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Zápis z jednání č. 43 Rady m ěsta Králíky ze dne 30.10.2017 
 
  
 
Přítomní členové Rady města 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/2017/43/587: RM schvaluje z řízení věcného b řemene spo čívajícího v umíst ění, zřízení, 

provozování, opravách, údržb ě, obnov ě, vým ěně a modernizaci distribu ční soustavy 
vedené pod názvem „H. Lipka 2472/1, Boušek – rekrea ce, nové“ a smlouvu o právu 
provést stavbu, a dále právo p řístupu a p říjezdu na pozemky p. p. č. 2457 – trvalý travní 
porost a p. p. č. 2687 – ostatní plochu k. ú. Horní Lipka v souvisl osti s provozováním 
distribu ční soustavy pro oprávn ěnou ČEZ Distribuce, a. s., I ČO 24729035, sídlem 
Teplická 874/8, 405 02 D ěčín. Věcné b řemeno se z řizuje na dobu neur čitou 
a za jednorázovou úhradu ve výši 8.300 K č + DPH. Zároveň RM souhlasí s uzav řením 
smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene a smlouvy o právu provést 
stavbu, v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/43/588: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje pozemku st. p. č. 1150/2 – 
zastavěné plochy a nádvo ří o vým ěře 25 m2 v k. ú. Králíky 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: 5:0:0 
 

  
RM/2017/43/589: RM doporu čuje ZM schválit nejzazší termín podpisu kupní smlou vy sp. zn. 

4700/2016, resp. zaplacení kupní ceny za prodej poz emku p. p. č. 3132 – trvalého 
travního porostu o vým ěře 501 m2 v k. ú. Dolní Bo říkovice, p. G. D., Hradec Králové, a to 
do 31.05.2018. Zárove ň RM ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
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RM/2017/43/590: RM schvaluje zám ěr pronájmu 2 garážových stání v bytovém dom ě čp. 354 
na Velkém nám ěstí, stavba je sou částí pozemku st. p. č. 214 v k. ú. Králíky, za m ěsíční 
paušální částku ve výši 400 K č včetně DPH zahrnující platbu nájemného a úhrady 
za služby a ukládá MO zám ěr pronájmu zve řejnit na dobu 15 dn ů, tj. odlišn ě od Pravidel 
pro pronajímání prostor ů sloužících podnikání ve vlastnictví m ěsta Králíky.   
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM//2017/43/591: RM schvaluje rozpo čtové opat ření číslo 201714, kterým se p řesunují 
rozpo čtové prost ředky v rámci p říjmů a výdaj ů mezi jednotlivými paragrafy, aniž by se 
změnil celkový objem p říjmů a výdaj ů. 
Zodpovědný: finanční odbor   
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/43/592: RM schvaluje platové vým ěry ředitel ů příspěvkových organizací m ěsta 
Králíky od 01.11.2017 v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: OOS, tajemník úřadu 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:1  (zdržel se Ing. Strnad) 
 

RM/2017/43/593: RM ruší usnesení č. RM/2011/12/145 ze dne 09.03.2011. 
Zodpovědný: OOS, tajemník úřadu 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 
 

RM/2017/43/594: RM schvaluje odm ěny p ři ob řadech od 01.11.2017 takto: 
varhaník:    450 K č za první ob řad + 150 Kč za každý další, 
zpěvák    300 Kč za první ob řad + 100 Kč za každý další, 
recitátor    200 K č za první ob řad + 100 Kč za každý další, 
hráč na hudební nástroj  200 K č za první ob řad + 100 Kč za každý další. 

Zodpovědný: OOS, tajemník úřadu 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/43/595: RM schvaluje prezentaci m ěsta Králíky v cestovatelském magazínu 
MORAVIA magazín 2018, vydavatel m-ARK Marketing a r eklama s.r.o., Železni ční 4, 
779 00 Olomouc v rozsahu 2 stran A4 dle p ředložené cenové nabídky. 
Zodpovědný: OOS, starostka města 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/43/596: RM schvaluje Plán zimní údržby komu nikací na zimní období 2017-2018 
pro m ěsto Králíky a integrované obce a ceník spole čnosti Služby m ěsta Králíky s.r.o. 
vč. subdodavatel ů provád ějících zimní údržbu v zimním období 2017-2018. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/43/597: RM na základ ě obálkové metody stanovuje po řadí nabídek na kupní cenu 
pozemku st. p. č. 116 – zastavěné plochy a nádvo ří o vým ěře 295 m2 v k. ú. Dolní Hede č 
následovn ě: 

1. p. M. E., Hradec Králové, který nabídl kupní cen u ve výši 53.410 K č 
2. p. M. K., Letohrad, který nabídl kupní cenu ve v ýši 51.110 K č. 
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RM doporu čuje ZM schválit prodej pozemku st. p. č. 116 – zastavěné plochy a nádvo ří o 
vým ěře 295 m2 v k. ú. Dolní Hede č žadateli s nejvyšší nabídnutou kupní cenou a uklád á 
MO předložit bod na jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
 
 
 

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


