
 

MĚSTO KRÁLÍKY 
 
Rada města Králíky  

 
     
Číslo jednací: MUKR/2558/2018/OOS/JPr 
Evidenční číslo: 2723 
Spis. znak: 101.2.2 Skart. zn./skart. lhůta:  A/10 
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V Králíkách: 19.02.2018 
 

Zápis z jednání č. 07 Rady m ěsta Králíky ze dne 19.02.2018 
  
 
Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Pavel Strnad, 
Ing. Ladislav Tóth. 
 
Z jednání omluven: Mgr. Miroslav Beran. 
 
Za městský úřad přítomen tajemník Ing. Martin Košťál. 
 
Jednání Rady města Králíky (dále jen RM) se zúčastnila nadpoloviční většina členů, RM je tedy 
usnášeníschopná. RM schválila pořad schůze. 
 
 
RM/2018/07/066: RM schvaluje podání žádosti na Mini sterstvo obrany – ONNM SSM, sídlem 

Nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6, o bezúplatný p řevod nepot řebného movitého 
majetku státu ve smyslu ustanovení § 22 odst. 3 zák ona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztaz ích, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, 
dle seznamu vypracovaného Vojenským muzeem Králíky,  na město Králíky. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/07/067: RM schvaluje zám ěr pronájmu pozemk ů p. p. č. 404/5 – trvalého travního 
porostu o vým ěře 724 m2 a p. p. č. 428/4 – trvalého travního porostu o vým ěře 959 m2 
v k. ú. Dolní Bo říkovice za ú čelem údržby pozemk ů, za nájemné 0,50 K č/m2/rok, kdy 
nájemní vztah se uzavírá na dobu neur čitou s t říměsíční výpov ědní dobou, a ukládá MO 
záměr pronájmu zve řejnit v souladu s Pravidly pro propachtování pozemk ů 
ve vlastnictví m ěsta Králíky. Sou časně RM neschvaluje zám ěr pronájmu pozemk ů 
p. p. č. 428/1 – trvalého travního porostu o vým ěře 1 841 m2 a p. p. č. 428/2 – orné p ůdy 
o vým ěře 1 058 m2 v k. ú. Dolní Bo říkovice.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/07/068: RM schvaluje zám ěr pronájmu části pozemku p. p. č. 463/2 – trvalého 
travního porostu o vým ěře cca 92 m 2 v k. ú. Dolní Hede č za účelem údržby pozemku 
a sekání trávy, za nájemné ve výši 100 K č/rok, kdy nájemní vztah se uzavírá na dobu 
neur čitou, s t říměsíční výpov ědní dobou, a ukládá MO zám ěr pronájmu zve řejnit 
v souladu s Pravidly pro propachtování pozemk ů ve vlastnictví m ěsta Králíky. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
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RM/2018/07/069: RM souhlasí s výplatou odm ěny ve výši 10 % z vykázaného p řebytku 
provozních p říjmů nad celkovými provozními výdaji, tj. částku ve výši 26.119 K č, 
Společnosti p řátel československého opevn ění, o. p. s., I ČO 26963337, sídlem Lu ční 
199, 666 03 Hradčany, za provozování Muzea opevn ění – dělost řelecká tvrz H ůrka, a to 
v souladu s čl. IV odst. (5) p říkazní smlouvy sp. zn. 3972/2014. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/07/070: RM bere na v ědomí výzvu oprávn ěnému a zprávu o stavu exeku čního 
řízení u povinného P. M., Králíky, zaslanou soudním exekutorem JUDr. Lukášem Jíchou, 
Exekutorský ú řad Přerov, IČO 04886674, sídlem Komenského 38, 750 02 P řerov, a 
souhlasí se zastavením exeku čního řízení bez uložení povinnosti uhradit ze strany 
povinného náklady exeku čního řízení oprávn ěnému m ěstu Králíky.   
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/07/071: RM bere na v ědomí výzvu oprávn ěnému a zprávu o stavu exeku čního 
řízení u povinné R. M., Králíky, zaslanou soudním ex ekutorem JUDr. Lukášem Jíchou, 
Exekutorský ú řad Přerov, IČO 04886674, sídlem Komenského 38, 750 02 P řerov, 
a souhlasí se zastavením exeku čního řízení bez uložení povinnosti uhradit ze strany 
povinné náklady exeku čního řízení oprávn ěnému m ěstu Králíky.   
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/07/072: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje pozemk ů p. p. č. 555/2 – vodní 
plochy o vým ěře 534 m2 a p. p. č. 555/3 – ostatní plochy o vým ěře 342 m2 v k. ú. Dolní 
Hedeč za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejmén ě však ve výši 70 K č/m2 + 
náklady spojené s p řevodem a ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/07/073: RM bere na v ědomí inventariza ční zprávu ÚIK ze dne 14.02.2018 
bez pot řeby p řijímat opat ření ke zlepšení pr ůběhu inventur. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/07/074: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje volných bytových jednotek: 
- bytové jednotky č. 583/6 o velikosti 38,6 m 2 ve 2. nadzemním podlaží bytového domu 

čp. 583 v k. ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým po dílem na spole čných částech 
domu a pozemcích st. p. č. 729 a p. p. č. 651/27 v k. ú. Králíky ve výši 1325/10000 
za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 363.207 Kč s tím, že kupující se vzdá 
předkupního práva podle § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn ění 
pozdějších p ředpis ů 

- bytové jednotky č. 583/7 o velikosti 35,9 m 2 ve 2. nadzemním podlaží bytového domu 
čp. 583 v k. ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým po dílem na spole čných částech 
domu a pozemcích st. p. č. 729 a p. p. č. 651/27 v k. ú. Králíky ve výši 1232/10000 
za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 309.349 Kč s tím, že kupující se vzdá 
předkupního práva podle § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn ění 
pozdějších p ředpis ů 
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 a uložit zve řejnění záměru prodeje na dobu do 30.06.2018. Zárove ň ukládá MO p ředložit 
bod na jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/07/075: RM schvaluje ukon čení nájemního vztahu k pozemku p. p. č. 2433 – 
trvalému travnímu porostu o vým ěře 397 m2 v k. ú. Červený Potok s p. G. K., 
Hanušovice, a to dohodou ke dni 20.02.2018. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/07/076: RM schvaluje rozhodnutí hodnotící k omise o výb ěru nejvhodn ější cenové 
nabídky na ve řejnou zakázku na stavební práce „Dostavba stokové s ítě Králíky m ěsto – 
stoka R11“ a schvaluje uzav ření smlouvy o dílo mezi m ěstem Králíky a vít ěznou firmou 
KVIS Pardubice a. s., Rosice 151, 533 53 Pardubice,  IČO 46506934.  
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/07/077: RM bere na v ědomí informaci ředitelky p říspěvkové organizace Základní 
umělecká škola Králíky o vyhlášení volných dn ů v únoru a b řeznu 2018 z technických a 
organiza čních d ůvodů. 
Zodpovědný: odbor OS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/07/078: RM bere na v ědomí zm ěnu věkové hranice u cílové skupiny klient ů pro 
poskytování pe čovatelské služby organiza ční složkou m ěsta Králíky – Sociální služby 
Králicka. 
Zodpovědný: ředitelka SSK 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 
 

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


