
 

MĚSTO KRÁLÍKY 
 
Rada města Králíky  
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V Králíkách: 21.05.2018 
 
 
 

Zápis z jednání č. 19 Rady m ěsta Králíky ze dne 21.05.2018 
 
 

  
 
Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Pavel Strnad, 
Ing. Ladislav Tóth. 
 
Z jednání omluven: Mgr. Miroslav Beran. 
 
Za městský úřad přítomen: Ing. Martin Košťál 
 
Jednání Rady města Králíky (dále jen RM) se zúčastnila nadpoloviční většina členů, RM je tedy 
usnášeníschopná. RM schválila pořad schůze. 
 
 
RM/2018/19/257: RM schvaluje dohodu o postoupení sm louvy č.j. MUKR/7838/2018/MO/VK 

mezi m ěstem Králíky a spole čností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.  s., 
IČO 48173398, sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad  Orlicí, a dále spole čností 
Vodafone Czech Republic a. s., I ČO 25788001, sídlem nám ěstí Junkových 2808/2, 155 00 
Praha 5, v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/19/258: RM doporu čuje ZM schválit prodej pozemk ů p. p. č. 555/2 – vodní plochy 
o vým ěře 534 m2 a p. p. č. 555/3 – ostatní plochy o vým ěře 342 m2 v k. ú. Dolní Hede č 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejmén ě však ve výši 70 K č/m2 + náklady 
spojené s p řevodem p. M. B., Králíky, a ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/19/259: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr sm ěny pozemk ů p. p. č. 288/6 – ostatní 
plochy o vým ěře 43 m2, p. p. č. 288/11 – trvalého travního porostu o vým ěře 92 m2 
a části p. p. č. 288/9 – trvalého travního porostu o vým ěře cca 7 m 2 ve vlastnictví m ěsta 
Králíky za části pozemk ů p. p. č. 288/7 – ostatní plochu, p. p. č. 288/8 – trvalého travního 
porostu a p. p. č. 288/10 – trvalého travního porostu o celkové vým ěře cca 36 m 2 vše 
v k. ú. Dolní Bo říkovice ve vlastnictví Z. a D. S., Králíky, za kupn í cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejmén ě však ve výši 70 K č/m2 s tím, že rozdíl kupních cen uhradí 
S. 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 a ukládá MO p ředložit bod 
na jednání ZM. 
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Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/19/260: RM schvaluje pacht části pozemku p. p. č. 3154 – trvalého travního porostu 
o vým ěře cca 264 m 2 za účelem sekání trávy a části pozemku o vým ěře cca 30 m 2 
za účelem zřízení zahrádky v k. ú. Králíky p. B. M., Králíky, z a pachtovné ve výši 222 
Kč/rok, kdy pachtovní vztah se uzavírá na dobu neur čitou s t říměsíční výpov ědní 
dobou.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/19/261: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje spoluvlastnického podílu 
ve výši ideální ½ na pozemku p. p. č. 968/2 – trvalém travním porostu o vým ěře 277 m2 
v k. ú. Dolní Bo říkovice za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, n ejméně však 
ve výši 70 K č/m2 + náklady spojené s p řevodem, a ukládá MO p ředložit bod na jednání 
ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/19/262: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje části pozemku p. p. č. 1533/1 – 
ostatní plochy o vým ěře cca 230 m 2 v k. ú. Dolní Bo říkovice za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejmén ě však ve výši 70 K č/m2 + náklady spojené s p řevodem, 
a ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0 
 
 

RM/2018/19/263: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje pozemku p. p. č. 3533 – orné 
půdy o vým ěře 906 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/2018/19/264: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje pozemku p. p. č. 3544 – orné 
půdy o vým ěře 1 127 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/2018/19/265: RM schvaluje Pravidla pro pronajímá ní byt ů ve vlastnictví m ěsta Králíky 
č. PP/262/P/2018 v předloženém zn ění s účinností od 22.05.2018. 
Zodpovědný: MO, na vědomí SMK s. r. o. 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
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RM/2018/19/266: RM odkládá pronájem m ěstského 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 plochy 
a nádvo ří v k. ú. Králíky, a to do doby ukon čení rekonstrukce výše uvedeného bytu. 
Zodpovědný: MO, SMK s. r. o., OVTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/19/267: RM schvaluje z řízení služebnosti inženýrské sít ě spočívající ve z řízení, 
provozování a údržb ě kanaliza ční přípojky pro stavbu vedenou pod názvem „Kanalizace 
u novostavby RD na p. p. č. 2381 v k. ú. Prost řední Lipka“, a dále v právu vstupu 
vlastníka za řízení nebo jím pov ěřené osoby na pozemek p. p. č. 2414 v k. ú. Prost řední 
Lipka za ú čelem uložení, oprav, údržby a provozu za řízení, pro oprávn ěného A. C., 
Králíky, a všechny budoucí vlastníky pozemku p. p. č. 2381 v k. ú. Prost řední Lipka. 
Služebnost 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 
služebnosti inženýrské sít ě v předloženém zn ění.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/19/268: RM bere na v ědomí úplnou uzavírku a zvláštní užívání ulice Nádra žní 
v Králíkách v souvislosti se stavbou: „Dostavba sto kové sít ě Králíky m ěsto – stoka 
R11“ od 11.06.2018 do 14.09.2018. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/19/269: RM souhlasí s ošet řením 2 vzrostlých lip na p. p. č. 1018/1 v k. ú. Dolní 
Boříkovice z rozpo čtu m ěsta Králíky – z rozpo čtové kapitoly údržba ve řejné zelen ě. 
Zodpovědný: OŽP 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/19/270: RM souhlasí s poskytnutím individuá lní dotace ve výši 4.000 K č 
na podporu sociální služby telefonická krizová pomo c poskytovateli KONTAKT Ústí nad 
Orlicí o. p. s., Smetanova 470, Ústí nad Orlicí, I ČO 61239488. RM schvaluje smlouvu 
o poskytnutí dotace mezi m ěstem Králíky a obecn ě prosp ěšnou spole čností KONTAKT 
Ústí nad Orlicí o. p. s., Smetanova 470, Ústí nad O rlicí, I ČO 61239488, v předloženém 
znění. 
Zodpovědný: OSVZ, FO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/19/271: RM Králíky bere na v ědomí návrh vyhlášky (PP/267/V/2018) „Obecn ě 
závazná vyhláška m ěsta Králíky č. 2/2018, kterou se stanoví školské obvody 
mateřských škol a část spole čného školského obvodu mate řské školy“ a ukládá odboru 
OS předložit bod na nejbližší jednání ZM. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/19/272: RM Králíky bere na v ědomí návrh vyhlášky (PP/268/V/2018) „Obecn ě 
závazná vyhláška m ěsta Králíky č. 3/2018, kterou se stanoví část spole čného školského 
obvodu základní školy z řízené městem Králíky“ a ukládá odboru OS p ředložit bod na 
nejbližší jednání ZM. 
Zodpovědný: OOS 
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Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/19/273: RM Králíky schvaluje smlouvu o zaji štění činnosti pov ěřence pro ochranu 
osobních údaj ů mezi m ěstem Králíky, I ČO 00279072, sídlem Velké nám ěstí 5, 561 69 
Králíky a Mate řskou školou, Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orli cí, IČO 75017008, 
sídlem Moravská 651, 561 69 Králíky, v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: tajemník MěÚ Králíky, MŠ Moravská Králíky 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/19/274: RM Králíky schvaluje smlouvu o zaji štění činnosti pov ěřence pro ochranu 
osobních údaj ů mezi m ěstem Králíky, I ČO 00279072, sídlem Velké nám ěstí 5, 561 69 
Králíky a Mate řskou školou, Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Or licí, IČO 75016923, 
sídlem Pivovarská 423, 561 69 Králíky, v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: tajemník MěÚ Králíky, MŠ Pivovarská 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/19/275: RM Králíky schvaluje smlouvu o zaji štění činnosti pov ěřence pro ochranu 
osobních údaj ů mezi m ěstem Králíky, I ČO 00279072, sídlem Velké nám ěstí 5, 561 69 
Králíky a Mate řskou školou, Červený Potok, Králíky, I ČO 75016761, sídlem Červený 
Potok 78, 561 69 Králíky, v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: tajemník MěÚ Králíky, MŠ Červený Potok 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/19/276: RM Králíky schvaluje smlouvu o zaji štění činnosti pov ěřence pro ochranu 
osobních údaj ů mezi m ěstem Králíky, I ČO 00279072, sídlem Velké nám ěstí 5, 561 69 
Králíky a Základní školou Králíky, I ČO 49314629, sídlem Moravská 647, 561 69 Králíky, 
v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: tajemník MěÚ Králíky, ZŠ Králíky 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/19/277: RM Králíky schvaluje smlouvu o zaji štění činnosti pov ěřence pro ochranu 
osobních údaj ů mezi m ěstem Králíky, I ČO 00279072, sídlem Velké nám ěstí 5, 561 69 
Králíky a Základní um ěleckou školou Králíky, I ČO 72066661, sídlem Nádražní 483, 561 
69 Králíky, v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: tajemník MěÚ Králíky, ZUŠ Králíky 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/19/278: RM Králíky schvaluje smlouvu o zaji štění činnosti pov ěřence pro ochranu 
osobních údaj ů mezi m ěstem Králíky, I ČO 00279072, sídlem Velké nám ěstí 5, 561 69 
Králíky a Školní jídelnou Králíky, I ČO 70155887, sídlem Moravská 647, 561 69 Králíky, 
v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: tajemník MěÚ Králíky, ŠJ Králíky 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/19/279: RM schvaluje dotaci 35.000 K č žadateli Roman Jank ů Management s.r.o., 
V Polích 147, 281 71 Rostoklaty, I ČO 03639941, na realizaci projektu Klášterní hudební  
slavnosti 2018. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned  
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Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/19/280: RM schvaluje rozpo čtové opat ření číslo 6 na dotaci p řidělenou m ěstu 
Králíky na základ ě rozhodnutí zastupitelstva Pk, dále rozpo čtové opat ření číslo 18 - 45 
na dotaci p řidělenou m ěstu Králíky rozhodnutím MPSV ČR, dále rozpo čtové opat ření 
číslo 18 - 47 na dotaci p řidělenou m ěstu Králíky na základ ě rozhodnutí Ministerstva 
kultury ČR a interní rozpo čtové opat ření číslo 201806, kterými se zvyšuje schválený 
rozpo čet v p říjmech a výdajích o částku 1.244.309,40 K č. 
Zodpovědný: finanční odbor  
Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/19/281: RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích, projednala výsledek hospoda ření příspěvkové organizace Mate řská škola, 
Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí a schval uje jeho finan ční vypo řádání takto: 

 Nedočerpané mzdové prost ředky ve výši 1.656,00 K č ponechává organizaci ke krytí 
provozních výdaj ů. Zlepšený hospodá řský výsledek ve výši 676,50 K č ponechává, 
v souladu s ustanovením § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpo čtových pravidlech 
územních rozpo čtů v platném zn ění organizaci Mate řská škola, Pivovarská, Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí k p řevedení do rezervního fondu ve výši 676,50 K č a zároveň RM 
schvaluje ú četní závěrku m ěstem z řízené příspěvkové organizace Mate řská škola, 
Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí sestaven ou k 31.12.2017. 
Zodpovědný: finanční odbor  
Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/19/282: RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích, projednala výsledek hospoda ření příspěvkové organizace Mate řská škola, 
Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí a schvaluj e jeho finan ční vypo řádání takto: 

 Zlepšený hospodá řský výsledek ve výši 57.232,73 K č ponechává, v souladu 
s ustanovením § 30 a § 32 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpo čtových pravidlech 
územních rozpo čtů v platném zn ění organizaci Mate řská škola, Moravská, Králíky, okres 
Ústí nad Orlicí k p řevedení do fondu odm ěn ve výši 11.446,55 K č a k převedení do 
rezervního fondu ve výši 45.786,18 K č a zároveň RM schvaluje ú četní závěrku m ěstem 
zřízené příspěvkové organizace Mate řská škola, Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí  
sestavenou k 31.12.2017. 
Zodpovědný: finanční odbor 
Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/19/283: RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích, projednala výsledek hospoda ření příspěvkové organizace Mate řská škola, 
Červený Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí a schv aluje jeho finan ční vypo řádání 
takto: 

 Zlepšený hospodá řský výsledek ve výši 47.635,88 K č ponechává, v souladu 
s ustanovením § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpo čtových pravidlech územních 
rozpo čtů v platném zn ění organizaci Mate řská škola, Červený Potok, Králíky, okres Ústí 
nad Orlicí k p řevedení do rezervního fondu ve výši 47.635,88 K č a zároveň RM schvaluje 
účetní závěrku m ěstem z řízené příspěvkové organizace Mate řská škola, Červený Potok, 
Králíky, okres Ústí nad Orlicí sestavenou k 31.12.2 017. 
Zodpovědný: finanční odbor  
Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:0 
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RM/2018/19/284: RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích, projednala výsledek hospoda ření příspěvkové organizace Základní škola 
Králíky a schvaluje jeho finan ční vypo řádání takto: 

 Zlepšený hospodá řský výsledek ve výši 1.541,98 K č ponechává, v souladu 
s ustanovením § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpo čtových pravidlech územních 
rozpo čtů v platném zn ění organizaci Základní škola Králíky k p řevedení do fondu 
odm ěn ve výši 1.000,00 K č a k převedení do rezervního fondu ve výši 541,98 K č 
a zároveň RM schvaluje ú četní závěrku m ěstem z řízené příspěvkové organizace 
Základní škola Králíky sestavenou k 31.12.2017. 
Zodpovědný: finanční odbor  
Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/19/285: RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích, projednala výsledek hospoda ření příspěvkové organizace Školní jídelna 
Králíky, Moravská 647 a schvaluje jeho finan ční vypo řádání takto: 

 Zlepšený hospodá řský výsledek ve výši 297.479,01 K č ponechává, v souladu 
s ustanovením § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpo čtových pravidlech územních 
rozpo čtů v platném zn ění organizaci Školní jídelna Králíky, Moravská 647 k převedení 
do fondu odm ěn ve výši 208.235,00 K č a k převedení do rezervního fondu ve výši 
89.244,01 Kč a zároveň RM schvaluje ú četní závěrku m ěstem z řízené příspěvkové 
organizace Školní jídelna Králíky, Moravská 647 ses tavenou k 31.12.2017. 
Zodpovědný: finanční odbor  
Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/19/286: RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích, projednala výsledek hospoda ření příspěvkové organizace Základní um ělecká 
škola Králíky a schvaluje jeho finan ční vypo řádání takto: 

 Zlepšený hospodá řský výsledek ve výši 123.821,99 K č ponechává, v souladu 
s ustanovením § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpo čtových pravidlech územních 
rozpo čtů v platném zn ění organizaci Základní um ělecká škola Králíky k p řevedení 
do fondu odm ěn ve výši 98.000,00 K č a k převedení do rezervního fondu ve výši 
25.821,99 Kč a zároveň RM schvaluje ú četní závěrku m ěstem z řízené příspěvkové 
organizace Základní um ělecká škola Králíky sestavenou k 31.12.2017. 
Zodpovědný: finanční odbor  
Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/19/287: RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích, projednala výsledek hospoda ření příspěvkové organizace M ěstská knihovna 
Králíky a schvaluje jeho finan ční vypo řádání takto: 

 Nedočerpané mzdové prost ředky ve výši 1.562,00 K č ponechává organizaci ke krytí 
provozních výdaj ů. Zlepšený hospodá řský výsledek ve výši 1.022,70 K č ponechává, 
v souladu s ustanovením § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpo čtových pravidlech 
územních rozpo čtů v platném zn ění organizaci M ěstská knihovna Králíky k p řevedení 
do rezervního fondu ve výši 1.022,70 K č a zároveň RM schvaluje ú četní závěrku m ěstem 
zřízené příspěvkové organizace M ěstská knihovna Králíky sestavenou k 31.12.2017. 
Zodpovědný: finanční odbor  
Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/19/288: RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích, projednala výsledek hospoda ření příspěvkové organizace M ěstské muzeum 
Králíky a schvaluje jeho finan ční vypo řádání takto: 
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 Zlepšený hospodá řský výsledek ve výši 390,74 K č ponechává, v souladu s ustanovením 
§ 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpo čtových pravidlech územních rozpo čtů 
v platném zn ění organizaci M ěstské muzeum Králíky k p řevedení do fondu odm ěn 
ve výši 200,00 K č a k převedení do rezervního fondu ve výši 190,74 K č a zároveň RM 
schvaluje ú četní závěrku m ěstem z řízené příspěvkové organizace M ěstské muzeum 
Králíky sestavenou k 31.12.2017. 
Zodpovědný: finanční odbor  
Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/19/289: RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích, projednala výsledek hospoda ření příspěvkové organizace Klub Na St řelnici 
a schvaluje jeho finan ční vypo řádání takto: 

 Nedočerpané mzdové prost ředky ve výši 10,00 K č ponechává organizaci ke krytí 
provozních výdaj ů. Zlepšený hospodá řský výsledek ve výši 70.273,99 K č ponechává, 
v souladu s ustanovením § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpo čtových pravidlech 
územních rozpo čtů v platném zn ění organizaci Klub Na St řelnici k p řevedení 
do rezervního fondu ve výši 70.273,99 K č a zároveň RM schvaluje ú četní závěrku 
městem z řízené příspěvkové organizace Klub Na St řelnici sestavenou k 31.12.2017. 
Zodpovědný: finanční odbor  
Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:0 

 
RM/2018/19/290: RM schvaluje dohodu mezi m ěstem Králíky a Armádou ČR o výcviku 

ozbrojených sil mimo území vojenských újezd ů v souvislosti s akcí Cihelna 2018 podle 
předloženého návrhu. 
Zodpovědný: starostka 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/19/291: RM v souvislosti se škodní událostí  v byt ě č. 4 v ul. V Bytovkách 662/2 
v Králíkách ukládá správci bytového fondu spole čnosti Služby m ěsta Králíky s. r. o., 
IČO 26007959, sídlem R ůžová 462, 561 69 Králíky, ve spolupráci s odborem v ýstavby a 
technické správy M ěÚ Králíky p ředložit návrh systému kontroly pln ění povinností 
nájemník ů zajistit pravidelné vy čišt ění, seřízení a kontrolu plynových spot řebičů 1x za 
rok v pronajatých m ěstských bytech. 
Zodpovědný: SMK s. r. o., OVTS 
Termín: ihned 
Hlasování:  
 

RM/2018/19/292: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr sm ěny pozemk ů p. p. č. 2633 – ostatní 
plochy o vým ěře 794 m2 a p. p. č. 2634 – ostatní plochy o vým ěře 1 005 m2 v k. ú. Horní 
Lipka ve vlastnictví p. T. B., Králíky za část pozemku p. p. č. 2269 – trvalého travního 
porostu o vým ěře cca 1 799 m 2 v k. ú. Prost řední Lipka ve vlastnictví m ěsta Králíky, za 
kupní cenu ve výši znaleckého posudku s tím, že doj de k vyrovnání kupních cen. 
Současně RM doporu čuje podmínit schválení prodeje části pozemku p. p. č. 2269 v k. ú. 
Horní Lipka uzav řením smlouvy o z řízení služebnosti inženýrské sít ě – podzemního 
vedení vodovodního řadu se spole čností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.  
s., IČO 48173398, sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad  Orlicí. Zárove ň RM ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0 
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RM/2018/19/293: RM schvaluje objednání rozhlasové r eklamy na oslavy 450. výro čí první 
písemné zmínky o m ěstě od spole čnosti Rádio Černá Hora II. s.r.o., Dlouhá 200/8, 500 
03 Hradec Králové, I ČO 25257293. 
Zodpovědný: starostka 
Termín: ihned 
Hlasování:  

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


