
 

MĚSTO KRÁLÍKY 
 
Rada města Králíky  

 
Číslo jednací: MUKR/9598/2018/OOS/JPr 
Evidenční číslo: 10173 
Spis. znak: 101.2.2 Skart. zn./skart. lhůta:  A/10 
Poč. listů: 4 Počet příloh/listů příloh:  0/0 

V Králíkách: 11.06.2018 
 

Zápis z jednání č. 23 Rady m ěsta Králíky ze dne 11.06.2018 
  
 
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/2018/23/332: RM schvaluje pronájem části pozemku p. p. č. 492/23 – trvalého travního 

porostu o vým ěře cca 86 m 2 v k. ú. Králíky p. J. D., Králíky, za ú čelem zřízení 
manipula ční plochy a uskladn ění dřeva, za nájemné ve výši 172 K č/rok, kdy nájemní 
vztah se uzavírá na dobu neur čitou s t říměsíční výpov ědní dobou. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 

 
RM/2018/23/333: RM schvaluje pronájem části pozemku p. p. č. 2074/11 – ostatní plochy 

o vým ěře cca 44 m 2 v k. ú. Králíky p. R. P., Králíky, za ú čelem zřízení odpo činkové 
plochy, za nájemné ve výši 132 K č/rok, kdy nájemní vztah se uzavírá na dobu neur čitou 
s tříměsíční výpov ědní dobou. 

Současně RM souhlasí s oplocením pozemku, a to za spln ění podmínek: 
• před započetím vlastní realizace stavby oplocení požádá stave bník o vydání 

souhlasu dle § 96 odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, 
ve znění pozd ějších p ředpis ů 

• po sjednání nájemní smlouvy bude orgánu státní pamá tkové pé če při MěÚ Králíky 
podána žádost o vydání závazného stanoviska k zamýš lenému z řízení oplocení, 
tj. konstruk ční řešení, materiálové a barevné provedení, výška oploc ení  

• oplocení bude konstruk čně řešeno tak, aby odolávalo provád ěné údržb ě na přilehlé 
komunikaci a vzniku sn ěhových barier p ři prohrnování sn ěhu, tj. zejména odstupová 
vzdálenost od komunikace. 

Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/23/334: RM schvaluje pronájem pozemku p. p.  č. 1171/2 – zahrady o vým ěře 934 m2 
v k. ú. Králíky p. I. K., Králíky, za ú čelem užívání zahrady, za nájemné ve výši 2.802 
Kč/rok, kdy nájemní vztah se uzavírá na dobu neur čitou s t říměsíční výpov ědní dobou. 
K nájemnému se p řipočítává náhrada ve výši 8.406 K č za ušlé nájemné za poslední 3 
roky. Sou časně RM dodate čně souhlasí se stávajícím oplocením pozemku. 
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Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/23/335: RM doporu čuje ZM p řijmout dar, a to pozemek st. p. č. 100 – zastavěnou 
plochu a nádvo ří o vým ěře 176 m2 v k. ú. Horní Lipka od p. M. H., Praha, a ukládá M O 
předložit bod na jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/23/336: RM schvaluje u pachtovní smlouvy sp . zn. 6436/2014/MO/JM na pacht 
lesních pozemk ů v k. ú. Dolní Bo říkovice, Dolní Lipka, Horní Lipka, Červený Potok, 
Dolní Hede č, Králíky, He řmanice u Králík a Prost řední Lipka uzav řené dne 21.07.2016 
mezi m ěstem Králíky a spole čností Služby m ěsta Králíky s. r. o., I ČO 26007959, sídlem 
Růžová 462, 561 69 Králíky, ponechání pachtovného ve stávající výši, tj. 41.329 K č + 
DPH.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/23/337: RM bere na v ědomí rozhodnutí o výb ěru nejvhodn ější cenové nabídky 
na výb ěr zhotovitele akce obnovy „Restaurování – socha Vít ězného Krista 
před hřbitovem“ a schvaluje uzav ření smlouvy o dílo mezi m ěstem Králíky a firmou 
Hynek Bláha, sídlem Vysoký Újezd 1, 517 71 Vysoký Ú jezd, IČO 64216764, 
v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/23/338: RM schvaluje smlouvu o dílo na akci : „Oprava chodníku v ulici R ůžová, 
Králíky“ mezi m ěstem Králíky a firmou M SILNICE a. s., sídlem Husov a 1697, 530 03 
Pardubice, I ČO 42196868, v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/23/339: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouv ě o dílo „Dostavba stokové sít ě 
Králíky m ěsto – stoka R11“ mezi m ěstem Králíky a spole čností KVIS Pardubice a. s., 
sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice, I ČO 46506934, v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/23/340: RM schvaluje úplnou uzavírku MK na Velkém nám ěstí, ul. Valdštejnova a 
ul. 5. kv ětna z důvodu zajišt ění bezpečnosti p ři po řádání kulturní akce: „Oslavy 450 let 
města Králíky“ v termínu od 15.06.2018 od 20:00 do 24 :00 hod a 16.06.2018 od 06:00 
do 24:00 hod. Dále pov ěřuje odbor VTS zajišt ěním uzavírky. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/23/341: RM schvaluje odpisový plán p říspěvkové organizace Školní jídelna Králíky 
na rok 2018. 
Zodpovědný: OOS, FO, ŠJ Králíky 
Termín: ihned   
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Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/23/342: RM schvaluje smlouvu o poskytnutí d otace mezi Pardubickým krajem a 
městem Králíky ve výši 15.000 K č na realizaci projektu „Restaurování obrazu – Králí ky 
nám. r. 1700“, v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/23/343: RM schvaluje smlouvu o poskytnutí d otace mezi Pardubickým krajem a 
městem Králíky ve výši 15.000 K č na realizaci akce „ArtEx 2018“, v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/23/344: RM schvaluje nabytí ú čelově určeného finan čního daru ve výši 1.000 K č 
do vlastnictví p říspěvkové organizace Základní škola Králíky od dárce OP PRIMENDI 
spol. s r. o., čp. 900, 751 02 Troubky, I ČO 03524256, na dopravu žák ů školy 
na celorepublikové kolo turnaje „Hokejbal proti dro gám 2018“. 
Zodpovědný: OOS, ZŠ Králíky 
Termín: ihned    
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/23/345: RM schvaluje Dohodu o ukon čení smlouvy o poskytnutí dotace eviden ční 
číslo OR/16/21647 mezi m ěstem Králíky a Pardubickým krajem.  
Zodpovědný: starostka 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/23/346: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje pozemku p. p. č. 3528 – orné 
půdy o vým ěře 2 088 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 pozemku na dobu 15 dn ů, tj. odlišn ě od pravidel pro nakládání s nemovitými 
věcmi. Zárove ň RM ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM.  
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/23/347: RM schvaluje osoby navržené k ud ělení pam ětní medaile m ěsta Králíky u 
příležitosti oslav 450 let m ěsta Králíky dle p řílohy. 
Zodpovědný: OOS, starostka města 
Termín: ihned   
Hlasování: 4:0:0 
 
 
 

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


