
 

MĚSTO KRÁLÍKY     
 
Rada města Králíky  

 
     
Číslo jednací: 15645/2017/OOS/JPr 
Evidenční číslo: 16784 
Spis. znak: 101.2.2 Skart. zn./skart. lhůta:  A/10 
Poč. listů:  Počet příloh/listů příloh:      

V Králíkách:  27.11.2017 
 

Zápis z jednání č. 47 Rady m ěsta Králíky ze dne 27.11.2017 
  
 
Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Pavel Strnad, 
Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Miroslav Beran. 
 
Z části jednání omluven: 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/2017/47/630: RM doporu čuje ZM na základ ě obálkové metody schválit prodej pozemku 

p. p. č. 2484 – orné p ůdy o vým ěře 15 863 m2 v k. ú. Horní Lipka p. R. B., Kolín, za  kupní 
cenu 1.930.000 K č a ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0 (Mgr. Beran se neúčastnil jednání) 
 

RM/2017/47/631: RM schvaluje z řízení věcného b řemene – služebnosti inženýrské sít ě 
spočívajícího ve z řízení, provozování a opravách stavby vodovodní p řípojky a práva 
vstupu a vjezdu na pozemky p. p. č. 3475/2 – trvalý travní porost o vým ěře 48 m2, p. p. č. 
3476/2 – ostatní plochu o vým ěře 146 m2 a st. p. č. 1198 – zastavěnou plochu a nádvo ří 
o vým ěře 21 m2, jejíž sou částí je stavba bez čp/če – jiná stavba, vše v k. ú. Králíky, 
za účelem provozování, údržby a oprav za řízení pro oprávn ěné město Králíky, I ČO 
00279072, sídlem Velké nám ěstí 5, 561 69 Králíky. V ěcné b řemeno – služebnost 
se zřizuje na dobu neur čitou a bezúplatn ě.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 (Mgr. Beran se neúčastnil jednání) 
 

Do jednání se dostavil Mgr. Beran. 
 

RM/2017/47/632: RM schvaluje: 
• pronájem 1 garážového stání v bytovém dom ě čp. 354 na Velkém nám ěstí, stavba je 

součástí pozemku st. p. č. 214 v k. ú. Králíky, p. P. T., Králíky, za m ěsíční paušální 
částku ve výši 400 K č včetně DPH zahrnující platbu nájemného a úhrady za služby , 
nájemní vztah se uzavírá na dobu neur čitou s 3 m ěsíční výpov ědní dobou 

• pronájem 1 garážového stání v bytovém dom ě čp. 354 na Velkém nám ěstí, stavba je 
součástí pozemku st. p. č. 214 v k. ú. Králíky, p. M. M., Králíky, za m ěsíční paušální 
částku ve výši 400 K č včetně DPH zahrnující platbu nájemného a úhrady za služby , 
nájemní vztah se uzavírá na dobu neur čitou s 3 m ěsíční výpov ědní dobou. 
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 RM neschvaluje pronájem 1 garážového stání v bytov ém dom ě čp. 354 na Velkém 
náměstí, stavba je sou částí pozemku st. p. č. 214 v k. ú. Králíky, D. a O. Š., Králíky. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:1  (zdržel se Mgr. Hejkrlík) 
 

RM/2017/47/633: RM souhlasí s p řístupem do zadní části domu čp. 664 v Králíkách 
po chodníku umíst ěném na části pozemku p. p. č. 276/1 – zahradě o vým ěře cca 27 m 2 
v k. ú. Králíky, který je ve vlastnictví m ěsta Králíky, pro Spole čenství vlastník ů domu čp. 
664, ulice V Bytovkách Králíky, I ČO 25964399, sídlem V Bytovkách 664, 561 69 Králíky,  
a to za účelem umožn ění vstupu do domu i osobám s omezenou schopností po hybu 
a následn ě i přístupu k výtahu. Souhlas s p řístupem se ud ěluje na dobu 5 let. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/47/634: RM schvaluje zám ěr výp ůjčky části pozemku p. p. č. 276/1 – zahrady 
o vým ěře cca 27 m 2 v k. ú. Králíky za ú čelem umožn ění vstupu do domu čp. 664 
i osobám s omezenou schopností pohybu a následn ě i přístupu k výtahu a ukládá MO 
záměr výp ůjčky zve řejnit na dobu 15 dn ů, tj. odlišn ě od Pravidel pro propachtování 
pozemk ů ve vlastnictví m ěsta Králíky. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/47/635: RM schvaluje ukon čení nájemního vztahu k části pozemku p. p. č. 651/28 – 
trvalému travnímu porostu o vým ěře cca 159 m 2 v k. ú. Králíky s p. J. B., Králíky, a to 
dohodou ke dni 30.11.2017. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/47/636: RM schvaluje z řízení služebnosti inženýrské sít ě spočívající ve z řízení 
stavby pod názvem „P řipojení d ělost řelecké tvrze Bouda do elektrické distribu ční sítě“ 
a práva vstupu a vjezdu na část pozemku p. p. č. 1528 – ostatní plochu v k. ú. Dolní 
Boříkovice v souvislosti se z řízením, provozem, opravami a údržbou stavby 
pro oprávn ěný Pardubický kraj, I ČO 70892822, sídlem Komenského nám ěstí 125, 530 02 
Pardubice, služebnost se z řizuje na dobu neur čitou a bezúplatn ě.  
Zodpovědný: MO  
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/47/637: RM souhlasí s ukon čením spole čného nájmu k bytu č. 20 v bytovém dom ě 
čp. 662/3 v ul. V Bytovkách v Králíkách, který je so učástí pozemku st. p. č. 774 – 
zastavěné plochy a nádvo ří v k. ú. Králíky, ze strany p. J. S., Králíky, a t o dohodou 
k 30.11.2017 s tím, že výhradním nájemcem bytu bude  nadále pouze p. M. J., Králíky. 
Zároveň RM ukládá správci bytového fondu spole čnosti Služby m ěsta Králíky s. r. o. 
uzavřít s p. M. J. v tomto smyslu dodatek k nájemní smlo uvě uzavřené dne 31.01.2007.  
Zodpovědný: MO, SMK s. r. o.  
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/47/638: RM schvaluje v souladu s usnesením č. ZM/2017/07/099 ze dne 18.09.2017 
záměr prodeje pozemku st. p. č. 305/1 – zastavěné plochy a nádvo ří o vým ěře 551 m2, 
jehož sou částí je stavba ob čanské vybavenosti čp. 359, a pozemku p. p. č. 353 – 
zahrady o vým ěře 277 m2 vše v k. ú. Králíky za minimální nabídkovou kupní cenu 
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ve výši 800.000 K č s výhradou zp ětné koup ě po dobu 3 let a ukládá zám ěr prodeje 
zveřejnit, a to do doby podání první nabídky. RM ukládá  MO uvedený prodej aktivn ě 
propagovat. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:1:0  (proti Mgr. Beran) 
 

RM/2017/47/639: RM schvaluje rozpo čtové opat ření číslo MK 59235/2017 OPP p řidělené 
městu Králíky na základ ě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR, dále rozpo čtové opat ření 
číslo 373868/17/PA p řidělené m ěstu Králíky na základ ě rozhodnutí Ú řadu práce ČR 
a interní rozpo čtové opat ření číslo 201716, kterými se zvyšuje schválený rozpo čet 
v příjmech a výdajích o částku 295.000,00 K č. 
Zodpovědný: finanční odbor  
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/47/640: RM schvaluje výzvu v četně všech p říloh k podání nabídky na uve řejnění 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na ak ci: „SANACE STROPU ZŠ 
čp. 412, KRÁLÍKY“ a navrhuje vyzvat dodavatele dle p ředloženého seznamu k podání 
cenových nabídek. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM//2017/47/641: RM schvaluje nabytí ú čelově určeného finan čního daru ve výši 3.300 K č 
do vlastnictví p říspěvkové organizace Mate řská škola Červený Potok, Králíky, okres 
Ústí nad Orlicí od dárce obec Dolní Morava, Dolní M orava 35, IČ 00580911, na nákup 
hraček do MŠ. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/47/642: RM bere na v ědomí p ředloženou výro ční zprávu o činnosti p říspěvkové 
organizace Základní škola Králíky za školní rok 201 6/2017. 
Zodpovědný: OOS, ředitel ZŠ Králíky 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/47/643: RM bere na v ědomí p ředloženou výro ční zprávu o činnosti p říspěvkové 
organizace Základní um ělecká škola Králíky za školní rok 2016/2017. 
Zodpovědný: OOS, ředitelka ZUŠ Králíky 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/47/644: RM schvaluje dotaci Orlickému sport ovnímu sdružení okresu Ústí nad 
Orlicí, z. s. I Č 00435821, ve výši 2.000 K č na organizaci 49. ro čníku ankety 
„O nejúsp ěšnějšího sportovce, trenéry, cvi čitele, rozhod čí a kolektivy regionu Ústí nad 
Orlicí“ za rok 2017 a ukládá odboru OS p řipravit návrh ve řejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/47/645: RM schvaluje nabytí ú čelově určeného finan čního daru ve výši 10.000 K č 
do vlastnictví p říspěvkové organizace Mate řská škola Červený Potok, Králíky, okres 
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Ústí nad Orlicí od dárce ZEOS, s.r.o., Prost řední Lipka 126, 561 69 Králíky, I Č 48150754, 
na nákup kolob ěžek, tříkolek a d ětských traktor ů. 
Zodpovědný: OOS, ředitelka MŠ Červený Potok 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/47/646: RM bere na v ědomí p ředložený návrh Pravidel pro poskytování dotací 
z rozpo čtu m ěsta Králíky a doporu čuje zastupitelstvu schválit návrh v p ředložené 
podob ě a ukládá odboru OS za řadit návrh na nejbližší jednání zastupitelstva m ěsta. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/47/647: RM doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit výjimku z termínu pro podání 
žádosti o p řevod nevy čerpaných finan čních prost ředků, který je stanoven Pravidly 
financování pro osadní výbory a vyhov ět žádosti Osadního výboru Dolní Bo říkovice 
o převod nevy čerpaných finan čních prost ředků do roku 2018. 
Zodpovědný: místostarosta 
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/47/648: RM doporu čuje ZM schválit Smlouvu o zajišt ění dopravní obslužnosti 
na části území Pardubického kraje v období od 10.12.201 7 do 08.12.2018 a úhrad ě 
náklad ů s tím spojených v požadované výši 60.630 K č, v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: místostarosta   
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/47/649: RM schvaluje ud ělení mimo řádných odm ěn ředitel ům příspěvkových 
organizací z řízených m ěstem Králíky ve výši dle p řílohy. 
Zodpovědný: tajemník, ředitelé PO 
Termín: 31.12.2017  
Hlasování: 4:0:1  (zdržel se Ing. Strnad) 

 
RM/2017/47/650: RM doporu čuje ZM schválit Smlouvu o spolufinancování p říspěvku na 

podporu sociální služba – sociální poradenství ve m ěstě Králíky mezi m ěstem Králíky a 
obcemi Červená Voda, Dolní Morava, Lichkov a Mladkov. 
Zodpovědný: starostka 
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/47/651: RM schvaluje program jednání ZM dne  11.12.2017.  
Zodpovědný: starostka 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

 
 

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


