
 

MĚSTO KRÁLÍKY 
 
Rada města Králíky  

 
Číslo jednací: MUKR/5851/2018/OOS/JPr 
Evidenční číslo: 6226 
Spis. znak: 101.2.2 Skart. zn./skart. lhůta:  A/10 
Poč. listů: 2 Počet příloh/listů příloh:  0/0 

V Králíkách: 16.04.2018 
 

Zápis z jednání č. 15 Rady m ěsta Králíky ze dne 16.04.2018 
  
 
Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Ing. Pavel Strnad, Ing. Ladislav Tóth. 
 
Omluveni: Mgr. Martin Hejkrlík, Mgr. Miroslav Beran. 
 
Za městský úřad se zúčastnil: Ing. Martin Košťál 
 
Jednání Rady města Králíky (dále jen RM) se zúčastnila nadpoloviční většina členů, RM je tedy 
usnášeníschopná. RM schválila pořad schůze. 
 
 
RM/2018/15/184: RM schvaluje zám ěr pronájmu části pozemku p. p. č. 2084 – ostatní plochy 

o vým ěře cca 30 m 2 v k. ú. Prost řední Lipka za ú čelem umíst ění včelích úl ů, 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 na dobu 15 dn ů, tj. odlišn ě 
od Pravidel pro propachtování pozemk ů ve vlastnictví m ěsta Králíky. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 3:0:0 
 

RM/2018/15/185: RM schvaluje zám ěr pachtu části pozemku p. p. č. 3154 – trvalého travního 
porostu o vým ěře cca 264 m 2 v k. ú. Králíky za ú čelem sekání trávy a části pozemku o 
vým ěře cca 30 m 2 za účelem zřízení zahrádky, za nájemné u sekání trávy ve výši 
0,50 Kč/m2/rok a v p řípadě zřízení zahrádky ve výši 3 K č/m2/rok, kdy pachtovní vztah se 
uzavírá na dobu neur čitou s t říměsíční výpov ědní dobou. RM ukládá MO zám ěr pachtu 
zveřejnit v souladu s Pravidly pro propachtování pozemk ů ve vlastnictví m ěsta Králíky.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 3:0:0 
 

RM/2018/15/186: RM schvaluje rozpo čtové opat ření číslo 7 na dotaci p řidělenou m ěstu 
Králíky na základ ě rozhodnutí Ministerstva zem ědělství ČR, kterým se zvyšuje 
schválený rozpo čet v p říjmech a výdajích o částku 27.828,00 K č. 
Zodpovědný: finanční odbor   
Termín: ihned  
Hlasování: 3:0:0 
 

RM/2018/15/187: RM souhlasí s uzav řením písemné dohody o skácení smrku na p. p. č. 
1453/3 v k. ú. Dolní Bo říkovice mezi m ěstem Králíky a p. M. G., Králíky, za podmínky, že 
veškeré práce budou provedeny na náklad a vlastní n ebezpečí žadatelky pouze 
náhradou za vzniklé palivové d říví, bez ohledu na jeho kvalitu.  
Zodpovědný: OŽP 
Termín: ihned 
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Hlasování: 3:0:0 
 

RM/2018/15/188: RM souhlasí s uzav řením písemné dohody o zpracování vyvráceného 
smrku z p. p. č. 704/5 v k. ú. Dolní Hede č mezi m ěstem Králíky a p. K. M., Letohrad, za 
podmínky, že veškeré práce budou provedeny na nákla d a vlastní nebezpe čí žadatele 
pouze náhradou za vzniklé palivové d říví, bez ohledu na jeho kvalitu.  
Zodpovědný: OŽP 
Termín: ihned 
Hlasování: 3:0:0 
 

RM/2018/15/189: RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouv ě o poskytování služeb mezi m ěstem 
Králíky a zpracovatelem žádosti Ing. Františkem Na čeradským, Tyršovo náb řeží 1357, 
530 02 Pardubice o dotaci na realizaci projektu – „ ZŠ Moravská Králíky - 
environmentální u čebna a školní zahrada“ v areálu ZŠ Moravská Králíky , v předloženém 
znění. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 3:0:0 
 

RM/2018/15/190: RM doporu čuje ZM schválit nabytí majetku „ZŠ Moravská Králíky  – 
environmentální u čebna a školní zahrada“ na pozemcích: pozemková parc ela 1083/7, 
1083/9 a 1083/10 v katastrálním území Králíky a ukl ádá odboru VTS p ředložit bod 
na jednání ZM. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 3:0:0 
 

RM/2018/15/191: RM schvaluje smlouvu o dílo na akci : „Restaurování pilí řů na domu čp. 274 
v Králíkách“ mezi m ěstem Králíky a zhotovitelem BcA. Alešem Košvancem, sídlem 
Jiráskova 285, 538 54 Luže, I Č 73975800, v předloženém zn ění.  
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 3:0:0 
 

RM/2018/15/192: RM schvaluje smlouvu o dílo na akci : „Restaurování pilí řů na domu čp. 275 
v Králíkách“ mezi m ěstem Králíky a zhotovitelem BcA. Alešem Košvancem, sídlem 
Jiráskova 285, 538 54 Luže, I Č 73975800, v předloženém zn ění.  
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 3:0:0 
 

RM/2018/15/193: RM schvaluje smlouvu o dílo na akci : „Obnova oken a dve ří na domu 
čp. 274 v Králíkách – do nám ěstí“ mezi m ěstem Králíky a firmou Truhlá řství Skala, 
sídlem Orlická 679, 561 69 Králíky, I Č 16749821, v předloženém zn ění.  
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 3:0:0 
 

RM/2018/15/194: RM schvaluje smlouvu o dílo na akci : „Obnova oken a dve ří na domu 
čp. 275 v Králíkách – do nám ěstí“ mezi m ěstem Králíky a firmou Truhlá řství Skala, 
sídlem Orlická 679, 561 69 Králíky, I Č 16749821, v předloženém zn ění.  
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 3:0:0 
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RM/2018/15/195: RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouv ě o dílo na restaurátorské 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, 
IČ 76644961, v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned 
Hlasování: 3:0:0 
 

RM/2018/15/196: RM schvaluje dotaci 8.000 K č Základní organizaci Českého 
zahrádká řského svazu Králíky, U Zastávky 403, 561 69 Králíky , IČ 70966061, na činnost. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned   
Hlasování: 3:0:0 
 
 

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


