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Rada města Králíky  
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V Králíkách: 09.07.2018 
 

Zápis z jednání č. 28 Rady m ěsta Králíky ze dne 09.07.2018 
  
 
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, tajemník. 
 
Jednání Rady města Králíky (dále jen RM) se zúčastnili všichni členové, RM je tedy 
usnášeníschopná. RM schválila pořad schůze. 
 
 
RM/2018/28/371: RM schvaluje prodej staveb technick ého vybavení – pilí ře elektro a pilí ře 

HUP na pozemku p. p. č. 3499 – orné p ůdě v k. ú. Králíky, a to do podílového 
spoluvlastnictví: 

- ideální ½ p. R. D., Štíty, a 
- ideální ½ p. Z. T., Králíky,  

za kupní cenu u pilí ře elektro ve výši 9.243 K č, u pilí ře HUP ve výši 10.890 K č a dohodu o 
zaplacení p řipojovacího poplatku elektro ve výši 12.500 K č, v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/28/372: RM schvaluje prodej staveb technick ého vybavení – pilí ře elektro a pilí ře 
HUP na pozemku p. p. č. 3545 – orné p ůdě v k. ú. Králíky, a to do podílového 
spoluvlastnictví:  

- ideální ½ p. V. H., Zbuzany, a  
- ideální ½ p. J. K., Králíky,  

za kupní cenu u pilí ře elektro ve výši 9.243 K č, u pilí ře HUP ve výši 10.890 K č a dohodu 
o zaplacení p řipojovacího poplatku elektro ve výši 12.500 K č, v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/28/373: RM schvaluje prodej staveb technick ého vybavení – pilí ře elektro a pilí ře 
HUP na pozemku p. p. č. 3533 – orné p ůdě v k. ú. Králíky manžel ům P. a V. K., 
Litom ěřice, za kupní cenu u pilí ře elektro ve výši 9.243 K č, u pilí ře HUP ve výši 
10.890 Kč a dohodu o zaplacení p řipojovacího poplatku elektro ve výši 12.500 K č, 
v předloženém zn ění.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/28/374: RM schvaluje prodej staveb technick ého vybavení – pilí ře elektro a pilí ře 
HUP na pozemku p. p. č. 3544 – orné p ůdě v k. ú. Králíky p. R. M., Králíky, za kupní cenu 
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u pilí ře elektro ve výši 9.243 K č, u pilí ře HUP ve výši 10.890 K č a dohodu o zaplacení 
připojovacího poplatku elektro ve výši 12.500 K č, v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/28/375: RM schvaluje prodej staveb technick ého vybavení – pilí ře elektro a pilí ře 
HUP na pozemku p. p. č. 3528 – orné p ůdě v k. ú. Králíky manžel ům D. a V. V., Červená 
Voda, za kupní cenu u pilí ře elektro ve výši 9.243 K č, u pilí ře HUP ve výši 10.890 K č a 
dohodu o zaplacení p řipojovacího poplatku elektro ve výši 12.500 K č, v předloženém 
znění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/28/376: RM schvaluje zám ěr pachtu části pozemku p. p. č. 142/1 – zahrady 
o vým ěře cca 157 m 2 v k. ú. Králíky, za ú čelem zřízení zahrádky, za pachtovné ve výši 
3 Kč/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: 5:0:0 
 

RM/2018/28/377: RM schvaluje pacht 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 m2 za účelem manipula ční plochy a uskladn ění dřeva v k. ú. Červený Potok p. M. S., 
Králíky, za pachtovné ve výši 460 K č/rok, kdy pachtovní vztah se uzavírá na dobu 
neur čitou s t říměsíční výpov ědní dobou. Sou časně RM souhlasí s provizorním 
oplocením pozemku využívaného za ú čelem zřízení zahrádky. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/28/378: RM schvaluje pronájem části pozemku p. p. č. 430/1 – trvalého travního 
porostu o vým ěře cca 1 221 m 2 v k. ú. Dolní Bo říkovice p. J. Ž., Olšany, za ú čelem 
údržby pozemku, za nájemné ve výši 611 K č/rok, kdy nájemní vztah se uzavírá na dobu 
neur čitou s t říměsíční výpov ědní dobou.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM//2018/28/379: RM schvaluje rozpo čtové opat ření číslo 201808, kterým se p řesunují 
rozpo čtové prost ředky v rámci p říjmů a výdaj ů mezi jednotlivými paragrafy, aniž by se 
změnil celkový objem p říjmů a výdaj ů. 
Zodpovědný: finanční odbor  
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/28/380: RM bere na v ědomí a doporu čuje ZM schválit návrh zm ěny p ředpis ů 
týkajících se Fondu památkové pé če města Králíky a ukládá vedoucímu odboru VTS 
předložit návrh zm ěn na jednání ZM. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:1  (zdržel se Mgr. Beran) 
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RM/2018/28/381: RM schvaluje smlouvu mezi Euroregio nem Glacensis, I ČO 64224619, jako 
správcem fondu a m ěstem Králíky, I ČO 00279072, jako realizátorem projektu o 
financování mikroprojektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008 /0001405 s názvem „Bílá stopa na 
Králicku“ realizovaného z Fondu mikroprojekt ů v Euroregionu Glacensis v rámci 
programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/28/382: RM schvaluje dotaci ve výši 60 % z celkových náklad ů, maximáln ě 1.200 Kč 
panu Miroslavu Beranovi, Prost řední Lipka 72, 561 69 Králíky, na realizaci projekt u 
Piano na nám ěstí 2018. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:1  (zdržel se Mgr. Beran) 
 

RM/2018/28/383: RM schvaluje dotaci 6.000 K č panu Miroslavu Beranovi, Prost řední Lipka 
72, 561 69 Králíky, na realizaci projektu Valdštejn ova lavi čka. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:1  (zdržel se Mgr. Beran) 
 

RM/2018/28/384: RM schvaluje dotaci 6.931 K č subjektu DGC Wild Eagles, z. s., Jana 
Švermy 715, 561 69 Králíky, I ČO 03591727, na realizaci projektu Discgolfový turna j 
k 450. výro čí města Králíky. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/28/385: RM schvaluje finan ční odm ěnu Mgr. Kate řině Brandejsové, ředitelce 
příspěvkové organizace M ěstská knihovna Králíky, v souvislosti s výkonem fun kce 
regionální knihovny. 
Zodpovědný: OOS, Městská knihovna Králíky 
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 
 

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


