
 

MĚSTO KRÁLÍKY 
 
Rada města Králíky  

 
Číslo jednací: MUKR/7585/2018/OOS/JPr 
Evidenční číslo: 8058 
 Spis. znak: 101.2.2 Skart. zn./skart. lhůta:  A/10 
Poč. listů: 4 Počet příloh/listů příloh:  0/0 

V Králíkách: 14.05.2018 
 
 

Zápis z jednání č. 18 Rady m ěsta Králíky ze dne 14.05.2018 
 

  
 
Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Pavel Strnad, 
Ing. Ladislav Tóth. 
 
Omluven: Mgr. Miroslav Beran. 
 
Jednání Rady města Králíky (dále jen RM) se zúčastnila nadpoloviční většina členů, RM je tedy 
usnášeníschopná. RM schválila pořad schůze. 
 
 
RM/2018/18/241: RM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví č. 187715703 

mezi m ěstem Králíky, I ČO 00279072, sídlem Velké nám ěstí 5, 561 69 Králíky, a ČR – 
Ministerstvem obrany, I ČO 60162694, sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6, 
v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/18/242: RM schvaluje výp ůjčku části pozemku p. p. č. 284/4 – ostatní plochy 
o vým ěře cca 321,5 m 2 v k. ú. Králíky Spole čenství vlastník ů domu V Bytovkách čp. 658, 
Králíky, I ČO 05045908, sídlem V Bytovkách 658, 561 69 Králíky,  za účelem záboru 
prostranství pro stavbu lešení a za řízení staveništ ě, kdy výp ůjčka se uzavírá na dobu 
určitou od 01.06.2018 do 31.10.2018.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/18/243: RM schvaluje pronájem m ěstského bytu č. 2 v bytovém dom ě čp. 366 na 
Velkém nám ěstí v Králíkách, který je sou částí pozemku st. p. č. 225 – zastavěné plochy 
a nádvo ří v k. ú. Králíky, p. M. H., bytem tamtéž, a to na dobu ur čitou šesti m ěsíců 
v souladu s Pravidly pro pronajímání byt ů ve vlastnictví m ěsta Králíky. 
Zodpovědný: MO, SMK s. r. o., na vědomí OVTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/18/244: RM schvaluje ukon čení nájemního vztahu k bytu č. 1 v bytovém dom ě čp. 
366 na Velkém nám ěstí v Králíkách, který je sou částí pozemku st. p. č. 225 – zastavěné 
ploch a nádvo ří v k. ú. Králíky, s p. M. H., bytem tamtéž, a to d ohodou ke dni 31.05.2018.  
Zodpovědný: MO, SMK s. r. o., na vědomí OVTS  
Termín: ihned 
Hlasování:  
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RM/2018/18/245: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje pozemku p. p. č. 3545 – orné 
půdy o vým ěře 1 100 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: 4:0:0 
 

RM/2018/18/246: RM schvaluje prominutí dluhu povinn ého Z. R., Králíky, a to poplatku 
z prodlení ve výši 14.297 K č, který povinnému vznikl v souvislosti s neplacením  
nájemného za užívání bytu. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/18/247: RM schvaluje zám ěr výp ůjčky jiné stavby (záchodky), která je sou částí 
pozemku st. p. č. 164 v k. ú. Dolní Hede č, za účelem provozování záchodk ů, kdy 
výpůjčka se uzavírá na dobu neur čitou s t říměsíční výpov ědní dobou. RM ukládá MO 
záměr výp ůjčky zve řejnit na dobu 15 dn ů, tj. odlišn ě od Pravidel pro pronajímání 
prostor ů sloužících podnikání ve vlastnictví m ěsta Králíky. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/18/248: RM schvaluje zám ěr pronájmu pozemku p. p. č. 506 – zahrady o vým ěře 
820 m2 v k. ú. Králíky za ú čelem zřízení zahrady, údržby pozemku a sekání trávy za 
nájemné v p řípadě zřízení zahrady ve výši 3 K č/m2/rok, v p řípadě údržby pozemku a 
sekání trávy ve výši 0,50 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: 4:0:0 
 

RM/2018/18/249: RM schvaluje zám ěr pronájmu pozemku p. p. č. 3244 – ostatní plochy o 
vým ěře 1 056 m2 v k. ú. Králíky za ú čelem údržby pozemku a sekání trávy 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 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/2018/18/250: RM souhlasí se skácením 1 ks lípy n a p. p. č. 3315 v k. ú. Králíky. Lípu 
pokácí na vlastní náklad firma KVIS Pardubice a.s.,  Rosice 151, 533 53 Pardubice, která 
provádí dostavbu stokové sít ě ul. Nádražní. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/18/251: RM souhlasí s poskytnutím individuá lní dotace ve výši 35.000 K č na 
podporu sociální služby - sociáln ě aktiviza ční služby pro rodiny s d ětmi - na období 
roku 2018 spolku Amalthea z. s., M ěstský park 274, Chrudim, I ČO 26647214. RM 
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi m ěstem Králíky a spolkem Amalthea z. s., 
Městský park 274, Chrudim, I ČO 26647214, v předloženém zn ění. 
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Zodpovědný: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, finanční odbor 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/18/252: RM doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit p ředloženou ve řejnoprávní 
smlouvu mezi m ěstem Králíky a Oblastní charitou Ústí nad Orlicí, N a Kopečku 356, 
Letohrad, I ČO 44468920, v předloženém zn ění, na jejímž základ ě bude poskytnuta 
dotace na podporu služby sociáln ě terapeutické dílny ve výši 200.000 K č. Vedoucímu 
odboru sociálních v ěcí a zdravotnictví RM ukládá p ředložit žádost poskytovatele na 
nejbližší jednání ZM. 
Zodpovědný: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, finanční odbor 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/18/253: RM souhlasí s poskytnutím individuá lní dotace ve výši 30.000 K č na 
podporu sociální služby – sociální poradenství na o bdobí roku 2018 Oblastní charit ě 
Ústí nad Orlicí, Na Kope čku 356, Letohrad, I ČO 44468920. RM schvaluje smlouvu o 
poskytnutí dotace mezi m ěstem Králíky a Oblastní charitou Ústí nad Orlicí, N a Kopečku 
356, Letohrad, I ČO 44468920, v předloženém zn ění.  
Zodpovědný: OSVZ, FO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/18/254: RM souhlasí s poskytnutím individuá lní dotace ve výši 15.000 K č na 
podporu sociální služby - sociáln ě aktiviza ční služby pro rodiny s d ětmi - na období 
roku 2018 Oblastní charit ě Ústí nad Orlicí, Na Kope čku 356, Letohrad, I ČO 44468920. RM 
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi m ěstem Králíky a Oblastní charitou Ústí 
nad Orlicí, Na Kope čku 356, Letohrad, I ČO 44468920, v předloženém zn ění.  
Zodpovědný: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, finanční odbor 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/18/255: RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí p rogramové ú čelové dotace na 
požární techniku a v ěcné prost ředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných 
hasi čů obce z rozpo čtu Pardubického kraje na rok 2018 na po řízení dýchacích p řístroj ů 
a jejich p říslušenstvím výše 70 % ze skute čných celkových náklad ů, maximáln ě však 
150.000 Kč mezi městem Králíky a Pardubickým krajem, Komenského nám ěstí 125, 532 
11 Pardubice, v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: OVV 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/18/256: RM schvaluje Organiza ční řád Městského ú řadu Králíky v p ředloženém 
znění s účinností od 25.05.2018. 
Zodpovědný: tajemník, vedoucí odborů 
Termín: od 25.05.2018 
Hlasování: 4:0:0 

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


