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Zápis z jednání č. 09 Rady m ěsta Králíky ze dne 05.03.2018 
  
 
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/2018/09/090: RM schvaluje podání výpov ědí z nájemních vztah ů k prostor ům garáží 

ve stavb ě bez čp/če, která je sou částí pozemku st. p. č. 1675 v obci a k. ú. Králíky, a to 
nájemkyni p. H. V., Králíky, a nájemci p. R. Z., Kr álíky. 
Zodpovědný: MO, SMK s. r. o. 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/09/091: RM schvaluje pronájem části pozemku p. p. č. 651/28 – ostatní plochy 
o vým ěře cca 150 m 2 v k. ú. Králíky p. I. D., 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 ve výši 495 K č/rok, kdy nájemní vztah se uzavírá na dobu neur čitou 
s tříměsíční výpov ědní dobou.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/09/092: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje pozemku p. p. č. 3531 – orné 
půdy o vým ěře 981 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 250 K č/m2 + DPH s tím, 
že součástí kupní ceny není p říslušné technické za řízení na pozemku a zve řejnit zám ěr 
prodeje na dobu 15 dn ů, tj. odlišn ě od pravidel pro nakládání s nemovitými v ěcmi. 
Zároveň RM ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM.  
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/09/093: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje pozemku st. p. č. 821 – 
zastavěné plochy a nádvo ří o vým ěře 29 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejmén ě však ve výši 130 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 
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RM/2018/09/094: RM doporu čuje ZM schválit nákup pozemku p. p. č. 24/4 – orné p ůdy o 
vým ěře 24 m2 v k. ú. Dolní Hede č od spoluvlastník ů J. a V. H., Králíky, za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku s tím, že náklady spojen é s převodem uhradí m ěsto 
Králíky, a ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/09/095: RM schvaluje uzav ření dohody o splácení dluhu mezi m ěstem Králíky a p. 
L. F., Králíky, a to pravidelnými minimálními m ěsíčními splátkami ve výši 1.000 K č pod 
ztrátou výhody splátek ke každému poslednímu dni v měsíci, po čínaje m ěsícem 
březnem 2018 s tím, že zbývající platba za dlužné náj emné bude uhrazena ve výši 560 
Kč. Zároveň RM schvaluje uzav ření nové nájemní smlouvy s manžely V. a L. F., Král íky, 
na dobu ur čitou 3 m ěsíců.  
Zodpovědný: MO, SMK s. r. o. 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/09/096: RM souhlasí s uzav řením písemné dohody o zpracování d řevní hmoty 
z 35 ks zlomených nebo vyvrácených d řevin (v druhové skladb ě 8 vrba jíva, 20 olše 
a 7 bříza) nacházejících se na p. p. č. 319/2 v k. ú. Dolní Hede č mezi m ěstem Králíky a p. 
J. V., Králíky za podmínky, že veškeré práce budou provedeny na náklad a vlastní 
nebezpečí žadatele pouze náhradou za vzniklé palivové d říví, bez ohledu na jeho 
kvalitu.   
Zodpovědný: OŽP 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/09/097: RM souhlasí s uzav řením písemné dohody o zpracování d řevní hmoty 
z 33 ks zlomených nebo vyvrácených d řevin (v druhové skladb ě 18 vrba jíva a 15 olše) 
nacházejících se na p. p. č. 966/1 v k. ú. Dolní Bo říkovice mezi m ěstem Králíky a p. M. 
M., Králíky za podmínky, že veškeré práce budou pro vedeny na náklad a vlastní 
nebezpečí žadatele pouze náhradou za vzniklé palivové d říví, bez ohledu na jeho 
kvalitu.   
Zodpovědný: OŽP 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 
 
 

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


