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Zápis z jednání č. 29 Rady m ěsta Králíky ze dne 16.07.2018 
 
 

  
 
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/2018/29/386: RM schvaluje pronájem části pozemku p. p. č. 278/1 – ostatní plochy 

o vým ěře cca 12 m 2 v k. ú. Králíky p. J. M., Králíky, za ú čelem umíst ění mobilního 
prodejního stánku, jednoho setu stolu a dvou lavic k sezení, za nájemné ve výši 
1.200 Kč/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/2018/29/387: RM bere na v ědomí výpov ěď pachtovní smlouvy ze dne 22.04.2014 
podanou p. B. B., Králíky. Pachtovní vztah k části pozemku p. p. č. 142/1 – zahradě v k. 
ú. Králíky zanikne uplynutím t říměsíční výpov ědní doby, tj. ke dni 31.10.2018.   
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 
 

RM/2018/29/388: Město Králíky jako vlastník pozemk ů p. p. č. 3581 – ostatní plochy, p. p. č. 
3592 – ostatní plochy, p. p. č. 3548 – ostatní plochy a 3732 – ostatní plochy v k . ú. 
Králíky, p. p. č. 2317 – ostatní plochy, p. p. č. 2320 – ostatní plochy, p. p. č. 2344 – 
ostatní plochy, p. p. č. 2478 – ostatní plochy, p. p. č. 2501 – ostatní plochy, p. p. č. 2512 
– ostatní plochy a p. p. č. 2558 – ostatní plochy v k. ú. Prost řední Lipka, p. p. č. 1261 – 
ostatní plochy v k. ú. He řmanice u Králík, p. p . č. 2668 – ostatní plochy a p. p. č. 2670 – 
ostatní plochy v k. ú. Horní Lipka, souhlasí se vst upem na pozemky za ú čelem 
uspo řádání pochodu s názvem „POCHOD REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ“ ve dnech 
22.09.2018 od 08:00 h až 23.09.2018 do 06:00 h orga nizovaném Pochodnickým spolkem, 
IČO 05421101, sídlem Svojsíkova 1090, 563 01 Lanškrou n.    
Zodpovědný: MO 
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Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/29/389: RM bere na v ědomí reakci na jednání a zápis z jednání sboru zást upců 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. He řmanice u Králík ze dne 26.06.2018 a výzvu 
k reakci na jednání a zápis z jednání ze dne 03.07. 2018 od p. D. C., člena sboru zástupc ů 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. He řmanice u Králík. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/29/390: RM schvaluje uzav ření dohody o splácení dluhu mezi m ěstem Králíky a p. 
A. P., Králíky, a to pravidelnými minimálními m ěsíčními splátkami ve výši 500 K č pod 
ztrátou výhody splátek ke každému poslednímu dni v měsíci s tím, že zbývající platba 
za dlužné nájemné bude uhrazena ve výši 152 K č, počínaje m ěsícem červencem 2018. 
Zároveň RM schvaluje uzav ření nové nájemní smlouvy s p. A. P., Králíky, na do bu 
určitou 3 m ěsíců. 
Zodpovědný: MO, SMK, s. r. o. 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/29/391: RM schvaluje rozpo čtová opat ření číslo OKSCR/18/23015 
a OKSCR/18/23166 na dotace p řidělené m ěstu Králíky na základ ě rozhodnutí 
Zastupitelstva Pardubického kraje, kterými se zvyšu je schválený rozpo čet v p říjmech 
a výdajích o částku 30.000,00 K č. 
Zodpovědný: finanční odbor   
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/29/392: RM schvaluje výzvu v četně všech p říloh k podání nabídky na uve řejnění 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na ak ci „Obnova venkovního plášt ě 
kostela v Horní Lipce“ a navrhuje vyzvat dodavatele  dle p ředloženého seznamu 
k podání cenových nabídek. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/29/393: RM schvaluje smlouvu o dílo na akci : „Chodník ul. Bed řicha Smetany, 
Králíky“ mezi m ěstem Králíky a zhotovitelem firmou Miroslav Skalick ý, 5. května 518, 
561 69 Králíky, I ČO 46447211, v předloženém zn ění.  
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 

 
RM/2018/29/394: RM schvaluje výzvu v četně všech p říloh k podání nabídky na uve řejnění 

veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Elektromobil p ro m ěsto Králíky“ a navrhuje 
vyzvat dodavatele dle p ředloženého seznamu k podání cenových nabídek.  
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/29/395: RM souhlasí s poskytnutím individuá lní dotace ve výši 2.500 K č   
na podporu sociální služby telefonická krizová pomo c poskytované spolkem Linka 
bezpečí, z. s., Ústavní 95, Praha 8 - Bohnice, I ČO 61383198. RM schvaluje smlouvu 
o poskytnutí dotace mezi m ěstem Králíky a spolkem Linka bezpe čí, z. s., Ústavní 95, 
Praha 8 - Bohnice, I ČO 61383198, v předloženém zn ění. 
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Zodpovědný: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, finanční odbor 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 
 
 

 
 

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


