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Zápis z jednání č. 49 Rady m ěsta Králíky ze dne 11.12.2017 
 
 

  
 
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/2017/49/659: RM schvaluje uzav ření smlouvy o umíst ění um ěleckého díla mezi 

Městským muzeem Králíky, I ČO 00412767, sídlem Velké nám ěstí 365, 561 69 Králíky, 
a městem Králíky, I ČO 00279072, sídlem Velké nám ěstí 5, 561 69 Králíky, v p ředloženém 
znění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/49/660: RM schvaluje prodej staveb technick ého vybavení – pilí ře elektro a pilí ře 
HUP na pozemku p. p. č. 3530 – orné p ůdě v k. ú. Králíky P. a A. Ď., Králíky, za kupní 
cenu u pilí ře elektro ve výši 9.243 K č, u pilí ře HUP ve výši 10.890 K č a dohodu o 
zaplacení p řipojovacího poplatku elektro ve výši 12.500 K č.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/49/661: RM doporu čuje ZM schválit prominutí dluhu u povinné D. V., České 
Budějovice, ve výši 62.020 K č s 15% úrokem z prodlení od 01.09.1997 do zaplacení  + 
náklady řízení ve výši 13.424,80 K č, který povinné vznikl v souvislosti s neplacením 
nájemného za užívání nebytových prostor v čp. 310 v ul. Červenovodská v Králíkách, a 
ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM.  
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/49/662: RM schvaluje zám ěr pronájmu části pozemku p. p. č. 2133 – trvalého 
travního porostu o vým ěře cca 320 m 2 v k. ú. Červený Potok za ú čelem zřízení zahrady 
a u části pozemku o vým ěře cca 300 m 2 za účelem sekání trávy, za nájemné u zahrady 
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ve výši 3 K č/m2/rok a v p řípadě sekání trávy ve výši 0,50 K č/m2/rok, nájemní vztah 
se uzavírá na dobu neur čitou, a 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/2017/49/663: RM schvaluje: 
• pronájem prostoru – garáže ve stavb ě bez čp/če, která je sou částí pozemk ů st. p. č. 

787/1 a st. p. č. 787/2 v obci a k. ú. Králíky, p. M. B., Králíky, za účelem parkování, za 
roční nájemné ve výši 7.604 K č včetně DPH a se splatností nájemného do konce 
prvního čtvrtletí daného kalendá řního roku, nájemní vztah se uzavírá na dobu ur čitou 
do 31.12.2018 s jednom ěsíční výpov ědní dobou 

• pronájem prostoru – garáže ve stavb ě bez čp/če, která je sou částí pozemk ů st. p. č. 
787/1 a st. p. č. 787/2 v obci a k. ú. Králíky, p. D. K., Králíky, za účelem parkování, za 
roční nájemné ve výši 7.604 K č včetně DPH a se splatností nájemného do konce 
prvního čtvrtletí daného kalendá řního roku, nájemní vztah se uzavírá na dobu ur čitou 
do 31.12.2018 s jednom ěsíční výpov ědní dobou. 

Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:1  (Mgr. Beran se zdržel z důvodu střetu zájmu) 
 

RM/2017/49/664: RM schvaluje rozpo čtové opat ření číslo 17-138 p řidělené m ěstu Králíky 
na základ ě rozhodnutí Ministerstva životního prost ředí ČR, dále rozpo čtové opat ření 
číslo 17-139 p řidělené m ěstu Králíky na základ ě rozhodnutí Ministerstva zem ědělství 
ČR, dále rozpo čtové opat ření číslo 17-142 p řidělené m ěstu Králíky na základ ě 
rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních v ěcí ČR a interní rozpo čtové opat ření číslo 
201717, kterými se zvyšuje schválený rozpo čet v p říjmech a výdajích o částku 
881.167,53 Kč. 
Zodpovědný: finanční odbor   
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/49/665: RM schvaluje nabytí vlastnického pr áva k nemovité v ěci „Vodovodní 
přivaděč Dolní Hede č – Červený Potok“ ve smyslu protokolu o p ředání díla ze dne 
31.08.2015 a 13.11.2015 dle smlouvy o dílo č. 51041/2014/N uzavřené dne 26.6.2014 mezi 
městem Králíky a firmou AGILE spol. s r.o., Mírové ná městí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/49/666: RM schvaluje odpis pohledávky povin ného Novalamp s.r.o., Pivovarská 
393, Králíky, ve výši 10.675,50 K č pro nedobytnost. 
Zodpovědný: OVV 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM//2017/49/667: RM souhlasí s p řijetím finan čních a v ěcných dar ů do vlastnictví Základní 
umělecké školy Králíky v souvislosti s po řádáním kulturní akce „IV. PLES ZUŠ Králíky 
2018“ za podmínky dodržení platné legislativy a ukl ádá vedoucím odbor ů OS a FO 
projednat p ředmětnou záležitost s ředitelkou ZUŠ Králíky. 
Zodpovědný: OOS, FO, ZUŠ Králíky 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
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RM//2017/49/668: RM schvaluje sazebník cen pro Král ický zpravodaj na rok 2018 podle 
předloženého návrhu. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 
 
 
 

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


