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Zápis z jednání č. 25 Rady m ěsta Králíky ze dne 18.06.2018 
  
 
Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Pavel Strnad, 
Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Miroslav Beran. 
 
Za městský úřad přítomen: Ing. Martin Košťál 
 
Jednání Rady města Králíky (dále jen RM) se zúčastnili všichni členové, RM je tedy 
usnášeníschopná. RM schválila pořad schůze. 
 
 
RM/2018/25/349: RM schvaluje pronájem pozemku p. p.  č. 3244 – ostatní plochy o vým ěře 

1 056 m2 v k. ú. Králíky p. M. M., Králíky, za ú čelem údržby pozemku a sekání trávy, za 
nájemné ve výši 528 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/2018/25/350: RM doporu čuje ZM zrušit usnesení č. ZM/2017/01/005 ze dne 23.01.2017 
a ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM.   
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/25/351: RM schvaluje zám ěr prodeje staveb technického vybavení – pilí ře elektro 
a pilí ře HUP na pozemku p. p. č. 3528 – orné p ůdě v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši: 

 - pilí ř elektro    9.243 K č 
 - pilí ř HUP  10.890 Kč 
 a ukládá MO zve řejnit zám ěr prodeje na dobu 15 dn ů, tj. odlišn ě od pravidel 

pro nakládání s nemovitými v ěcmi.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/25/352: RM schvaluje navýšení pojistného o 5 % u pojistné smlouvy č. 8068120910 
ze dne 29.06.2017 uzav řené mezi m ěstem Králíky a ČSOB Pojiš ťovnou, a. s., člen 
holdingu ČSOB, IČO 45534306, sídlem Masarykovo nám ěstí 1458, 530 02 Pardubice, tj. 
na částku 325.240 K č/rok s ú činností od 01.07.2018, a to dodatkem č. 2 pojistné 
smlouvy.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
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RM/2018/25/353: RM schvaluje rozpo čtové opat ření číslo 18 - 65 na dotaci p řidělenou m ěstu 
Králíky na základ ě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních v ěcí ČR, dále rozpo čtové 
opat ření číslo 16 na náhradu náklad ů přidělenou m ěstu Králíky na základ ě rozhodnutí 
Ministerstva zem ědělství ČR a interní rozpo čtové opat ření číslo 201807, kterými se 
zvyšuje schválený rozpo čet v p říjmech a výdajích o částku 195.161,13 K č. 
Zodpovědný: finanční odbor   
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/25/354: RM souhlasí s poskytnutím individuá lní dotace ve výši 5.000 K č 
na podporu sociální služby sociální poradenství pos kytované spolkem Audiohelp, 
Tomanova 3/5, Plze ň, IČO 49774883. RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotac e mezi 
městem Králíky a spolkem Audiohelp, Tomanova 3/5, Plz eň, IČO 49774883, 
v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, finanční odbor 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/25/355: RM souhlasí se zpracováním provád ěcí dokumentace na projekt 
„Revitalizace interak čního prvku IP2 Lokalita 4 v Králíkách“ firmou Agrop rojekce 
Litomyšl s. r. o. za cenu 107.690 K č včetně DPH. 
Zodpovědný: OŽP 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/25/356: RM souhlasí s užitím znaku m ěsta Králíky na slavnostním praporu 
Sdružení hasi čů Čech, Moravy a Slezska, Okresního sdružení hasi čů Ústí nad Orlicí. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/25/357: RM schvaluje finan ční dar 2.000 K č organizaci Sdružení hasi čů Čech, 
Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasi čů Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí 
nad Orlicí. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/25/358: RM schvaluje dotaci 30.000 K č organizaci Mate řské centrum EMMA z. s., 
Velké nám ěstí 367, 561 69 Králíky, I ČO 26566338, na činnost. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0  Mgr. Beran oznámil střet zájmů – za žadatele jedná manželka. 
 
 

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


