
 

MĚSTO KRÁLÍKY 
 
Rada města Králíky  

 
     
Číslo jednací: MUKR/1800/2018/OOS/JPr 
Evidenční číslo: 1923 
Spis. znak: 101.2.2 Skart. zn./skart. lhůta:  A/10 
Poč. listů: 4 Počet příloh/listů příloh: 0 /0 

V Králíkách: 05.02.2018 
 

Zápis z jednání č. 05 Rady m ěsta Králíky ze dne 05.02.2018 
  
 
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/2018/05/042: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje pozemku p. p. č. 3532 – orné 

půdy o vým ěře 1 169 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 350 K č/m2 včetně DPH 
s bonifikací ve výši 100 K č/m2 po uvedení stavby rodinného domu do užívání 
a přihlášení stavebníka rodinného domu k trvalému pobyt u nejpozd ěji do 4 let 
od podpisu kupní smlouvy s tím, že sou částí kupní ceny není p říslušné technické 
zařízení na pozemku, a zve řejnit zám ěr prodeje na dobu 15 dn ů, tj. odlišn ě od pravidel 
pro nakládání s nemovitými v ěcmi. Zárove ň RM ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM.  
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/05/043: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje pozemku p. p. č. 3500 – orné 
půdy o vým ěře 1 185 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 350 K č/m2 včetně DPH 
s bonifikací ve výši 100 K č/m2 po uvedení stavby rodinného domu do užívání 
a přihlášení stavebníka rodinného domu k trvalému pobyt u nejpozd ěji do 4 let 
od podpisu kupní smlouvy s tím, že sou částí kupní ceny není p říslušné technické 
zařízení na pozemku a zve řejnit zám ěr prodeje na dobu 15 dn ů, tj. odlišn ě od pravidel 
pro nakládání s nemovitými v ěcmi. Zárove ň RM ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM.  
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/05/044: RM schvaluje v souladu s Čl. 8 odst. 1 a odst. 2 písm. e) Pravidel pro 
nakládání s nemovitými v ěcmi ve vlastnictví m ěsta Králíky stanovení cen za z řizování 
věcných b řemen/služebností v p řípadě, kdy nebude cena v ěcného b řemene/služebnosti 
stanovena znaleckým posudkem, takto:  

a) u správc ů sítí, tedy právnických osob, do 10 bm ve výši 500 Kč, nad 10 bm 
minimáln ě ve výši 100 K č + DPH za každý i zapo čatý metr délkový daného za řízení 
včetně ochranného pásma, 

b) u fyzických osob v p řípadě zatížení pozemku malého rozsahu – do 10 bm ve výši  500 
Kč + DPH, nad 10 bm ve výši znaleckého posudku, a 
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c) u spole čnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., kdy m ěsto je v pozici 
akcioná ře, ve výši 15 K č/bm + DPH.  

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

RM/2018/05/045: RM schvaluje uzav ření dohody o splácení dluhu mezi m ěstem Králíky a p. 
J. H., 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 únorem 
2018 s tím, že zbývající platba za dlužné nájemné b ude uhrazena ve výši 212 K č.  
Zodpovědný: MO, SMK s. r. o. 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/05/046: RM schvaluje prominutí dluhu povinn é R. H., zemřelé, posledn ě bytem 
Králíky, ve výši 7.951,30 K č, nebo ť za dluh z ůstavitelky nikdo neodpovídá. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/05/047: RM doporu čuje ZM zrušit usnesení č. ZM/2017/09/148 ze dne 11.12.2017 
a doporu čuje schválit vypo řádání spoluvlastnického podílu na pozemku p. p. č. 2104 – 
lesním pozemku o vým ěře 6 360 m2 v k. ú. Prost řední Lipka mezi m ěstem Králíky a p. A. 
S., Žilina, a to p řevodem spoluvlastnického podílu ve výši ½ na m ěsto Králíky za kupní 
cenu ve výši 75.000 K č s tím, že náklady spojené s p řevodem uhradí m ěsto Králíky, a 
ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/05/048: RM souhlasí s projektem „Králíky 12 95/41, Halbrštát - nové OM, knn“ 
na pozemku p. p. č. 2158/2 – ostatní ploše v k. ú. Králíky investora stavby spole čnosti 
ČEZ Distribuce, a. s., I ČO 24729035, sídlem Teplická 874/8, 40502 D ěčín – Děčín IV-
Podmokly, a to za spln ění podmínek stanovených v souhlasu vlastníka pozemn í 
komunikace ze dne 07.08.2017 vydaném pod č. j. 8472/2017/OVTS/PS/280.10/2-sv14 
a dále v rozhodnutí ze dne 07.08.2017 vydaném pod č.  j.  8472/2017/OVTS/PS/280.1/3-
ZU46. Uvedený souhlas nenahrazuje rozhodnutí p říslušných orgán ů státní správy. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/05/049: RM schvaluje zám ěr změny pachtovní smlouvy sp. zn.: 6436/2014/MO/JM 
ze dne 21.07.2016 na pacht lesních pozemk ů v k. ú. Dolní Bo říkovice, Dolní Lipka, Horní 
Lipka, Červený Potok, Dolní Hede č, Králíky, He řmanice u Králík a Prost řední Lipka mezi 
městem Králíky a spole čností Služby m ěsta Králíky s. r. o., I ČO 26007959, sídlem 
Růžová 462, 561 69 Králíky, týkající se prodloužení v ýpov ědní doby na 5 let s tím, 
že ostatní ustanovení pachtovní smlouvy z ůstávají nezm ěněny. Sou časně RM ukládá 
MO záměr změny pachtovní smlouvy zve řejnit na dobu 15 dn ů, tj. odlišn ě od Pravidel 
pro propachtování pozemk ů ve vlastnictví m ěsta Králíky. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/05/050: RM doporu čuje ZM pojmenovat prodloužení stávající ulice Slunn á stráň 
v k. ú. Králíky stejným názvem „Slunná strá ň“. RM ukládá odboru VTS p ředložit bod na 
jednání Zastupitelstva m ěsta Králíky.  
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Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/05/051: RM schvaluje p říkazní smlouvu č. 04/2018 na poskytnutí odborné technické 
pomoci p ři výb ěru zhotovitele a výkonu technického dozoru p ři realizaci stavby 
„Autobusové nádraží – Králíky“ mezi m ěstem Králíky a firmou Hude ček s. r. o., Husova 
888, 562 01 Ústí nad Orlicí, I ČO 25922319, v předloženém zn ění.  
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/05/052: RM schvaluje použití m ěstského znaku organizací Sdružení pro králický 
karneval, z. s. p ři propagaci akce „58. ro čník Králického karnevalu“. 
Zodpovědný: odbor OS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 
 

RM/2018/05/053: RM souhlasí s p řevzetím záštity m ěstem nad 58. ro čníkem Králického 
karnevalu a ukládá vedoucímu OOS zajistit záležitos ti spojené se spolupo řadatelstvím 
města p ři zajišt ění realizace projektu. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/05/054: RM schvaluje částečnou uzáv ěru prostoru Velkého nám ěstí dne 17.02.2018 
od 12:00 hodin (prostor p řed budovou gymnázia pro p řípravu oh ňostroje) a úplnou 
dopravní uzáv ěru Velkého nám ěstí dne 17.02.2018 od 13:00 do 19:00 hodin. 
Zodpovědný: OOS, VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/05/055: RM schvaluje smlouvu o poskytování 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 
 

RM/2018/05/056: RM schvaluje smlouvu o dílo na rest aurátorské práce týkající se záv ěrečné 
etapy opravy varhan v kostele Nejsv ětější Trojice v He řmanicích mezi m ěstem Králíky a 
Pavlem Červenkou, Jakubovice 2, 563 01 Lanškroun, I Č 76644961, v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/05/057: RM bere na v ědomí návrh rozpo čtu m ěsta Králíky pro rok 2018 
a doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit rozpo čet v p ředloženém zn ění.  
Zodpovědný: finanční odbor 
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/05/058: RM bere na v ědomí návrh st řednědobého výhledu rozpo čtu m ěsta Králíky 
na období 2018-2020 a doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit st řednědobý výhled 
rozpo čtu v p ředloženém zn ění.  
Zodpovědný: finanční odbor 
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Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/05/059: RM schvaluje p říkazní smlouvu mezi m ěstem Králíky a firmou REDEA 
Žamberk s.r.o. se sídlem Divišova 669, 564 01 Žambe rk na zajišt ění managementu 
žádosti podané v rámci výzvy MAS ORLICKO – IROP – I nfrastruktura sociálních služeb 
I. na projekt: „Sociáln ě terapeutická dílna Králíky“ v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: místostarosta 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/05/060: RM schvaluje program jednání ZM dne  19.02.2018.  
Zodpovědný: starostka 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/05/061: RM bere na v ědomí informaci zadavatele o p ředložených cenových 
nabídkách na zpracování zadávací dokumentace a orga nizaci 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 a ukládá odboru OS p řipravit návrh smlouvy s firmou Equica, a.s. na real izaci 
zakázky malého rozsahu. 
Zodpovědný: OOS, Ing. Roman Švéda 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 
 
 

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


