
 

MĚSTO KRÁLÍKY 
 
Rada města Králíky  

 
     
Číslo jednací: MUKR/1010/2018/OOS/JPr 
Evidenční číslo: 1099 
Spis. znak: 101.2.2 Skart. zn./skart. lhůta:  A/10 
Poč. listů: 4 Počet příloh/listů příloh: 0 /0 

V Králíkách: 22.01.2018 
 

Zápis z jednání č. 03 Rady m ěsta Králíky ze dne 22.01.2018 
  
 
Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Pavel Strnad, 
Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Miroslav Beran. 
 
Z části jednání omluvena Jana Ponocná. 
 
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/2018/03/020: RM schvaluje smlouvy o poskytnutí p rostor na dobu nezbytn ě nutnou, 

tj. na dobu ur čitou od 24.01.2018 do 29.01.2018, pro p řípravu a konání volby prezidenta 
České republiky ve dnech 26.01.2018 a 27.01.2018 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 24.01.2018 
až 29.01.2018 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/2018/03/021: RM schvaluje zám ěr pronájmu části pozemku p. p. č. 651/28 – ostatní 
plochy o vým ěře cca 150 m 2 v k. ú. Králíky za ú čelem zřízení zahrady a části pozemku 
o vým ěře cca 9 m 2 za účelem zastav ěné plochy pod zahradním domkem, za nájemné 
u zahrady ve výši 3 K č/m2/rok a v p řípadě zastavěné plochy pod zahradním domkem 
ve výši 5 K č/m2/rok, kdy nájemní vztah se uzavírá na dobu neur čitou. RM ukládá MO 
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záměr 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/2018/03/022: RM schvaluje ukon čení nájemního vztahu k části pozemku p. p. č. 463/2 – 
trvalému travnímu porostu o vým ěře cca 113 m 2 v k. ú. Dolní Hede č s p. P. S. a p. J. S., 
Brno, a to dohodou ke dni 31.01.2018. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/03/023: RM schvaluje pronájem pozemku p. p.  č. 255 – trvalého travního porostu 
o vým ěře 1 252 m2 v k. ú. Dolní Hede č p. G. N., Choce ň, za účelem údržby pozemku, za 
nájemné ve výši 626 K č/rok s tím, že nájemní vztah se uzavírá na dobu neu rčitou.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/03/024: RM schvaluje pronájem 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 části 
pozemku o vým ěře cca 300 m 2 za účelem sekání trávy p. J. P., Letohrad, za celkové 
nájemné ve výši 1.110 K č/rok, nájemní vztah se uzavírá na dobu neur čitou.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/03/025: RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výp ůjčce uzav řené dne 10.04.2012 
mezi m ěstem Králíky a Sportovním sdružením Červený Potok, I ČO 22887563, sídlem 
Červený Potok 20, 561 69 Králíky, v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/03/026: RM ruší usnesení RM/2018/01/006 ze dne 08.01.2018 a 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 o vým ěře cca 1 859 m 2 v k. ú. Prost řední Lipka o celkové vým ěře 4 286 
m2 od spoluvlastník ů M. městu Králíky za ro ční nájemné ve výši 30.000 K č, kdy nájemní 
vztah se uzavírá na dobu neur čitou. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:1  (zdržel se Mgr. Beran) 
 

RM/2018/03/027: RM doporu čuje ZM schválit ve v ěci „Projednání a schválení dokument ů 
v souvislosti s vnesením nepen ěžitého vkladu do základního kapitálu spole čnosti 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.“ t oto usnesení: Zastupitelstvo m ěsta 
Králíky projednalo a schvaluje tyto dokumenty v sou vislosti s vnesením nepen ěžitého 
vkladu m ěsta do základního kapitálu spole čnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad 
Orlicí, a. s., I ČO 48173398, sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad  Orlicí, (dále jen 
„Spole čnost“):  

• zápis o vnesení nepen ěžitého vkladu – nemovitých v ěcí do majetku spole čnosti 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. 
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• prohlášení o vnesení nepen ěžitého vkladu – nemovitých v ěcí do majetku spole čnosti 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., v  předloženém zn ění. 

 Současně pověřuje starostku m ěsta Králíky paní Janu Ponocnou k uzav ření 
a podepsání výše uvedených schválených listin se sp olečností Vodovody a kanalizace 
Jablonné nad Orlicí, a. s., a následn ě k převzetí listinných akcií. Zárove ň ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/03/028: RM doporu čuje ZM schválit ve v ěci „Projednání a schválení dokument ů 
v souvislosti s vnesením nepen ěžitého vkladu do základního kapitálu spole čnosti 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.“ us nesení: 

 Zastupitelstvo m ěsta Králíky projednalo a schvaluje tento dokument v  souvislosti 
s vnesením nepen ěžitého vkladu m ěsta do základního kapitálu spole čnosti Vodovody 
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. se sídlem Sl ezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, 
IČ: 48173398 (dále jen „Spole čnost“): 

• Smlouvu o upsání akcií 
 Současně pověřuje starostku m ěsta Králíky paní Janu Ponocnou k uzav ření, podepsání 

výše uvedené schválené listiny se spole čností Vodovody a kanalizace Jablonné 
nad Orlicí, a.s. a následn ě k převzetí listinných akcií. Zárove ň ukládá FO p ředložit bod 
na jednání ZM. 
Zodpovědný: finanční odbor   
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

Paní Jana Ponocná se omluvila z další části jednání. 
 

RM/2018/03/029: RM souhlasí s užitím znaku m ěsta Králíky na informa čních letácích 
týkajících se projektu „P ůjčovny kol v Pardubickém kraji 2018“ vydávaných organ izací 
České dráhy a.s., Generální ředitelství, Regionální obchodní centrum Pardubice. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/03/030: RM souhlasí s ú častí města Králíky v projektu „P ůjčovny kol ČD 
v Pardubickém kraji 2018“ a schvaluje finan ční podíl 2.000 K č bez DPH na realizaci 
projektu. Sou časně RM ukládá vedoucímu odboru OS zajistit nezbytné ad ministrativní 
náležitosti spojené s ú častí m ěsta Králíky ve výše uvedeném projektu. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/03/031: RM schvaluje p řipojení m ěsta Králíky k mezinárodní kampani „Vlajka 
pro Tibet“ formou vyv ěšení tibetské vlajky na budov ě radnice ( čp. 5) dne 10.03.2018 
a ukládá vedoucímu odboru OOS odeslat organizátor ům akce informaci o zapojení 
města Králíky do této kampan ě. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/03/032: RM schvaluje podání žádosti o posky tnutí dotace z rozpo čtu Pardubického 
kraje v rámci Programu C1 – Podpora výstavby, rekon strukcí a oprav sportovních 
zařízení, po řízení investi čního movitého majetku sportovních za řízení a organizací na 
akci „Discgolfové h řiště Králíky – etapa č. 2“, dle p ředloženého návrhu. 
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Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/03/033: RM schvaluje podání žádosti o posky tnutí individuální dotace z rozpo čtu 
Pardubického kraje na akci „450 let m ěsta Králíky“ dle p ředloženého návrhu. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/03/034: RM schvaluje podání žádosti o posky tnutí dotace z rozpo čtu Pardubického 
kraje na akci „Vybavení d ětského dopravního h řišt ě“ v rámci vyhlášeného programu 
Podpora výstavby a rozvoje d ětských dopravních h řišť v Pardubickém kraj. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

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


