
 

MĚSTO KRÁLÍKY 
 
Rada města Králíky  

 
     
Číslo jednací: MUKR/309/2018/OOS/JPr 
Evidenční číslo: 338 
Spis. znak: 101.2.2 Skart. zn./skart. lhůta:  A/10 
Poč. listů: 3 Počet příloh/listů příloh: 0 /0 

V Králíkách:  08.01.2018 
 

Zápis z jednání č. 01 Rady m ěsta Králíky ze dne 08.01.2018 
  
 
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/2018/01/001: RM schvaluje smlouvy o poskytnutí p rostor na dobu nezbytn ě nutnou, 

tj. na dobu ur čitou od 10.01.2018 do 15.01.2018, pro p řípravu a konání volby prezidenta 
České republiky ve dnech 12.01.2018 a 13.01.2018 s t ěmito subjekty: 

1) L. K., Hradec Králové, a J. K., Králíky, 
místo konání – rekrea ční zařízení Heřmanice čp. 102 
RM schvaluje úhradu za poskytnutí prostor ve výši 3 .600 Kč. 

2) Duchovní správa poutního kostela v Králíkách II,  IČO 73631035, sídlem Kope ček 1, 
561 69 Králíky,  
místo konání – Klášter čp. 1, Dolní Hede č  
RM schvaluje úhradu za poskytnutí prostor ve výši 3 .600 Kč. 

Zároveň RM schvaluje dohody o náhrad ě účelně vynaložených náklad ů v souvislosti 
s přípravou a konáním volby prezidenta České republiky ve dnech 10.01.2018 
až 15.01.2018 s těmito subjekty: 

1) Základní škola Králíky, I ČO 49314629, sídlem Moravská 647, 561 69 Králíky, 
místo konání – budova ZŠ, ulice 5. kv ětna čp. 412 
RM schvaluje úhradu za ú čelně vynaložené náklady ve výši 3.600 K č. 

2) SPOLEK SENIORŮ Kralicka – zapsaný spolek, I ČO 22856536, sídlem Velké nám ěstí 
367, 561 69 Králíky, 
místo konání – budova bývalého gymnázia, Velké nám ěstí čp. 367, 561 69 Králíky 
RM schvaluje úhradu za ú čelně vynaložené náklady ve výši 3.600 K č. 

Zodpovědný: MO, OVV 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/01/002: RM schvaluje výp ůjčku části pozemku p. p. č. 276/1 – zahrady o vým ěře 
cca 27 m 2 v k. ú. Králíky Spole čenství vlastník ů domu čp. 664, ulice V Bytovkách 
Králíky, I ČO 25964399, sídlem V Bytovkách 664, 561 69 Králíky,  za účelem umožn ění 
vstupu do domu čp. 664 i osobám s omezenou schopností pohybu a násl edně 
i přístupu k výtahu. Výp ůjčka se uzavírá na dobu neur čitou s t říměsíční výpov ědní 
dobou. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
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Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/01/003: RM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví č. 177715720 
mezi m ěstem Králíky, I ČO 00279072, sídlem Velké nám ěstí 5, 561 69 Králíky, a ČR – 
Ministerstvem obrany, sídlem Tychonova 1, 160 01 Pr aha 6, v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/01/004: RM neschvaluje 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, za ú čelem 
parkování, p. M. K., Králíky, jelikož garáž není ža datelkou fakticky užívána. Sou časně 
RM schvaluje nový zám ěr pronájmu prostoru – garáže ve stavb ě bez čp/če, která je 
součástí pozemk ů st. p. č. 787/1 a st. p. č. 787/2 v obci a k. ú. Králíky, za ú čelem 
parkování, kdy nájemní vztah se uzavírá dobu ur čitou, tj. do 31.12.2018, s jednom ěsíční 
výpov ědní dobou, se splatností nájemného ve výši 7.604 K č/rok v četně DPH do konce 
prvního čtvrtletí daného kalendá řního roku, a ukládá MO zám ěr pronájmu zve řejnit na 
dobu 15 dn ů, tj. odlišn ě od Pravidel pro pronajímání prostor ů sloužících podnikání ve 
vlastnictví m ěsta Králíky. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/01/005: RM na základ ě obálkové metody doporu čuje ZM schválit prodej pozemku 
p. p. č. 403/7 – trvalého travního porostu o vým ěře 1 586 m2 v k. ú. Dolní Bo říkovice p. P. 
K., Králíky, za nabídnutou kupní cenu ve výši 239.0 00 Kč a ukládá MO p ředložit bod na 
jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/01/006: RM schvaluje pronájem pozemk ů st. p. č. 233 – zastavěné plochy a nádvo ří 
o vým ěře 364 m2, st. p. č. 236 – zastavěné plochy a nádvo ří o vým ěře 766 m2, p. p. č. 
2470 – ostatní plochy o vým ěře 573 m2, p. p. č. 2476 – ostatní plochy o vým ěře 151 m2, 
p. p. č. 2477 – ostatní plochy o vým ěře 292 m2, p. p. č. 2480 – ostatní plochy o vým ěře 
281 m2 a části p. p. č. 2489 – ostatní plochy a vým ěře cca 900 m 2 v k. ú. Prost řední Lipka 
o celkové vým ěře 3 327 m2 od spoluvlastník ů M. městu Králíky za ro ční nájemné ve výši 
23.289 Kč, nájemní vztah se uzavírá na dobu neur čitou. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/01/007: RM doporu čuje ZM schválit prodej pozemk ů 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 p. p. č. 353 – zahrady o vým ěře 277 m2 v k. ú. Králíky spole čnosti Konta-V 
s. r. o., IČO 02502968, sídlem Tovární 394, 561 69 Králíky, za kupní cenu ve výši 
800.000 Kč s výhradou zp ětné koup ě po dobu 3 let, a ukládá MO p ředložit bod 
na jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:1  (zdržel se Mgr. Beran) 
 

RM/2018/01/008: RM schvaluje rozhodnutí hodnotící k omise o výb ěru nejvhodn ější cenové 
nabídky na ve řejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na a kci: „SANACE 
STROPU ZŠ čp. 412, KRÁLÍKY“ a schvaluje uzav ření smlouvy o dílo s uchaze čem 
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VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné nad Orlicí, Jamné nad  Orlicí 136, Jablonné nad Orlicí, 
IČ 4557186, DIČ CZ4557186. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/01/009: RM bere na v ědomí „Výro ční zprávu m ěsta Králíky o činnosti v oblasti 
poskytování informací za rok 2017“ a ukládá odboru vnit řních v ěcí její zve řejnění 
v souladu s ustanovením čl. 13 odst. 1 Sm ěrnice č. PP/210/S/2016 o poskytování 
informací. 
Zodpovědný: OVV, OOS – informatik 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/01/010: RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouv ě o zajišt ění zpětného odb ěru 
elektroza řízení ze dne 04.04.2006, uzav řené mezi spole čností ELEKTROWIN a. s., 
Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, I Č: 272 57 843 a městem Králíky, v p ředloženém 
znění. 
Zodpovědný: odbor životního prostředí 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/01/011: RM schvaluje rozpo čtové opat ření číslo 17-152 p řidělené m ěstu Králíky 
na základ ě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních v ěcí ČR, kterými se zvyšuje 
schválený rozpo čet pro rok 2017 v p říjmech a výdajích o částku 254.445,00 K č. 
Zodpovědný: finanční odbor  
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM//2018/01/012: RM schvaluje podání žádosti o posk ytnutí dotace z Podprogramu 1 - 
Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji na r ok 2018 na akci ArtEx 2018 
dle p ředloženého návrhu. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM//2018/01/013: RM schvaluje odpisový plán p říspěvkové organizace Základní škola 
Králíky na rok 2018. 
Zodpovědný: OOS, FO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 
 

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


