v k. ú. Králíky za kupní cenu u stavby ve výši znal eckého posudku, 
u pozemk ů ve výši znaleckého posudku, nejmén ě však ve výši 90 K č/m2 + 
náklady spojené s p řevodem, a ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO  
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/39/537: RM doporu čuje ZM projednat a následn ě schválit vložení 
nepeněžitého vkladu do základního kapitálu spole čnosti Vodovody 
a kanalizace, a. s., I ČO 48173398, sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné 
nad Orlicí, a to infrastrukturní majetek - vodovody , vodojemy a pozemky – 
vymezený a ocen ěný znaleckým posudkem č. 014-1556/2017 ze dne 
20.09.2017, vyhotoveným znalcem Ing. Václavem Nádvo rníkem z Vysokého 
Mýta, ve výši 74.341.000 K č. Zároveň RM ukládá p ředložit bod na nejbližší 
zasedání ZM. 
zodpovědný: starostka, MO 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/39/538: RM schvaluje rozpo čtové opat ření číslo MK 57025/2017 OPP 
přidělené m ěstu Králíky na základ ě rozhodnutí Ministerstva kultury 
a interní rozpo čtové opat ření číslo 201711, kterými se zvyšuje schválený 
rozpo čet v p říjmech a výdajích o částku 108.000,00 K č. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/39/539: RM bere na v ědomí návrh ve řejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
návratné finan ční výpomoci mezi m ěstem Králíky a spole čností Ecce Dent 
s.r.o. sídlem Geologa Pošepného 263, 514 01 Jilemni ce na poskytnutí 
návratné finan ční výpomoci ve výši 1.500.000,00 K č a ukládá FO p ředložit 
smlouvu na jednání zastupitelstva dne 09.10.2017. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/39/540: RM schvaluje smlouvu o dílo na stav bu: „Rekonstrukce VZT 
na Kulturním dom ě Střelnice v Králíkách“ mezi m ěstem Králíky 
a zhotovitelem Miroslavem Žandou, Strejcova 2032/3a , 789 01 Zábřeh, 
v předloženém zn ění.  
zodpovědný: VTS  
termín: ihned 
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hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/39/541: RM vydává Na řízení města Králíky č. 5/2017 o vymezení úsek ů 
místních komunikací a chodník ů, na kterých se nezajiš ťuje sjízdnost a 
schůdnost odstra ňováním sn ěhu a náledí v zimním období roku 2017/2018 
na území m ěsta Králíky. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/39/542: RM schvaluje nabytí ú čelově určeného finan čního daru 
ve výši 6.000 K č do vlastnictví p říspěvkové organizace Základní um ělecká 
škola Králíky od dárce Obec Dolní Morava, Dolní Mor ava 35, IČ 00580911, 
na pokrytí náklad ů při výuce žák ů ZUŠ. 
zodpovědný: odbor OS, Základní umělecká škola Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 

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


