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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 40 
Rady města Králíky 

  konané 09.10.2017  
 
Přítomní členové Rady m ěsta Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, 
Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran. 
Z části jednání omluven Mgr. Martin Hejkrlík. 
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/2017/40/543: RM na základ ě obálkové metody stanovuje po řadí nabídek 

na kupní cenu volné bytové jednotky č. 658/28 v čp. 658 v ul. V Bytovkách, 
561 69 Králíky následovn ě: 

1. p. J. V., Králíky, který nabídl kupní cenu ve vý ši 417.000 Kč 
2. p. E. P., Králíky, která nabídla kupní cenu 400. 000 Kč 
3. I. a H. K., Králíky, kte ří nabídli kupní cenu 361.111 K č. 
RM doporu čuje ZM schválit prodej volné bytové jednotky č. 658/28 o 
velikosti 32,10 m 2 ve IV. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 v ul. 
V Bytovkách spolu se spoluvlastnickým podílem na sp olečných částech 
domu a pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvo ří v k. ú. Králíky 
ve výši 157/10000 žadateli s nejvyšší nabídnutou ku pní cenou a ukládá MO 
předložit prodej bytové jednotky na jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/40/544: RM na základ ě obálkové metody stanovuje po řadí nabídek 
na kupní cenu volné bytové jednotky č. 658/36 v čp. 658 v ul. V Bytovkách, 
561 69 Králíky následovn ě: 

1. p. J. V., Králíky, který nabídl kupní cenu 407.0 00 Kč 
2. p. E. P., Králíky, která nabídla kupní cenu 400. 000 Kč 
3. p. Z. B., Králíky, který nabídl kupní cenu 383.0 00 Kč 
4. F. a V. P., Králíky, kte ří nabídli kupní cenu 370.001 K č.  

 RM doporu čuje ZM schválit prodej volné bytové jednotky č. 658/36 
o velikosti 32,00 m 2 ve IV. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 v ul. 
V Bytovkách spolu se spoluvlastnickým podílem na sp olečných částech 
domu a pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvo ří v k. ú. Králíky 
ve výši 156/10000 žadateli s nejvyšší nabídnutou ku pní cenou a ukládá MO 
předložit prodej bytové jednotky na jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
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RM/2017/40/545: RM na základ ě obálkové metody stanovuje po řadí nabídek 
na kupní cenu volné bytové jednotky č. 658/39 v čp. 658 v ul. V Bytovkách, 
561 69 Králíky následovn ě: 

 1. p. J. V., Králíky, který nabídl kupní cenu 457. 000 Kč 
 2. p. E. P., Králíky, která nabídla kupní cenu 415 .000 Kč. 
 RM doporu čuje ZM schválit prodej volné bytové jednotky č. 658/39 

o velikosti 34,70 m 2 ve IV. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 v ul. 
V Bytovkách spolu se spoluvlastnickým podílem na sp olečných částech 
domu a pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvo ří v k. ú. Králíky 
ve výši 169/10000 žadateli s nejvyšší nabídnutou ku pní cenou a ukládá MO 
předložit prodej bytové jednotky na jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/40/546: RM schvaluje uzav ření dohody o splácení dluhu mezi m ěstem 
Králíky a p. J. S., Králíky, a to pravidelnými mini málními m ěsíčními 
splátkami ve výši 500 K č pod ztrátou výhody splátek ke každému 
poslednímu dni v m ěsíci, po čínaje m ěsícem říjnem 2017 s tím, že zbývající 
platba za dlužné nájemné bude uhrazena ve výši 219 Kč.  
Zodpovědný:  MO, SMK s. r. o. 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/40/547: RM souhlasí s podáním návrhu na na řízení exekuce u povinné 
I. T., Černá Voda, prost řednictvím právního zástupce m ěsta Mgr. Bernarda 
Urbana, sídlem Pivovarské nám ěstí  557, 563 01 Lanškroun, k 
Exekutorskému ú řadu Přerov, soudnímu exekutorovi JUDr. Lukáši Jíchovi, 
sídlem Komenského 38, 750 02 P řerov, pro částku 4.073 K č 
s příslušenstvím za neuhrazené nájemné za byt č. 2 v čp. 658/1 v ul. 
V Bytovkách v Králíkách.  
Zodpovědný: MO, právní zástupce města Mgr. Bernard Urban 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/40/548: RM nedoporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje pozemku p. p. č. 
2458 – ostatní plochy o vým ěře 118 m2 v k. ú. Horní Lipka a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/40/549: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje spoluvlastnického 
podílu ve výši ideální ½ na pozemku p. p. č. 959 – trvalém travním porostu 
o vým ěře 641 m2 v k. ú. Dolní Bo říkovice za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejmén ě však ve výši 70 K č/m2 + náklady spojené s p řevodem, 
a ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM.   
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
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Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/40/550: RM schvaluje pronájem m ěstského bytu č. 4 v bytovém dom ě 
čp. 662/1 v ul. V Bytovkách v Králíkách, který je so učástí pozemku st. p. č. 
774 – zastavěné plochy a nádvo ří v k. ú. Králíky, p. L. K., Králíky, a to na 
dobu ur čitou šesti m ěsíců v souladu s Pravidly pro pronajímání byt ů 
ve vlastnictví m ěsta Králíky. Jako náhradníka RM schvaluje p. E. Ú.,  Horní 
Orlice.  
Zodpovědný: MO, SMK s. r. o. 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:1:0 (proti Ing. Tóth) 
 

RM/2017/40/551: RM schvaluje v souvislosti s realiz ací projektu „Chodník 
a autobusový záliv u silnice I/43 v Králíkách“ smlo uvu o výp ůjčce sp. zn. 
3671/2014 mezi m ěstem Králíky a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO 
65993390, sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 , na výp ůjčku 
pozemk ů p. p. č. 2231/14, p. p. č. 2231/15, p. p. č. 2231/16, p. p. č. 2231/17 
a p. p. č. 2231/18 v k. ú. Králíky, v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO, OVTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM//2017/40/552: RM souhlasí s použitím fondu inves tic Městského muzea 
Králíky v roce 2017 na po řízení dlouhodobého investi čního majetku – 
prodejního pultu – do majetku z řizovatele. 
Zodpovědný: finanční odbor  
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM//2017/40/553: RM schvaluje rozpo čtové opat ření číslo 17-109 p řidělené 
městu Králíky na základ ě rozhodnutí Ministerstva financí ČR, kterým se 
zvyšuje schválený rozpo čet v p říjmech a výdajích o částku 197.490,00 K č.  
Zodpovědný: finanční odbor  
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/40/554: RM schvaluje výzvu v četně všech p říloh k podání nabídky 
na uve řejnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na ak ci 
„Autobusové nádraží Králíky“ a dále navrhuje vyzvat  dodavatele dle 
předloženého seznamu k p ředložení cenových nabídek. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

Mgr. Martin Hejkrlík se omluvil z dalšího jednání RM a opustil jednací sál. 
 

RM/2017/40/555: RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouv ě o dílo na stavbu: 
„Technická infrastruktura Na Sk řivánku, Králíky 1. etapa - zm ěna“ mezi 
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investorem m ěstem Králíky a zhotovitelem stavby Miroslavem Skali ckým, 
5. května 518, Králíky, 561 69, I Č 46447211, v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/40/556: RM bere na v ědomí informaci o zajišt ění organizace 
Svatomichalské pouti konané ve dnech 30.09.2017 a 0 1.10.2017. 
Zodpovědný: OVV 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/40/557: RM schvaluje individuální dotaci ve  výši 5.000 K č organizaci 
ISCAREX, s.r.o, Zho ř 59, Česká Třebová 560 02, IČ 25948679 na úhradu 
náklad ů spojených s organizací seriálu závod ů ISCREX pohár 2017 
a ISCAREX pohár mládeže 2017. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM//2017/40/558: RM pov ěřuje zam ěstnance m ěsta Králíky Kate řinu Markovou, 
Červená Voda a Bohumíra Strnada, Králíky, správou jm ění nezl. J. B., dle 
pravomocného rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Or licí, čj. 13 P 
7/2009-89, ze dne 23.06.2016 a správou jm ění nezl. R. T. F., dle 
pravomocného rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Or licí, čj. 13 P 
12/2012—86, ze dne 23.06.2016. V rámci správy jm ění nezl. d ětí jsou 
jmenovaní zam ěstnanci m ěsta Králíky a to každý samostatn ě, oprávn ěni 
disponovat s  vklady na ú čtech vedených na jména nezl. d ětí u Komer ční 
banky, a.s., pobo čka Králíky.  
Zodpovědný: OSVZ 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/40/559: RM souhlasí s odkazem na ustanovení  § 118, odst. 1, písm. a), 
zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provád ění sociálního zabezpe čení 
s ustanovením m ěsta Králíky zvláštním p říjemcem dávky d ůchodového 
pojišt ění oprávn ěného E. B., Králíky. RM bere na v ědomí oznámení o 
zahájení řízení o ustanovení zvláštního p říjemce č. j. 
12966/2017/OSVZ/2017/BS, ze dne 6.10.2017, dávky d ůchodového pojišt ění 
oprávn ěného E. B., Králíky, jehož je m ěsto ú častníkem.  
Zodpovědný: OSVZ 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

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


