
 

MĚSTO KRÁLÍKY 
 
Rada města Králíky  

 
Číslo jednací: MUKR/6292/2018/OOS/JPr 
Evidenční číslo: 6701 
Spis. znak: 101.2.2 Skart. zn./skart. lhůta:  A/10 
Poč. listů: 4 Počet příloh/listů příloh:  0/0 

V Králíkách: 23.04.2018 
 

Zápis z jednání č. 16 Rady m ěsta Králíky ze dne 23.04.2018 
  
 
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 zúčastnil: Ing. Martin Košťál. 
 
Jednání Rady města Králíky (dále jen RM) se zúčastnili všichni členové, RM je tedy 
usnášeníschopná. RM schválila pořad schůze. 
 
 
RM/2018/16/197: RM schvaluje zám ěr zemědělského pachtu pozemku p. p. č. 748/2 – 

trvalého travního porostu o vým ěře 1 284 m2 a části pozemku p. p. č. 661/1 – trvalého 
travního porostu o vým ěře cca 5 380 m 2 v k. ú. Králíky za ú čelem zem ědělského 
hospoda ření, za nájemné ve výši 0,09 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.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/16/198: RM schvaluje zám ěr výp ůjčky části pozemku p. p. č. 284/4 – ostatní plochy 
o vým ěře cca 321,5 m 2 v k. ú. Králíky za ú čelem záboru prostranství pro stavbu lešení 
a zařízení staveništ ě, kdy výp ůjčka se uzavírá na dobu ur čitou od 01.06. do 31.10.2018. 
RM ukládá MO zám ěr výp ůjčky 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: 4:0:0 
 

RM/2018/16/199: RM doporu čuje ZM schválit prodej pozemku p. p. č. 2457 – trvalého 
travního porostu o vým ěře 1 898 m2 v k. ú. Horní Lipka žadateli s nejvyšší nabídnutou  
kupní cenou, tj. manžel ům J. a J. H., Litomyšl a ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM.  
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/16/200: RM doporu čuje ZM zrušit usnesení č. ZM/2017/07/094 ze dne 18.09.2017 
a schválit nový zám ěr prodeje pozemku p. p. č. 2485 – trvalého travního porostu 
o vým ěře 3 314 m2 v k. ú. Horní Lipka za minimální kupní cenu ve výš i 428.025 Kč + DPH 
a zároveň schválit p ři prodeji uplatn ění tzv. „obálkové metody“. RM ukládá MO p ředložit 
bod na jednání ZM.  
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Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/16/201: RM schvaluje v souvislosti se zm ěnou p ředmětu nájmu dodatek č. 1 
nájemní smlouvy sp. zn.: 1092/2010 ze dne 06.04.201 0 mezi m ěstem Králíky 
a spole čností ZEOS, s. r. o., I ČO 48150754, sídlem Prost řední Lipka 126, 561 69 Králíky, 
za pronájem pozemk ů v k. ú. Králíky za ú čelem zem ědělského hospoda ření 
a za nájemné ve výši 2.039 K č/rok + DPH, v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/16/202: RM schvaluje v souvislosti se zm ěnou p ředmětu pachtu dodatek č. 1 
pachtovní smlouvy sp. zn.: 1982/2016 ze dne 14.06.2 016 mezi m ěstem Králíky 
a spole čností ZEOS, s. r. o., I ČO 48150754, sídlem Prost řední Lipka 126, 561 69 Králíky, 
za pacht pozemk ů v k. ú. Prost řední Lipka za ú čelem zem ědělského hospoda ření 
a za pachtovné ve výši 16.751 K č/rok + DPH, v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/16/203: RM nedoporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje pozemk ů st. p. č. 195/1 – 
zastavěné plochy a nádvo ří o vým ěře 233 a p. p. č. 339 – zahrady o vým ěře 95 m2 v k. ú. 
Králíky a ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM.  
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/16/204: RM schvaluje rozpo čtové opat ření číslo OSV/18/20452 na dotaci p řidělenou 
městu Králíky na základ ě rozhodnutí Zastupitelstva Pardubického kraje a int erní 
rozpo čtové opat ření číslo 201804, kterými se zvyšuje schválený rozpo čet v p říjmech 
a výdajích o částku 441.600,00 K č. 
Zodpovědný: finanční odbor  
Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/16/205: RM schvaluje dotaci 1.000 K č organizaci Konfederace politických v ězňů 
ČR pob. 66 Ústí nad Orlicí, Smetanova 43, 562 16 Úst í nad Orlicí, na činnost. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/16/206: RM schvaluje smlouvu o poskytnutí d otace z rozpo čtu Pardubického kraje 
městu Králíky v rámci Programu Podpora výstavby a roz voje d ětských h řišť 
v Pardubickém kraji v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/16/207: RM schvaluje dotaci ve výši 70 % z celkových náklad ů, maximáln ě 
3.500 Kč, p. P. Illichmanovi, Králíky, na realizaci projekt u Dětský den na h řišti v ulici 
Luční. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:0 
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RM/2018/16/208: RM bere na v ědomí postup komise p ři posouzení kvalifikace ú častník ů 

zadávacího řízení ve ve řejné zakázce „Králíky – Intenzifikace ČOV“. Oznámení 
o zahájení zadávacího řízení bylo uve řejněno ve Věstníku ve řejných zakázek dne 
17.01.2018 pod eviden čním číslem zakázky Z2018-001780; 

RM schvaluje v zadávacím řízení na ve řejnou zakázku „Králíky – Intenzifikace ČOV“ 
vylou čení účastníka zadávacího řízení – „Spole čnost Králíky K ČOV – VCM“, kterou 
tvo ří: VÁHOSTAV – SK, a. s. (vedoucí spole čník, IČO: 31356648) a COMBIN BANSKÁ 
ŠTIAVNICA, s. r. o. (spole čník, IČO: 31631134) a MEDMES, spol. s r. o. (spole čník, IČO: 
46581316), kterou dle Smlouvy o spole čnosti č. 004/SoS/2018 z 05.02.2018 zastupuje 
vedoucí spole čník VÁHOSTAV – SK, a. s., sídlem Priemyselná 6, 821  09 Bratislava, 
Slovenská republika (dále jen „Ú častník zadávacího řízení“) z další ú časti v zadávacím 
řízení, a to z d ůvodu, že Ú častník zadávacího řízení předložil údaje a doklady, které 
neodpovídají skute čnosti a které mohly mít vliv na posouzení podmínek jeho ú časti 
v zadávacím řízení, totiž mohly mít vliv na spln ění kvalifikace. V souladu s ust. § 48 
odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve řejných zakázek, v platném zn ění, 
může zadavatel vylou čit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje nebo doklady 
předložené ú častníkem zadávacího řízení neodpovídají skute čnosti a m ěly nebo mohly 
mít vliv na posouzení podmínek ú časti nebo napln ění kritérií hodnocení. Proto 
zadavatel rozhodl o vylou čení Účastníka zadávacího řízení; 

RM schvaluje další postup v zadávacím řízení na ve řejnou zakázku „Králíky – Intenzifikace 
ČOV“: nevylou čené účastníky zadávacího řízení zadavatel vyzve k podání nabídek; 

RM schvaluje podepsání rozhodnutí o vylou čení účastníka zadávacího řízení – „Spole čnost 
Králíky K ČOV – VCM“, kterou tvo ří: VÁHOSTAV – SK, a. s. (vedoucí spole čník, IČO: 
31356648) a COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o. (spol ečník, IČO: 31631134) 
a MEDMES, spol. s r. o. (spole čník, IČO: 46581316), kterou dle Smlouvy o spole čnosti č. 
004/SoS/2018 z 05.02.2018 zastupuje vedoucí spole čník VÁHOSTAV – SK, a. s., sídlem 
Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republi ka, z další ú časti v zadávacím řízení 
na veřejnou zakázku „Králíky – Intenzifikace ČOV“ a k odeslání oznámení o jeho 
vylou čení prost řednictvím datové schránky m ěsta; 

RM schvaluje rozeslání výzvy k podání nabídky všem nevylou čeným ú častník ům 
zadávacího řízení „Králíky – Intenzifikace ČOV“ prost řednictvím datové schránky 
města. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

Do jednání se dostavil Mgr. Beran. 
 

RM/2018/16/209: RM schvaluje dotaci 12.000 K č L. Tóthovi, Králíky, na zajišt ění účasti 
zástupc ů města na projektu CYKLOGLACENSIS 2018. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:1  (zdržel se Ing. Tóth) 
 

RM/2018/16/210: RM bere na v ědomí informaci o termínu pochodu Pivovarská čtvrtka 
a schvaluje bezplatné umíst ění startovního místa turistického pochodu Pivovarsk á 
čtvrtka ve sportovním areálu v Nádražní ulici. 
Zodpovědný: OOS, na vědomí ředitel PO Základní škola Králíky, správce sportovního areálu 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/16/211: RM schvaluje dotaci 10.000 K č sportovní organizaci TJ Jiskra Králíky, z. s., 
Nádražní 488, Králíky 561 69, I ČO: 00529699, na aktivitu Podpora činnosti trenér ů TJ 
v roce 2018. 
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Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned   
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/16/212: RM bere na v ědomí informaci ředitele p říspěvkové organizace Základní 
škola Králíky o vyhlášení volných dn ů ve dnech 30.04.2018 a 07.05.2018 z organiza čních 
důvodů. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned   
Hlasování:  5:0:0 
 

RM/2018/16/213: RM schvaluje p řílohu č. 1/2018 ke Smlouv ě o dílo o údržb ě veřejné zelen ě 
se spole čností Služby m ěsta Králíky s. r. o., v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: OŽP 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/16/214: RM schvaluje Smlouvu o zajišt ění dopravní obslužnosti na části území 
Pardubického kraje v období od 02.06.2018 do 30.09. 2018 a úhrad ě náklad ů s tím 
spojených v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: místostarosta 
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 
 

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


