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Zápis z jednání č. 48 Rady m ěsta Králíky ze dne 04.12.2017 
  
 
Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Pavel Strnad, 
Ing. Ladislav Tóth, 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/2017/48/652: RM schvaluje zám ěr pronájmu pozemku p. p. č. 255 – trvalého travního 

porostu o vým ěře 1 252 m2 v k. ú. Dolní Hede č za účelem údržby pozemku, za nájemné 
ve výši 0,50 K č/m2/rok s tím, že nájemní vztah se uzavírá na dobu neu rčitou. Zárove ň 
RM ukládá MO zám ěr pronájmu zve řejnit v souladu s Pravidly pro propachtování 
pozemk ů ve vlastnictví m ěsta Králíky. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/48/653: RM souhlasí s vyn ětím pozemku p. p. č. 3530 - orné p ůdy v k. ú. Králíky ze 
ZPF, plocha vyn ětí činí 171 m 2, a to za účelem p řípravy k zahájení novostavby RD P. a A. 
Ď., Králíky.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/48/654: RM bere na v ědomí zp ětvzetí žádosti p. R. B., Kolín, a ruší usnesení č. 
RM/2017/47/630 ze dne 27.11.2017. Sou časně RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje 
pozemku p. p. č. 2484 – orné p ůdy o vým ěře 15 863 m2 v k. ú. Horní Lipka za minimální 
nabídkovou kupní cenu ve výši 1.908.190 K č a ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM.  
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/48/655: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje pozemku p. p. č. 2457 – trvalého 
travního porostu o vým ěře 1 898 m2 v k. ú. Horní Lipka za minimální nabídkovou kupní 
cenu ve výši 236.630 K č a ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
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RM//2017/48/656: RM doporu čuje ZM schválit pravidla rozpo čtového provizoria na rok 2018: 
Rozpočtové hospoda ření města Králíky se v dob ě od prvního dne rozpo čtového roku 
2018 do doby schválení rozpo čtu m ěsta na p říslušný rok řídí posledním upraveným 
rozpo čtem p ředchozího roku, navíc lze v rámci rozpo čtového provizoria financovat 
akce schválené kompetentními orgány a hradit závazk y z uzav řených smluv. 
Rozpočtové p říjmy a výdaje uskute čněné v dob ě provizoria se stávají p říjmy a výdaji 
rozpo čtu pro jeho schválení. RM ukládá FO p ředložit bod na jednání ZM. 
Zodpovědný: finanční odbor 
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/48/657: RM schvaluje nabytí ú čelově určeného finan čního daru ve výši 10.000 K č 
do vlastnictví p říspěvkové organizace Mate řská škola Moravská, Králíky, okres Ústí nad 
Orlicí od dárce Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo n áměstí 166, Žamberk, I Č 70951993, 
na realizaci projektu „Kole čkiáda 2017 aneb tátové a mámy, hrajte si s námi“. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM//2017/48/658: RM doporu čuje ZM schválit dotaci ve výši 171.000 K č na generální opravu 
požární st říkačky a ukládá vedoucímu odboru p ředložit žádost na nejbližší jednání ZM.  
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 
 
 

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


