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Zápis z jednání č. 02 Rady m ěsta Králíky ze dne 15.01.2018 
  
 
Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Pavel Strnad, 
Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Miroslav Beran. 
 
Jednání Rady města Králíky (dále jen RM) se zúčastnili všichni členové, RM je tedy 
usnášeníschopná. RM schválila pořad schůze. 
 
 
RM/2018/02/014: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje pozemku st. p. č. 140/1 – 

zastavěné plochy a nádvo ří o vým ěře 145 m2 v k. ú. Horní Lipka za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejmén ě však ve výši 120 K č/m2 + náklady spojené s p řevodem, 
a ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/02/015: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje pozemku p. p. č. 2423 – trvalého 
travního porostu o vým ěře 2 295 m2 v k. ú. Horní Lipka za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejmén ě však ve výši 120 K č/m2 + DPH + náklady spojené 
s převodem, a ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/02/016: RM schvaluje z řízení služebnosti inženýrské sít ě spočívající v umíst ění, 
zřízení a provozování kanaliza ční přípojky a dále v právu vstupovat a vjížd ět 
na pozemky p. p. č. 1046/1 – ornou p ůdu, p. p. č. 1046/6 – zahradu, p. p. č. 1046/24 – 
ornou p ůdu a p. p. č. 1046/57 – ostatní plochu v k. ú. Králíky v souvis losti se z řizováním, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním kanali zační přípojky pro oprávn ěné 
manžele D. Š.  a H. Š., Červená Voda. Služebnost inženýrské sít ě se zřizuje na dobu 
neur čitou a za náhradu stanovenou ve výši znaleckého pos udku + náklady spojené se 
zřízením služebnosti.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/02/017: RM v souladu s Čl. 6 odst. 1 Sm ěrnice k provád ění inventarizace majetku 
a závazků města Králíky odvolává z funkce člena DIK č. 14 pana RNDr. Jaroslava Kotíka 
a schvaluje do funkce členky DIK č. 14 paní Jaroslavu Ma ťašovskou. Zárove ň RM 
ukládá starostce jmenovat k provedení inventarizace  majetku a závazk ů města Králíky 
za rok 2017 paní Jaroslavu Ma ťašovskou do funkce členky DIK č. 14.  
Zodpovědný: MO 
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Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/02/018: RM bere na v ědomí informaci ředitele p říspěvkové organizace Klub 
Na Střelnici, že pokladnu povede ředitel p říspěvkové organizace. 
Zodpovědný: finanční odbor   
Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:1  (zdržel se Ing. Strnad z důvodu střetu zájmu) 
 

RM/2018/02/019: RM bere na v ědomí informace o projektu „Místní ak ční plán vzd ělávání 
pro území ve správním obvodu obcí s rozší řenou p ůsobností Žamberk – Králíky (MAP) 
a souhlasí s finální verzí tohoto projektu. 
Zodpovědný: místostarosta 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

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


