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Zápis z jednání č. 45 Rady m ěsta Králíky ze dne 13.11.2017 
  
 
Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Pavel Strnad. 
 
Omluveni: Ing. Ladislav Tóth, 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/2017/45/608: RM schvaluje ukon čení nájemního vztahu k prostoru sloužícímu podnikán í 

– zubní ordinaci ve III. NP stavby ob čanské vybavenosti čp. 414, která je sou částí 
pozemku st. p. č. 558/1 v k. ú. Králíky se spole čností MUDr. Marie Špi čková s. r. o., I ČO 
28860471, sídlem Antonína Dvo řáka 777, 561 69 Králíky, a to dohodou ke dni 15.11. 2017.  
Zodpovědný: MO, SMK s. r. o. 
Termín: ihned 
Hlasování: 3:0:0 
 

RM/2017/45/609: RM schvaluje ukon čení nájemního vztahu k prostoru sloužícímu podnikán í 
– zubní ordinaci ve III. NP stavby ob čanské vybavenosti čp. 414, která je sou částí 
pozemku st. p. č. 558/1 v k. ú. Králíky se spole čností MUDr. Jan Špi čka s. r. o., I ČO 
28860446, sídlem Antonína Dvo řáka 777, 561 69 Králíky, a to dohodou ke dni 15.11. 2017.  
Zodpovědný: MO, SMK s. r. o. 
Termín: ihned 
Hlasování: 3:0:0 
 

RM/2017/45/610: RM schvaluje ukon čení nájemního vztahu k movitým v ěcem – zuba řskému 
křeslu inv. č. 702 a souprav ě k zuba řskému k řeslu inv. č. 701 se spole čností MUDr. Jan 
Špička s. r. o., I ČO 28860446, sídlem Antonína Dvo řáka 777, 561 69 Králíky, a to 
dohodou ke dni 15.11.2017. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 3:0:0 
 

RM/2017/45/611: RM schvaluje pronájem prostoru slou žícího podnikání o celkové vým ěře 
134,95 m2 ve III. NP stavby ob čanské vybavenosti čp. 414, která je sou částí pozemku 
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, p ředmět podnikání – poskytování zdravotní 
péče v oblasti stomatologie, ú čel pronájmu – zubní ordinace, za nájemné ve výši 48 0 
Kč/m2/rok. Pronájem se schvaluje s ú činností od 16.11.2017 a na dobu neur čitou. 
Zodpovědný: MO, SMK s. r. o.  
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Termín: ihned 
Hlasování: 3:0:0 
 

RM/2017/45/612: RM v souladu s čl. 6. odst. 1 Sm ěrnice k provád ění inventarizace majetku 
a závazků města Králíky odvolává z funkce členku DIK č. 6 paní Marii Látalovou 
a schvaluje do funkce člena DIK č. 6 pana Bc. Milana Kacálka. Zárove ň RM ukládá 
starostce jmenovat k provedení inventarizace majetk u a závazků města Králíky za rok 
2017 pana Bc. Milana Kacálka do funkce člena DIK č. 6. 
Zodpovědný: MO  
Termín: ihned 
Hlasování: 3:0:0 
 

RM/2017/45/613: RM schvaluje ukon čení nájemního vztahu k bytu č. 2 v bytovém dom ě čp. 
366 na Velkém nám ěstí, který je sou částí pozemku st. p. č. 225 – zastavěné plochy 
a nádvo ří v k. ú. Králíky, s p. H. M., bytem tamtéž, a to d ohodou ke dni 31.12.2017.  
Zodpovědný: MO, SMK s. r. o., OVTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 3:0:0 
 

RM/2017/45/614: RM schvaluje uzav ření dohody o splácení dluhu mezi m ěstem Králíky a p. 
M. J., Králíky, a to pravidelnými minimálními m ěsíčními splátkami ve výši 500 K č pod 
ztrátou výhody splátek ke každému poslednímu dni v měsíci, po čínaje m ěsícem 
listopadem 2017 s tím, že zbývající platba za dlužn é nájemné bude uhrazena ve výši 213 
Kč.  
Zodpovědný: MO, SMK s. r. o. 
Termín: ihned 
Hlasování: 3:0:0 
 

RM/2017/45/615: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouv ě o uzav ření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného b řemene – služebnosti a smlouv ě o právu provést stavbu č. IV-
12/2016264/VB/01 uzav řené dne 25.10.2017 mezi m ěstem Králíky a spole čností ČEZ 
Distribuce, a. s., I ČO 24729035, zastoupené spole čností Energomontáže Votroubek 
s. r. o., IČO 28791274, sídlem Jiráskova 318, 561 01 Rychnov na d Kněžnou, kterým 
rozši řuje právo z řídit v ěcné b řemeno – služebnost spo čívající v umíst ění, zřízení, 
provozování, opravách, údržb ě, úprav ě, obnov ě a vým ěně distribu ční soustavy vedené 
pod názvem „Králíky 491, KONZUM – lokalita, knn“ a právo p řístupu, p říjezdu 
a provedení stavby na pozemku p. p. č. 2203/6 – ostatní ploše v k. ú. Králíky, 
v předloženém zn ění.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 3:0:0 
 

RM/2017/45/616: RM schvaluje rozpo čtové opat ření číslo 26 p řidělené m ěstu Králíky 
na základ ě usnesení Zastupitelstva Pardubického kraje a inter ní rozpo čtové opat ření 
číslo 201715, kterými se zvyšuje schválený rozpo čet v p říjmech a výdajích o částku 
250.000,00 Kč. 
Zodpovědný: finanční odbor   
Termín: ihned  
Hlasování: 3:0:0 
 

RM/2017/45/617: RM schvaluje smlouvu o spolupráci č. DM_201701101 na zajišt ění 
dotačního managementu v rámci realizace projektu „Autobu sové nádraží – Králíky“ 
mezi městem Králíky a firmou 2KJ s.r.o., Na Bukovin ě 1614, 530 03 Pardubice, I ČO 
05103665, v předloženém zn ění.  
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
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Hlasování: 3:0:0 
 

RM/2017/45/618: RM schvaluje smlouvu o dílo č. BF 17/2017 na zajišt ění činností spojených 
s vyhodnocením udržitelnosti investi ční akce: „Zateplení t ělocvi čny ul. 5. kv ětna 
Králíky“ hrazené z dota čního programu SFŽP mezi m ěstem Králíky a zhotovitelem MIX 
MAX – ENERGETIKA, s.r.o., Sleva čská 245/11, 615 00 Brno, I ČO 26938332, 
v předloženém zn ění.  
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 3:0:0 
 

RM/2017/45/619: RM schvaluje smlouvu o dílo č. BF 18/2017 na zajišt ění činností spojených 
s vyhodnocením udržitelnosti investi ční akce: „Zateplení Kulturního domu Králíky“ 
hrazené z dota čního programu SFŽP mezi m ěstem Králíky a zhotovitelem MIX MAX – 
ENERGETIKA, s.r.o., Sleva čská 245/11, 615 00 Brno, I ČO 26938332, v předloženém 
znění.  
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 3:0:0 
 

RM/2017/45/620: RM jmenuje komisi pro hodnocení p ředložených cenových nabídek 
na veřejnou zakázku s názvem „Autobusové nádraží – Králík y“ 
ve složení: Jana Ponocná, Ji ří Hudeček a Bc. Pavel Šverák. Náhradníci Mgr. Martin 
Hejkrlík a Bc. Veronika Sedláková. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 3:0:0 
 

RM/2017/45/621: RM jmenuje Ing. Lucii Chudou členkou Komise regenerace m ěstské 
památkové zóny.   
Zodpovědný: místostarosta 
Termín: ihned 
Hlasování: 3:0:0 
 
 

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


