
 

MĚSTO KRÁLÍKY 
 
Rada města Králíky  

 
Číslo jednací: MUKR/7153/2018/OOS/JPr 
Evidenční číslo: 7604 
 Spis. znak: 101.2.2 Skart. zn./skart. lhůta:  A/10 
Poč. listů: 5 Počet příloh/listů příloh:  0/0 

V Králíkách: 07.05.2018 
 

Zápis z jednání č. 17 Rady m ěsta Králíky ze dne 07.05.2018 
  
 
Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Pavel Strnad, 
Ing. Ladislav Tóth, 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/2018/17/215: RM schvaluje pronájem 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 
Hedeč p. K. H., Králíky, za ú čelem údržby pozemk ů, za nájemné ve výši 447 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/2018/17/216: RM schvaluje pronájem části pozemku p. p. č. 2075 – ostatní plochy 
o vým ěře cca 3 800 m 2 v k. ú. Králíky p. F. L., Sop řeč, za účelem organizace a 
zabezpečení tradi ční Michalské pouti v Králíkách, za jednorázové náje mné ve výši 
75.000 Kč/5 let trvání smlouvy se splatností nájemného do 2 měsíců od účinnosti 
smlouvy, kdy nájemní vztah se uzavírá na dobu ur čitou 5 let, tj. do 31.10.2022, 
s tříměsíční výpov ědní dobou. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/17/217: RM schvaluje zám ěr pronájmu části pozemku p. p. č. 492/23 – trvalého 
travního porostu o vým ěře cca 86 m 2 v k. ú. Králíky za ú čelem zřízení manipula ční 
plochy a uskladn ění dřeva za nájemné ve výši 2 K č/m2/rok, kdy nájemní vztah se uzavírá 
na dobu neur čitou s t říměsíční výpov ědní dobou, a ukládá MO zám ěr pronájmu 
zveřejnit v souladu s Pravidly pro propachtování pozemk ů ve vlastnictví m ěsta Králíky. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/17/218: RM schvaluje zám ěr pronájmu pozemku p. p. č. 1171/2 – zahrady o vým ěře 
934 m2 v k. ú. Králíky za ú čelem užívání zahrady za nájemné ve výši 3 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 
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ve vlastnictví m ěsta Králíky. Sou časně RM neschvaluje prominutí náhrady ve výši 
8.406 Kč za ušlé nájemné za poslední 3 roky. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/17/219: RM schvaluje pronájem části pozemku p. p. č. 2084 – ostatní plochy 
o vým ěře cca 30 m 2 v k. ú. Prost řední Lipka p. M. B., Králíky, za ú čelem umíst ění včelích 
úlů, za nájemné ve výši 100 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/2018/17/220: RM bere na v ědomí žádost o p řehodnocení kupní ceny za prodej pozemku 
p. p. č. 154/1 v k. ú. Králíky p. J. M., Králíky, a doporu čuje ZM potvrdit usnesení č. 
ZM/2018/02/038 ze dne 09.04.2018. Zárove ň RM ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/17/221: RM schvaluje z řízení služebnosti inženýrské sít ě spočívajícího v umíst ění, 
zřízení a provozování podzemního vedení elektro p řípojky vedené pod názvem „Horní 
Lipka – Nová Elektro p řípojka pro vrt HL - 1“ a smlouvu o právu k umíst ění a provedení 
stavby, a dále právo p řístupu a p říjezdu na pozemek p. p. č. 2720 – ostatní plochu v k. ú. 
Horní Lipka pro oprávn ěnou Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s ., IČO 
48173398, sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad O rlicí, a jí pov ěřeným t řetím 
osobám. Služebnost se z řizuje na dobu neur čitou a za jednorázovou úhradu ve výši 
5 Kč/m2 + DPH. Zároveň RM souhlasí s uzav řením smlouvy o právu k umíst ění a 
provedení stavby a smlouvy budoucí o z řízení služebnosti v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/17/222: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje pozemku p. p. č. 3499 – orné 
půdy o vým ěře 1 185 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/2018/17/223: RM schvaluje zám ěr pronájmu části pozemku p. p. č. 2074/11 – ostatní 
plochy o vým ěře cca 44 m 2 v k. ú. Králíky za ú čelem zřízení odpo činkové plochy 
za nájemné ve výši 3 K č/m2/rok, kdy nájemní vztah se uzavírá na dobu neur čitou 
s tříměsíční 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: 5:0:0 
 

RM/2018/17/224: RM v návaznosti na usnesení č. ZM/2018/02/042 ze dne 09.04.2018 
doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje pozemk ů p. p. č. 555/1 – ostatní plochy o vým ěře 
22 m2 a p. p. č. 555/5 – vodní plochy o vým ěře 44 m2 v k. ú. Dolní Hede č za kupní cenu 
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ve výši znaleckého posudku, nejmén ě však ve výši 70 K č/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/17/225: RM schvaluje pronájem 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. Zárove ň RM schvaluje smlouvu o nájmu 
čísti nemovité v ěci č. 106405-000-00 v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/17/226: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr sm ěny pozemku p. p. č. 3481 – trvalý 
travní porost o vým ěře 221 m2 v k. ú. Dolní Bo říkovice ve vlastnictví m ěsta Králíky 
za části pozemk ů p. p. č. 355/4 – trvalý travní porost o vým ěře cca 29 m 2, p. p. č. 480/1 – 
trvalý travní porost o vým ěře cca 7 m 2 a p. p. č. 3478 – trvalý travní porost o vým ěře cca 
72 m2 vše v k. ú. Dolní Bo říkovice ve vlastnictví p. M. D., Králíky, za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejmén ě však ve výši 70 K č/m2 s tím, že rozdíl kupních cen uhradí 
p. D. a náklady spojené s p řevodem uhradí m ěsto Králíky. Zárove ň RM doporu čuje ZM 
schválit uzav ření smlouvy o budoucí sm ěnné smlouv ě v předloženém zn ění a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/17/227: RM schvaluje rozpo čtové opat ření číslo 18 - 34 na dotaci p řidělenou m ěstu 
Králíky na základ ě rozhodnutí MPSV ČR, dále rozpo čtové opat ření číslo 18 - 37 
na dotaci p řidělenou m ěstu Králíky rozhodnutím MV G Ř HZS ČR, dále rozpo čtové 
opat ření číslo 4 na dotaci p řidělenou m ěstu Králíky na základ ě usnesení Zastupitelstva 
Pardubického kraje a interní rozpo čtové opat ření číslo 201805, kterými se zvyšuje 
schválený rozpo čet v p říjmech a výdajích o částku 910.400,00 K č. 
Zodpovědný: finanční odbor   
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/17/228: RM schvaluje rozhodnutí hodnotící k omise o výb ěru nejvhodn ější cenové 
nabídky na ve řejnou zakázku na stavební práce „Vým ěna oken na MŠ v obcích Červený 
Potok a Prost řední Lipka“ a schvaluje uzav ření smlouvy o dílo s vít ěznou firmou 
RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, I Č 60724862 a městem Králíky. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/17/229: RM souhlasí s poskytnutím individuá lní dotace ve výši 20.000 K č na 
podporu sociální služby „azylový d ům“ a sociální služby „krizová pomoc“ poskytované 
zapsaným ústavem Cesta pro rodinu z. ú., Nádražní 2 2, Žamberk. RM schvaluje 
smlouvu o poskytnutí dotace mezi m ěstem Králíky a zapsaným ústavem Cesta pro 
rodinu z. ú., Nádražní 22, Žamberk, v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: OSVZ, FO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
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RM/2018/17/230: RM souhlasí s poskytnutím individuá lní dotace ve výši 15.000 K č 

na podporu sociální služby „d ům na půl cesty“ poskytované zapsaným ústavem Cesta 
pro rodinu z. ú., Nádražní 22, Žamberk. RM schvaluj e smlouvu o poskytnutí dotace mezi 
městem Králíky a zapsaným ústavem Cesta pro rodinu z.  ú., Nádražní 22, Žamberk, 
v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: OSVZ, FO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/17/231: RM schvaluje uzav ření nájemní smlouvy k m ěstskému bytu v dom ě 
s pečovatelskou službou na adrese Na K řižovatce 193, Králíky, byt č. 10, s p. J. S., 
Králíky, a to v souladu s Pravidly pro pronajímání bytů ve vlastnictví m ěsta Králíky. 
Náhradníci: K. G., Králíky; P. M., Červená Voda; F. R., Záb řeh. 
Zodpovědný: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, správce bytového fondu  
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 

 
RM/2018/17/232: RM neschvaluje návrh firmy AMIDO – letecké snímky s. r. o., Jana Čarka 

1863/7, 370 06 České Bud ějovice, I Č: 26093987, na uzav ření smluvního vztahu ve v ěci 
pořízení leteckých snímk ů města Králíky. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/17/233: RM schvaluje smlouvu o poskytnutí d otace mezi Pardubickým krajem 
a městem Králíky ve výši 100.000 K č na přípravu a konání akce CIHELNA 2018, 
v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/17/234: RM bere na v ědomí nové úplné zn ění Stanov svazku obcí Sdružení obcí 
ORLICKO, schválených valnou hromadou sdružení 27.03 .2018 a doporu čuje 
Zastupitelstvu m ěsta Králíky stanovy schválit. 
Zodpovědný: starostka 
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/17/235: RM schvaluje Smlouvu o poskytování bezpečnostních služeb, ev. č. 
dodavatele AL-0100-003-2017, mezi m ěstem Králíky a spole čností ALEX FULL, s. r. o., 
se sídlem Nové nám ěstí 1150/9, 621 00 Brno- Řečkovice, I Č 277 65 016, na zajišt ění 
ostrahy p ři akci Cihelna 2018 za částku 95.680 K č + 21 % DPH. 
Zodpovědný: starostka 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/17/236: RM schvaluje objednání mobilních to alet na akci Cihelna 2018 
u spole čnosti TOI TOI, sanitární systémy, s. r. o., se sídl em ul. Pr ůmyslová 16, 779 00 
Olomouc, I Č 495 51 655, podle nabídky č. 536-2018-VIJ/O2 za celkovou cenu 65.000 K č + 
21 % DPH. 
Zodpovědný: starostka 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
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RM/2018/17/237: RM schvaluje objednání ob čerstvení pro pozvané hosty akce Cihelna 2018 
u Východo českého klubu celních veterán ů, p. s., se sídlem Horní Lipka 16, 561 69 
Králíky, I Č 22878548 za celkovou cenu 45.000 K č. 
Zodpovědný: starostka 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/17/238: RM schvaluje objednání rozhlasové r eklamy p řed akcí Cihelna 2018 od 
spole čnosti Rádio Černá Hora II. s. r. o., Dlouhá 200/8, 500 03 Hradec  Králové, I Č 
25257293. 
Zodpovědný: starostka 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 
 

 
 
……….……………. ………………………… 
Jana Ponocná  Mgr. Martin Hejkrlík 
starostka  místostarosta 


