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Zápis z jednání č. 04 Rady m ěsta Králíky ze dne 29.01.2018 
  
 
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/2018/04/035: RM schvaluje z řízení věcného b řemene spo čívajícího v umíst ění, zřízení, 

provozování, opravách, údržb ě, úprav ě, obnov ě a vým ěně distribu ční soustavy vedené 
pod názvem „Králíky 1295/41, Halbrštát – nové OM, k nn“, v právu p řístupu a p říjezdu 
na pozemek p. p. č. 2158/2 – ostatní plochu v k. ú. Králíky a dále sm louvu o právu 
provést stavbu v souvislosti s provozováním distrib uční soustavy pro oprávn ěnou ČEZ 
Distribuce, a. s., I ČO 24729035, sídlem Teplická 874/8, 405 02 D ěčín. Věcné b řemeno 
se zřizuje na dobu neur čitou a za jednorázovou úhradu ve výši 5.200 K č + DPH. Zároveň 
RM souhlasí s uzav řením smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene 
a smlouvy o právu provést stavbu v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/04/036: RM doporu čuje ZM schválit Pravidla pro nakládání s nemovitými  věcmi 
ve vlastnictví m ěsta Králíky pod po řadovým číslem p ředpisu PP/258/P/2018 
v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/04/037: RM schvaluje zám ěr pachtu částí pozemk ů p. p. č. 1808/5 – zahrady 
o vým ěře cca 111 m 2 za účelem sekání trávy a p. p. č. 1808/7 – zahrady o vým ěře cca 
52,5 m2 za účelem zřízení zahrádky vše v k. ú. Králíky za pachtovné v p řípadě sekání 
trávy ve výši 0,50 K č/m2/rok a v p řípadě zřízení zahrádky výši 3 K č/m2/rok, kdy 
pachtovní vztah se uzavírá na dobu neur čitou. RM ukládá MO zám ěr pachtu zve řejnit 
v souladu s Pravidly pro propachtování pozemk ů ve vlastnictví m ěsta Králíky.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/04/038: RM schvaluje pronájem prostoru – ga ráže 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, p. J. Š., Králíky, za 
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účelem parkování, za ro ční 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: 5:0:0 
  

RM/2018/04/039: RM bere na v ědomí zprávy z kontrol nápravných opat ření příspěvkových 
organizací Základní um ělecká škola Králíky, M ěstská knihovna Králíky a M ěstské 
muzeum Králíky. RM ukládá vedoucí FO provést další kontrolu pln ění nápravných 
opat ření v Městském muzeu Králíky a p ředložit RM zprávu z této kontroly do 31.08.2018. 
Zodpovědný: finanční odbor   
Termín: do 31.08.2018  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/04/040: RM bere na v ědomí informaci o p řípravě zadání ve řejné zakázky malého 
rozsahu na zpracování zadávacích dokumentace a orga nizace výb ěrového řízení 
pro projekt CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005985 Rozvo j a posilování ICT M ěstského ú řadu 
Králíky. 
Zodpovědný: Ing. Roman Švéda 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/04/041: RM schvaluje odpisový plán p říspěvkové organizace Základní um ělecká 
škola Králíky na rok 2018. 
Zodpovědný: OOS, FO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 
 
 

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


