
 

MĚSTO KRÁLÍKY 
 
Rada města Králíky  

 
     
Číslo jednací: MUKR/4637/2018/OOS/JPr 
Evidenční číslo: 4960 
Spis. znak: 101.2.2 Skart. zn./skart. lhůta:  A/10 
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V Králíkách: 26.03.2018 
 

Zápis z jednání č. 12 Rady m ěsta Králíky ze dne 26.03.2018 
  
 
Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Pavel Strnad, 
Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Miroslav Beran. 
 
Jednání Rady města Králíky (dále jen RM) se zúčastnili všichni členové, RM je tedy 
usnášeníschopná. RM schválila pořad schůze. 
 
 
RM/2018/12/134: RM schvaluje pronájem části pozemku p. p. č. 463/2 – trvalého travního 

porostu o vým ěře cca 92 m 2 v k. ú. Dolní Hede č D. M., Havlíčkův Brod, za ú čelem 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. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/12/135: RM schvaluje pronájem 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 p. J. Ž., Olšany, za ú čelem údržby pozemk ů za nájemné ve výši 
842 Kč/rok, kdy nájemní vztah se uzavírá na dobu neur čitou s t říměsíční výpov ědní 
dobou.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/12/136: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje pozemku p. p. č. 2129 – ostatní 
plochy o vým ěře 2 396 m2 v k. ú. Prost řední Lipka za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejmén ě však ve výši 70 K č/m2 + náklady spojené s p řevodem a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/12/137: RM schvaluje dodatek č. 6 příkazní smlouvy uzav řené dne 18.07.2014 mezi 
městem Králíky a Spole čností p řátel československého opevn ění, o. p. s., IČO 
26963337, sídlem Lu ční 199, 666 03 Hradčany, v p ředloženém zn ění.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
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RM/2018/12/138: RM schvaluje dodatek č. 6 příkazní smlouvy uzav řené dne 18.07.2014 mezi 
městem Králíky a Vojensko-historickým klubem ERIKA Br no, o. s., I ČO 64329607, 
sídlem Vini ční 2845/136, 615 00 Brno-Židenice, v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/12/139: RM schvaluje dodatek č. 6 příkazní smlouvy uzav řené dne 18.07.2014 mezi 
městem Králíky a spole čností ARMY FORT s. r. o., I ČO 25593889, sídlem Lu ční 199, 666 
03 Hradčany, v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/12/140: RM schvaluje z řízení služebnosti inženýrské sít ě spočívající ve z řízení, 
provozování a údržb ě kanaliza ční přípojky pro stavbu pod názvem „RD Králíky, ul. Karla  
Čapka“, a dále v právu vstupu vlastníka za řízení nebo jím pov ěřené osoby na pozemky 
p. p. č. 2074/13 a p. p. č. 2127/1 – ostatní plochy v k. ú. Králíky za ú čelem uložení, oprav, 
údržby a provozu za řízení, a to pro oprávn ěného T. B., Králíky, a všechny budoucí 
vlastníky pozemku st. p. č. 339 v k. ú. Králíky. Služebnost se z řizuje na dobu neur čitou a 
za náhradu stanovenou ve výši znaleckého posudku + náklady spojené se z řízením 
služebnosti. Zárove ň RM souhlasí s uzav řením smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení 
služebnosti inženýrské sít ě v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/12/141: 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 „He řmanice 128, Mgr. Borek – nové OM, kN“ a dohodu o um ístění stavby, 
a dále právo p řístupu a p říjezdu na pozemek p. p. č. 1250 – ostatní plochu a v k. ú. 
Heřmanice u Králík v souvislosti s provozováním distri buční soustavy pro oprávn ěnou 
ČEZ Distribuce, a. s., I ČO 24729035, sídlem Teplická 874/8, 405 02 D ěčín. Věcné 
břemeno se z řizuje na dobu neur čitou a za jednorázovou úhradu ve výši 500 K č + DPH. 
Zároveň RM souhlasí s uzav řením smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umíst ění stavby v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/12/142: RM schvaluje z řízení služebnosti inženýrské sít ě spočívající ve z řízení, 
provozování a údržb ě elektrické p řípojky pro stavbu pod názvem „uložení elektrické 
přípojky kNN – Horní Lipka“, a dále v právu vstupu vl astníka za řízení nebo jím pov ěřené 
osoby na pozemek p. p. č. 2677 - ostatní plochu v k. ú. Horní Lipka za ú čelem uložení, 
oprav, údržby a provozu za řízení, a to pro oprávn ěné M. H., Havlí čkův Brod, a F. D., 
Havlíčkův Brod, a všechny budoucí vlastníky pozemku st. p. č. 227 v k. ú. Horní Lipka. 
Služebnost se z řizuje na dobu neur čitou a za náhradu stanovenou ve výši znaleckého 
posudku + náklady spojené se z řízením služebnosti. Zárove ň RM souhlasí s uzav řením 
smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti inženýrské sít ě v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/12/143: RM schvaluje z řízení věcného b řemene spo čívajícího v umíst ění, zřízení 
a provozování plynárenského za řízení vedeného pod názvem „REKO MS Králíky, Dolní 
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240“, a dále v právu vstupovat a vjížd ět na pozemky p. p. č. 111/1 – trvalý travní porost 
a p. p. č. 2062/2 – ostatní plochu v k. ú. Králíky v souvisl osti se z řizováním, stavebními 
úpravami, opravami, provozováním a odstran ěním zařízení pro oprávn ěnou GasNet, 
s. r. o., IČO 27295567, sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem – Klíše. V ěcné 
břemeno se z řizuje na dobu neur čitou a za jednorázovou úhradu ve výši 500 K č + DPH. 
Zároveň RM souhlasí s uzav řením smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného 
břemene v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/12/144: RM Králíky bere na v ědomí návrh Obecn ě závazné vyhlášky m ěsta Králíky 
č. 1/2018 (PP/260/V/2018) „O no čním klidu“ a ukládá odboru VV p ředložit bod na 
nejbližší jednání zastupitelstva m ěsta. 
Zodpovědný: OVV 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/12/145: RM bere na v ědomí stanovisko ú řadu ÚP k podaným žádostem na zm ěnu 
Územního plánu Králíky. Zárove ň RM ukládá OÚPSÚ p ředložit bod na jednání ZM. 
Mgr. Miroslav Beran oznámil střet zájmu v této věci, protože je jedním ze žadatelů na změnu 
v územním plánu. 
Zodpovědný: OÚPSÚ 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/12/146: RM bere na v ědomí informaci ředitelky p říspěvkové organizace Školní 
jídelna Králíky o termínu uzav ření školní jídelny v období od 23.07. do 10.08.2018  včetně 
a ukládá vedoucímu odboru OS zajistit ve spolupráci  s ředitelkami p říslušných 
mateřských škol prázdninový provoz p ředškolních za řízení. 
Zodpovědný: OOS, ŠJ Králíky 
Termín: ihned   
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/12/147: RM bere na v ědomí informaci ředitelky p říspěvkové organizace Školní 
jídelna Králíky o úprav ě ceny ob ěda pro cizí strávníky od 01.05.2018.  
Zodpovědný: odbor OS, ŠJ Králíky 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/12/148: RM bere na v ědomí informaci ředitelky p říspěvkové organizace Školní 
jídelna Králíky o uzav ření školní jídelny dne 04.04.2018 z technických d ůvodů. 
Zodpovědný: odbor OS, ředitelka ŠJ Králíky 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/12/149: RM bere na v ědomí informaci ředitele p říspěvkové organizace Základní 
škola Králíky o vyhlášení volného dne 04.04.2018 z technických a organiza čních 
důvodů. 
Zodpovědný: odbor OS, ředitel ZŠ Králíky 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/12/150: RM schvaluje dotaci ve výši ve výši  70 % z celkových náklad ů, maximáln ě 
40.000 Kč, sportovní organizaci FC Jiskra Králíky, z. s. Piv ovarská 171, Králíky 561 69, 
IČ 22677682, na realizaci projektu Doprava na utkání mladších žák ů. 
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Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned   
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/12/151: RM schvaluje dotaci 20.000 K č sportovní organizaci FC Jiskra Králíky, z. s. 
Pivovarská 171, Králíky 561 69, I Č 22677682, na realizaci projektu Práce trenér ů. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned   
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/12/152: RM bere na v ědomí žádost FC Jiskra 2008, z. s. o dotaci na proje kt 
„Profesionální trenér mládeže“ a ukládá vedoucímu o dboru OS p ředložit uvedenou 
žádost na jednání zastupitelstva m ěsta. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned   
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/12/153: RM bere na v ědomí žádost FC Jiskra 2008, z. s. o dotaci na činnost 
a ukládá vedoucímu odboru OS p ředložit uvedenou žádost na jednání zastupitelstva 
města. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned   
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/12/154: RM bere na v ědomí žádost TJ Jiskra Králíky, z. s. o dotaci na činnost a 
ukládá vedoucímu odboru OS p ředložit uvedenou žádost na jednání zastupitelstva 
města. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned   
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/12/155: RM bere na v ědomí návrh p ředpisu „Pravidla pro ud ělování čestného 
občanství, ceny m ěsta, pam ětní medaile a jiných čestných poct“ a ukládá vedoucímu 
odboru OS p ředložit návrh pravidel na jednání zastupitelstva m ěsta. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/12/156: RM schvaluje program jednání ZM dne  09.04.2018.  
Zodpovědný: starostka 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 
 

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


