
 

MĚSTO KRÁLÍKY 
 
Rada města Králíky  

 
     
Číslo jednací: 16804/2017/OOS/JPr 
Evidenční číslo: 17998 
Spis. znak: 101.2.2 Skart. zn./skart. lhůta:  A/10 
Poč. listů: 4 Počet příloh/listů příloh: 2/2 

V Králíkách:  18.12.2017 
 

Zápis z jednání č. 50 Rady m ěsta Králíky ze dne 18.12.2017 
  
 
Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Pavel Strnad, 
Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Miroslav Beran. 
 
Z části jednání omluven: Ing. Pavel Strnad. 
 
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/2017/50/669: RM schvaluje ukon čení smlouvy o umíst ění zařízení pro bezdrátové 

připojení k internetu v objektu ob čanské vybavenosti čp. 35, který je sou částí pozemku 
st. p. č. 79/2 – zastavěné plochy a nádvo ří v k. ú.  Dolní Lipka, ze dne 14.09.2006 v četně 
jejich dodatk ů č. 1 a č. 2. se spole čností R-net ČR, s. r. o., IČO 65413849, sídlem 
Šedivská 844, 561 51 Letohrad, a to dohodou ke dni 31.12.2017.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/50/670: RM schvaluje od 01.01.2018 zp ůsob výpo čtu úhrady provozních náklad ů a 
služeb v čp. 367 na Velkém nám ěstí v Králíkách dle pr ůměrných náklad ů jednotlivých 
médií a služeb na 1 m 2 užívané plochy. Pro rok 2018 budou zálohové platby  stanoveny 
průměrem ve výši skute čných náklad ů roku 2014, 2015 a 2016.  

 RM ukládá spole čnosti Služby m ěsta Králíky s. r. o., I ČO 26007959, sídlem R ůžová 462, 
561 69 Králíky, smluvn ě ošet řit zvýšení zálohových plateb na úhradu provozních 
náklad ů a služeb a zp ůsob výpo čtu náklad ů u spot řeby vody a elekt řiny, a to uzav řením 
dodatk ů k původním smlouvám o výp ůjčce. 
Zodpovědný: MO, SMK s. r. o. 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:1  (zdržel se Mgr. Beran) 
 

RM/2017/50/671: RM schvaluje ukon čení nájemního vztahu k bytu č. 7 v bytovém dom ě čp. 
583 v ul. Františka Palackého, který je sou částí pozemku st. p. č. 729 – zastavěné 
plochy a nádvo ří v k. ú. Králíky, s p. M. H., bytem tamtéž, a to d ohodou ke dni 
31.12.2017.  
Zodpovědný: MO, SMK s. r. o. 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
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RM/2017/50/672: RM schvaluje uzav ření dohody o splácení dluhu mezi m ěstem Králíky a p. 
P. K., 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 
prosincem 2017 s tím, že zbývající platba za dlužné  nájemné bude uhrazena ve výši 32 
Kč.  
Zodpovědný: MO, SMK s. r. o. 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/50/673: RM bere na v ědomí p ředání bytu č. 6 v bytovém dom ě čp. 583 v ul. 
Františka Palackého, který je sou částí pozemku st. p. č. 729 – zastavěné plochy 
a nádvo ří v k. ú. Králíky, po p. U., a to ke dni 30.11.2017 .  
Zodpovědný: MO, SMK s. r. o. 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/50/674: RM bere na v ědomí vzdání se nájemního práva k bytu č. 2 v bytovém dom ě 
čp. 274 na Velkém nám ěstí v Králíkách, který je sou částí pozemku st. p. č. 153/1 – 
zastavěné plochy a nádvo ří v k. ú. Králíky, ze strany p. M. K., Králíky, a t o dohodou 
k 31.12.2017 s tím, že výhradním nájemcem bytu bude  nadále pouze p. J. K., Králíky. 
Zároveň RM ukládá správci bytového fondu spole čnosti Služby m ěsta Králíky s. r. o. 
uzavřít s p. J. K. v tomto smyslu dodatek k nájemní smlo uvě uzavřené dne 30.11.2017. 
Zodpovědný: MO, SMK s. r. o.  
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/50/675: RM schvaluje rozpo čtové opat ření číslo 17-148 p řidělené m ěstu Králíky 
na základ ě rozhodnutí Ministerstva životního prost ředí ČR a interní rozpo čtové opat ření 
číslo 201718, kterými se zvyšuje schválený rozpo čet v p říjmech a výdajích o částku 
86.509,00 Kč. 
Zodpovědný: finanční odbor   
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/50/676: RM schvaluje rozpo čty na rok 2018 a st řednědobé výhledy rozpo čtů 
na období let 2019 až 2020 p říspěvkových organizací z řízených m ěstem Králíky 
dle p řílohy č. 1 a dle p řílohy č. 2 tohoto zápisu. 
Zodpovědný: finanční odbor 
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/50/677: RM schvaluje zvýšení p říspěvku na provoz p říspěvkové organizaci 
Městská knihovna Králíky o částku 30.000,00 K č a zároveň schvaluje zvýšení 
stanoveného mzdového limitu o 22.000,00 K č. 
Zodpovědný: finanční odbor  
Termín: ihned  
Hlasování: 4:1:0  (proti Ing. Tóth) 
 

RM/2017/50/678: RM schvaluje zvýšení stanoveného mz dového limitu p říspěvkové 
organizaci M ěstské muzeum Králíky o 5.000,00 K č. 
Zodpovědný: finanční odbor  
Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:1  (zdržel se Ing. Tóth) 
 

RM/2017/50/679: RM schvaluje rozhodnutí hodnotící k omise o výb ěru nejvhodn ější cenové 
nabídky na ve řejnou zakázku na stavební práce „Autobusové nádraží  – Králíky“ 
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a schvaluje uzav ření smlouvy o dílo s vít ěznou firmou M – SILNICE a.s., sídlem Husova 
1697, 530 03 Pardubice, I ČO: 42196868 a městem Králíky, v p ředloženém zn ění.  
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/50/680: RM schvaluje obsah výzvy v četně všech p říloh k podání nabídky na 
veřejnou zakázku na stavební práce zadávané ve zjednod ušeném podlimitním řízení 
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve řejných zakázek na akci „Dostavba 
stokové sít ě Králíky m ěsto – stoka R11“ a navrhuje vyzvat dodavatele dle p ředloženého 
seznamu k podání cenových nabídek. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/50/681: RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí m imo řádného neinvesti čního 
členského p říspěvku na realizaci projektu „P ředcházení vzniku biologicky 
rozložitelných odpad ů v území Sdružení obcí Orlicko“ mezi Sdružením obcí  Orlicko, 
Masarykovo nám ěstí 166, 564 01 Žamberk, I ČO 709 519 93 a městem Králíky, 
v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: OŽP 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/50/682: RM schvaluje s ú činností od 01.01.2018 cenu sto čného v síti m ěsta Králíky 
ve výši 33,25 K č bez DPH (38,24 Kč včetně DPH 15 %). 
Zodpovědný: starostka, jednatel SMK 
Termín: 01.01.2018 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/50/683: RM schvaluje Pravidla pro používání  městského rozhlasu v p ředloženém 
znění. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/50/684: RM schvaluje platový vým ěr ředitele p říspěvkové organizace Klub 
Na Střelnici v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: OOS, tajemník úřadu 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:1  (zdržel se Ing. Strnad z důvodu střetu zájmu) 
 

. 
RM/2017/50/685: RM souhlasí se zapojením m ěsta Králíky do realizace projektu MAP II. 

Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM//2017/50/686: RM schvaluje smlouvu pro poskytová ní služeb MAS ORLICKO, z.s. m ěstu 
Králíky p ři realizaci projektu MAP, v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

Ing. Strnad se omluvil z další části jednání a opustil jednací sál. 
 
RM/2017/50/687: RM schvaluje návrh na ud ělení věcných dar ů členu JSDHO S. Ř. 
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Zodpovědný: OVV 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/50/688: RM schvaluje p řijetí dotace na realizaci projektu „Rozvoj a posilo vání ICT 
Městského ú řadu Králíky“, reg. číslo CZ.06.3.05/0.0./0.0/16_044/0005985 a ukládá 
odboru OS zajistit realizaci projektu dle schválené ho harmonogramu. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/50/689: RM schvaluje Organiza ční řád Městského ú řadu Králíky v p ředloženém 
znění s účinností od 01.01.2018. 
Zodpovědný: tajemník, vedoucí odborů 
Termín: od 01.01.2018 
Hlasování: 4:0:0 
 
 

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


