
 

MĚSTO KRÁLÍKY 
 
Rada města Králíky  

 
Číslo jednací: MUKR/9074/2018/OOS/JPr 
Evidenční číslo: 9609 
Spis. znak: 101.2.2 Skart. zn./skart. lhůta:  A/10 
Poč. listů: 3 Počet příloh/listů příloh:  0/0 

V Králíkách: 04.06.2018 
 

Zápis z jednání č. 21 Rady m ěsta Králíky ze dne 04.06.2018 
  
 
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/2018/21/312: RM schvaluje zám ěr pachtu části pozemku p. p. č. 2256/1 – trvalého 

travního porostu o vým ěře cca 100 m 2 za účelem zřízení zahrádky a části pozemku 
o vým ěře cca 80 m 2 za účelem manipula ční plochy a uskladn ění dřeva v k. ú. Červený 
Potok, za nájemné u z řízení zahrádky ve výši 3 K č/m2/rok a v p řípadě manipula ční 
plochy a uskladn ění dřeva ve výši 2 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 zve řejnit 
v souladu s Pravidly pro propachtování pozemk ů ve vlastnictví m ěsta Králíky.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/21/313: RM souhlasí s umíst ěním banneru o velikosti 2 m x 1 m na plotu MŠ 
Pivovarská, Králíky v rámci podpory kampan ě „Sta ň se pěstounem!“ spolkem Amalthea 
z. s., IČO 26647214, sídlem M ěstský park 274, 537 01 Chrudim, a to za spln ění podmínek: 
• při umíst ění banneru bude tato záležitost p ředem konzultována s odborem VTS M ěÚ 

Králíky 
• v případě umíst ění banneru v ochranném pásmu komunikace, bude konzu ltováno 

s příslušným silni čním správním ú řadem MěÚ Králíky, odborem VTS, p řípadně Krajským 
úřadem Pardubického kraje, odborem dopravy a silni čního hospodá řství. 

Současně RM schvaluje prominutí nájemného za umíst ění banneru ve výši 2.000 K č/rok . 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/21/314: RM schvaluje zám ěr pronájmu části pozemku p. p. č. 430/1 – trvalého 
travního porostu o vým ěře cca 1 221 m 2 v k. ú. Dolní Bo říkovice za ú čelem údržby 
pozemku 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. RM ukládá MO zám ěr pronájmu zve řejnit 
v souladu s Pravidly pro propachtování pozemk ů ve vlastnictví m ěsta Králíky. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 



2/4 

 
 

Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/21/315: RM schvaluje výp ůjčku jiné stavby, která je sou částí pozemku st. p. č. 164 
v k. ú. Dolní Hede č Duchovní správ ě poutního kostela v Králíkách II, I ČO 73631035, 
sídlem Kope ček 1, 561 69 Králíky, za ú čelem provozování záchodk ů, kdy výp ůjčka 
se uzavírá na dobu neur čitou s t říměsíční výpov ědní dobou.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/21/316: RM schvaluje smlouvu o právu k umís tění a provedení stavby – akce 
„Vybudování zpevn ěné plochy umíst ěním zatrav ňovacích tvárnic u objektu stavby 
občanské vybavenosti bez čp/če (prodejna motocykl ů a čtyřkolek), stavba je sou částí 
pozemku st. p. č. 1732 v k. ú. Králíky“ mezi m ěstem Králíky, jako vlastníkem pozemku 
p. p. č. 3547 – ostatní plochy v k. ú. Králíky, a p. J. M. , Králíky, jako stavebníkem, a to 
v předloženém zn ění.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/21/317: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje pozemku p. p. č. 428/4 – 
trvalého travního porostu o vým ěře 696 m2 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 převodem, a ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM.   
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/21/318: RM doporu čuje ZM schválit odložení zám ěru prodeje části pozemku p. p. č. 
328 – ostatní plochy o vým ěře cca 90 m2 v k. ú. Králíky, a to do doby dokon čení stavby 
víceúčelového p řístřešku v rámci akce „Autobusové nádraží - Králíky“, a  ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.  
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/21/319: RM schvaluje podání žádosti vypraco vané Vojenským muzeem Králíky 
na Ministerstvo obrany – ONNM SSM, sídlem Nám. Svob ody 471, 160 01 Praha 6, 
o bezúplatný p řevod nepot řebného movitého majetku státu ve smyslu ustanovení § 22 
odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, na město Králíky. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/21/320: RM schvaluje rozpo čtové opat ření číslo 14 na náhradu náklad ů přidělenou 
městu Králíky na základ ě rozhodnutí Ministerstva zem ědělství ČR, dále rozpo čtové 
opat ření číslo 15 na dar poskytnutý m ěstu Králíky na základ ě darovací smlouvy 
se spole čností SEVEN – K, s. r. o, kterými se zvyšuje schvál ený rozpo čet v p říjmech 
a výdajích o částku 23.498,00 K č. 
Zodpovědný: finanční odbor   
Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:0 
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RM/2018/21/321: RM bere na v ědomí úplnou uzavírku a zvláštní užívání silnice III /31224 
z Králík do Prost řední Lipky v souvislosti s konáním sportovní akce H olba Moped Cup 
2018 a to dne 23.06.2018 v dob ě od 13:00 do 17:00 hodin. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/21/322: RM schvaluje smlouvu o dílo č. DěHr_01_2018 o zajišt ění úklidu v areálu 
veřejného d ětského h řišt ě „V Bytovkách, Králíky“ na rok 2018 mezi m ěstem Králíky 
a firmou Služby m ěsta Králíky s. r. o., sídlem R ůžová 462, 561 69 Králíky, I ČO 26007959, 
v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/21/323: RM schvaluje smlouvu o dílo č. Koup_01_2018 týkající se zajišt ění provozu 
koupališt ě, bufetu na koupališti a souvisejících rekrea čních ploch na rok 2018 mezi 
městem Králíky a firmou Služby m ěsta Králíky s. r. o., sídlem R ůžová 462, 561 69 
Králíky, I ČO 26007959, v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/21/324: RM schvaluje smlouvu o dílo č. 2018-H-012 na akci: „D ětské h řišt ě 
na koupališti v Králíkách“ mezi m ěstem Králíky a firmou Machovský s. r. o., sídlem 
Boční 551, 783 72 Velký Týnec, I ČO 28619633, v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/21/325: RM schvaluje p říkazní smlouvu č. 120271/2018 v rámci projektu: 
„Intenzifikace a ČOV“ mezi m ěstem Králíky a firmou Ekologický rozvoj a výstavba 
s. r. o., sídlem nám. Československé armády 37, 551 01 Jarom ěř, IČO 27504514, 
v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/21/326: RM schvaluje dodatek č. 2 k příkazní smlouv ě č. 1200062/2014 v rámci 
projektu: „M ěsto Králíky – kanalizace a ČOV“ mezi m ěstem Králíky a firmou Ekologický 
rozvoj a výstavba s. r. o., sídlem nám. Československé armády 37, 551 01 Jarom ěř, IČO 
27504514, v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/21/327: RM schvaluje objednávku č. 239/2018 na zpracování žádosti o poskytnutí 
podpory z dota čního programu Pardubického kraje „Rozvoj infrastruk tury v oblasti 
vodního hospodá řství obcí do 2000 obyvatel“ na realizaci projektu „ Intenzifikace ČOV 
Králíky“ mezi m ěstem Králíky a firmou Ekologický rozvoj a výstavba s. r. o., sídlem 
nám. Československé armády, 551 01 Jarom ěř, IČO 27504514, v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
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RM/2018/21/328: RM souhlasí s ud ělením záštity starostky m ěsta Králíky nad koncertem 
Jiřího Stivína dne 08.07.2018. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/21/329: RM schvaluje dotaci 10.000 K č organizaci Svaz t ělesně postižených 
v České republice z. s., místní organizace Králíky, I ČO 75036606, na činnost. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/21/330: RM schvaluje dotaci ve výši 70 % z celkových náklad ů, maximáln ě 
5.000 Kč, p. D. L, Králíky, na realizaci projektu Holba Mop ed Cup 2018. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:0 
 
 

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


