
 

MĚSTO KRÁLÍKY 
 
Rada města Králíky  

 
     
Číslo jednací: MUKR/4174/2018/OOS/JPr 
Evidenční číslo: 4467 
Spis. znak: 101.2.2 Skart. zn./skart. lhůta:  A/10 
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V Králíkách: 19.03.2018 
 
 

Zápis z jednání č. 11 Rady m ěsta Králíky ze dne 19.03.2018 
 

  
 
Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Pavel Strnad, 
Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Miroslav Beran. 
 
Z části jednání omluven: Mgr. Miroslav Beran. 
 
Za městský úřad se jednání zúčastnil: Ing. Martin Košťál, tajemník úřadu 
 
Jednání Rady města Králíky (dále jen RM) se zúčastnili všichni členové, RM je tedy 
usnášeníschopná. RM schválila pořad schůze. 
 
 
 
RM/2018/11/110: RM nedoporu čuje ZM zrušit usnesení č. ZM/2018/01/007 ze dne 19.02.2018 

a schválit nový zám ěr prodeje pozemku p. p. č. 3123/1 – trvalého travního porostu 
o vým ěře 4 192 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši znaleckého p osudku, tj. ve výši 
155 Kč/m2 + náklady spojené s p řevodem, a ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0  
 

RM/2018/11/111: RM schvaluje zám ěr pronájmu pozemk ů p. p. č. 466/7 – trvalého travního 
porostu o vým ěře 183 m2, p. p. č. 466/8 – trvalého travního porostu o vým ěře 260 m2 
a části pozemku p. p. č. 463/2 – trvalého travního porostu o vým ěře cca 450 m 2 v k. ú. 
Dolní Hede č za účelem údržby pozemku a za nájemné ve výši 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. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/11/112: RM schvaluje podání návrhu na vy řazení sbírkových p ředmětů ze sbírky 
ARM/011-12-13/389011 zapsaných v CES pod eviden čními čísly 22/2011 a 30/2011, tj. 2 
ks pekárny polní mechanické-Jana 1 taha če Tatra 148. Sou časně schvaluje podání 
návrhu na zápis do CES majetku nabytého smlouvou o bezúplatném p řevodu vlastnictví 
č. 177715720 ze dne 10.01.2018, tj. 1 ks podvalníku P50 ELINST 24V.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
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RM/2018/11/113: RM schvaluje zám ěr pronájmu části pozemku p. p. č. 2295 – ostatní plochy 

o vým ěře cca 7,5 m 2, jehož sou částí jsou senážní v ěže, a části senážních v ěží o vým ěře 
cca 9,42 m 2 v k. ú. Prost řední Lipka pro umíst ění obslužných za řízení umož ňujících 
provozování technologie pot řebné pro zajišt ění provozu ve řejných telekomunika čních 
sítí za nájemné ve výši 65.096 K č/rok + DPH, kdy nájemní vztah se uzavírá na dobu 
určitou 10 let 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 
 

RM/2018/11/114: RM ukládá MO zaslat p. T. B., Králí ky, nabídku na sm ěnu pozemk ů p. p. č. 
2633 – ostatní plochy o vým ěře 794 m2 a p. p. č. 2634 – ostatní plochy o vým ěře 1 005 
m2 v k. ú. Horní Lipka v jeho vlastnictví za pozemek p. p. č. 2282 – ostatní plochu o 
vým ěře 1 657 m2 nebo za část pozemku p. p. č. 2269 – trvalého travního porostu o 
vým ěře 1 799 m2 v k. ú. Prost řední Lipka ve vlastnictví m ěsta Králíky s tím, že dojde 
k vyrovnání kupních cen stanovených znaleckým posud kem. Po vyjád ření p. B. RM 
ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM.  
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/11/115: RM schvaluje dodatek č. 3 smlouvy o výp ůjčce uzav řené dne 21.05.2015 
mezi m ěstem Králíky a p. P. M., Králíky, v p ředloženém zn ění.  
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/11/116: RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výp ůjčce uzav řené dne 21.05.2015 
mezi m ěstem Králíky a p. A. J., Králíky, v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/11/117: RM schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výp ůjčce uzav řené dne 27.05.2015 
mezi m ěstem Králíky a p. M. M., Králíky, v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/11/118: RM schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výp ůjčce uzav řené dne 27.05.2015 
mezi m ěstem Králíky a p. D. P., Králíky, v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/11/119: RM schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výp ůjčce uzav řené dne 29.04.2015 
mezi m ěstem Králíky a SH ČMS – Sborem dobrovolných hasi čů Heřmanice, I ČO 
61239861, sídlem He řmanice 70, 561 69 Králíky, v p ředloženém zn ění.  
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0 
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RM/2018/11/120: RM schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výp ůjčce uzav řené dne 25.06.2015 

mezi m ěstem Králíky a SH ČMS – Sborem dobrovolných hasi čů Prost řední Lipka, I ČO 
61239551, sídlem Prost řední Lipka 58, 561 69 Králíky, v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/11/121: RM schvaluje zám ěr pronájmu části pozemku p. p. č. 2075 – ostatní plochy 
o vým ěře cca 3 800 m 2 v k. ú. Králíky za ú čelem organizace a zabezpe čení tradi ční 
Michalské pouti v Králíkách za jednorázové nájemné ve výši 75.000 K č/5 let trvání 
smlouvy, kdy nájemní vztah se uzavírá na dobu ur čitou 5 let 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 
 

RM/2018/11/122: RM doporu čuje ZM schválit prominutí dluhu povinné V. R., Král íky, ve výši 
10.528 Kč + poplatek z prodlení ve výši 160.883,20 K č, který povinné vznikl v souvislosti 
s neplacením nájemného za užívání bytu. Zárove ň RM ukládá MO p ředložit bod na 
jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/11/123: RM schvaluje dodatek č. 1 pojistné smlouvy č. 8068120910 ze dne 
29.06.2017 uzavřené mezi m ěstem Králíky a ČSOB Pojiš ťovnou, a. s., člen holdingu 
ČSOB, IČO 45534306, sídlem Masarykovo nám ěstí 1458, 530 02 Pardubice, upravující 
hodnotu majetku m ěsta po provedené inventarizaci za rok 2017 s ú činností 
od 19.03.2018, v p ředloženém zn ění.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/11/124: RM bere na v ědomí zprávy z výsledk ů veřejnosprávních kontrol 
provedených v r. 2017 v p říspěvkových organizacích Základní škola Králíky, Školní  
jídelna Králíky, Moravská 647 a Klub Na St řelnici.  
Zodpovědný: finanční odbor  
Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/11/125: RM schvaluje rozpo čtové opat ření číslo 18-11 p řidělené m ěstu Králíky 
na základ ě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a t ělovýchovy ČR a interní 
rozpo čtové opat ření číslo 201802, kterými se zvyšuje schválený rozpo čet v p říjmech 
a výdajích o částku 125.624,80 K č. 
Zodpovědný: finanční odbor  
Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/11/126: RM rozhodla na základ ě předložené koncepce další činnosti p říspěvkové 
organizace Mate řská škola Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlic í a celkového 
hodnocení práce ředitelky organizace Bc. Jarmily Kainkové nevyhlásit  konkurz na 
obsazení pracovního místa ředitelka p říspěvkové organizace Mate řská škola 
Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí. 
Zodpovědný: odbor OS, starostka 
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Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/11/127: RM rozhodla na základ ě předložené koncepce další činnosti p říspěvkové 
organizace Mate řská škola Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí a celkového 
hodnocení práce ředitelky organizace Bc. Romany Fabiánové nevyhlásit  konkurz na 
obsazení pracovního místa ředitelka p říspěvkové organizace Mate řská škola Moravská, 
Králíky, okres Ústí nad Orlicí. 

 Zodpovědný: odbor OS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 
 
 

Do jednání se dostavil Mgr. Miroslav Beran. 
 
 
 
RM/2018/11/128: RM schvaluje dotaci ve výši 20.000 Kč organizaci SPOLEK SENIOR Ů 

Kralicka - zapsaný spolek, Velké nám ěstí 367, Králíky 561 69, I Č 22856536 na činnost 
organizace v roce 2018. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/11/129: RM schvaluje dotaci ve výši 50 % z celkových náklad ů, maximáln ě 
5.000 Kč, žadatelce p. A. D. na činnost zájmového uskupení ob čanů „Svaz N ěmců 
Severní Morava – Orlicko, Králíky“, v roce 2018. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned   
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/11/130: RM schvaluje nabytí ú čelově určeného finan čního daru ve výši 2.000 K č 
do vlastnictví p říspěvkové organizace M ěstská knihovna Králíky od dárce Hudetz 
s. r. o., Červená Voda 101, 561 69 Červená Voda, I Č 04596714. 
Zodpovědný: OOS, Městská knihovna Králíky 
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/11/131: RM schvaluje nabytí ú čelově určeného finan čního daru ve výši 1.000 K č 
do vlastnictví p říspěvkové organizace M ěstská knihovna Králíky od dárce Mgr. Jana 
Obrová, Velké nám ěstí 3, 561 69 Králíky, I Č 66306884. 
Zodpovědný: odbor OS, Městská knihovna Králíky 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/11/132: RM schvaluje nabytí ú čelově určeného finan čního daru ve výši 2.000 K č 
do vlastnictví p říspěvkové organizace M ěstská knihovna Králíky od dárce MUDr. Olga 
Měchurová, 5. kv ětna 414, 561 69 Králíky, I Č 61234435. 
Zodpovědný: OOS, Městská knihovna Králíky 
Termín: ihned   
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/11/133: RM schvaluje Smlouvu č. OSV/18/20452 o poskytnutí ú čelové dotace 
na rok 2018 v dota čním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu 
se zákonem č. 108/2006Sb., o sociálních službách, mezi Pardubic kým krajem, 
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Komenského nám ěstí 125, 532 11 Pardubice a m ěstem Králíky, Velké nám ěstí 5, 561 69 
Králíky, v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: ředitelka SSK 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 
 

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


