
 

MĚSTO KRÁLÍKY 

 

Rada města Králíky 

 
Číslo jednací: MUKR/12244/2018/OOS/DC 

Evidenční číslo: 12954 

Spis. znak: 101.2.2 Skart. zn./skart. lhůta:  A/10 
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V Králíkách: 30.07.2018 
 
 

Zápis z jednání č. 31 Rady města Králíky ze dne 30.07.2018  
 
 

  

 
Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. 
Pavel Strnad 
 
Z jednání omluven: Mgr. Miroslav Beran 
 
Za městský úřad přítomen: Ing. Martin Košťál, tajemník. 
 
Jednání Rady města Králíky (dále jen RM) se zúčastnila nadpoloviční většina členů, RM je tedy 

usnášeníschopná. RM schválila pořad schůze. 

 

 
RM/2018/31/405: RM doporučuje ZM schválit prodej volné bytové jednotky č. 583/6 o 

velikosti 38,6 m2 ve 2. nadzemním podlaží bytového domu č. 583 v ul. Františka 
Palackého v Králíkách spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
domu a pozemcích st. p. č. 729 a p. p. č. 651/27 v k. ú. Králíky ve výši 1325/10000 
žadateli s nejvyšší nabídnutou kupní cenou a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.  
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/31/406: RM doporučuje ZM schválit prodej volné bytové jednotky č. 583/7 o 
velikosti 35,9 m2 ve 2. nadzemním podlaží bytového domu č. 583 v ul. Františka 
Palackého v Králíkách spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
domu a pozemcích st. p. č. 729 a p. p. č. 651/27 v k. ú. Králíky ve výši 1232/10000 
žadateli s nejvyšší nabídnutou kupní cenou a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.  
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0 

 
RM/2018/31/407: RM schvaluje rozpočtové opatření číslo OSV/18/20452 - 2 na dotaci 

přidělenou městu Králíky na základě rozhodnutí Zastupitelstva Pardubického kraje a 
interní rozpočtové opatření číslo 201809, kterými se zvyšuje schválený rozpočet 
v příjmech a výdajích o částku 294.400,00 Kč. 
Zodpovědný: finanční odbor   
Termín: ihned  
Hlasování: 4:0:0 

 
RM/2018/31/408: RM bere na vědomí zprávy z kontrol plnění nápravných opatření 

příspěvkových organizací Základní škola Králíky, Školní jídelna Králíky a Klub Na 
Střelnici.  
Zodpovědný: finanční odbor   
Termín: ihned  
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Hlasování: 4:0:0 
 
RM/2018/31/409: RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Pardubickým krajem, 

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822 a městem Králíky na akci: 
„Králíky – socha Vítězného Krista před hřbitovem, restaurování“ v předloženém znění. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 

 
RM/2018/31/410: RM bere na vědomí rozhodnutí o výběru nejvhodnější cenové nabídky na 

výběr zhotovitele akce obnovy „Obnova atiky na budově č.p. 367 na náměstí 
v Králíkách“ – restaurátorské páce a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou 
Štěpanovič a Mlčuch, sídlem Dolní Boříkovice 126, 561 69 Králíky, IČO: 63196549 
v předloženém znění. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 

 
RM/2018/31/411: RM bere na vědomí rozhodnutí o výběru nejvhodnější cenové nabídky na 

výběr zhotovitele akce obnovy „Obnova atiky na budově č.p. 367 na náměstí 
v Králíkách“ – klempířské páce a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Richard 
Mareček, Na Mokřinách 942, 561 69 Králíky, IČO: 68473087 v předloženém znění. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 

 
RM/2018/31/412: RM schvaluje „Příkazní smlouvu na zajištění organizace výběru poplatků 

za parkování a provádění úklidu“ na akci „CIHELNA 2018“, konající se ve dnech 17. a 
18.08.2018, která je uzavírána mezi Městem Králíky a SH ČMS - Sborem dobrovolných 
hasičů Králíky. 
Zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 

 
RM/2018/31/413: RM schvaluje „Příkazní smlouvu na zajištění organizace prodeje 

vstupenek, výběru poplatků za parkování a provádění úklidu“ na akci „CIHELNA 2018“, 
konající se ve dnech 17. a 18.08.2018, která je uzavírána mezi Městem Králíky a SH 
ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Prostřední Lipka.  
Zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 

 
RM/2018/31/414: RM schvaluje „Příkazní smlouvu na zajištění organizace prodeje 

vstupenek, výběru poplatků za parkování a provádění úklidu“ na akci „CIHELNA 2018“, 
konající se ve dnech 17. a 18.08.2018, která je uzavírána mezi Městem Králíky a SH 
ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Heřmanice.  
Zodpovědný: odbor vnitřních věcí 
Termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM/2018/31/415: RM schvaluje „Příkazní smlouvu na zajištění organizace prodeje 

vstupenek“ na akci „CIHELNA 2018“, konající se ve dnech 17. a 18.08.2017, která je 
uzavírána mezi Městem Králíky a SPOLKEM SENIORŮ Kralicka, zapsaný spolek.  
Zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
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RM/2018/31/416: RM schvaluje „Příkazní smlouvu na zajištění organizace prodeje 
vstupenek“ na akci „CIHELNA 2018“, konající se ve dnech 17. a 18.08.2018, která je 
uzavírána mezi Městem Králíky a TJ Jiskrou Králíky, z.s., oddíl ASPV Králíky.  
Zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/31/417: RM schvaluje rozhodnutí hodnotící komise o výběru nejvhodnější cenové 
nabídky na veřejnou zakázku na dodávku „Elektromobil pro město Králíky“ a schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou Jaromír Kašpar, U Cihelny 599, 788 13 
Rapotín, IČ: 1210163 a městem Králíky. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 

 
RM/2018/31/418: RM schvaluje nákup vozidla Škoda Fabia FL Ambition 1,2 TSI/70 kW od 

společnosti Auto Hégr, a. s., Hněvotínská 658/54a, 779 00 Olomouc, IČO 25869833 za 
celkovou kupní cenu ve výši 297.149 Kč včetně DPH. RM ukládá tajemníkovi v předstihu 
informovat majetkový odbor o dni podpisu kupní smlouvy a převzetí vozidla. Zároveň 
RM ukládá MO zařadit k datu nabytí vlastnictví vozidlo do flotily u příslušné pojišťovny. 
Zodpovědný: tajemník, vedoucí MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

Zapsala: Denisa Černohousová 
 
 
……….……………. ………………………… 
Jana Ponocná  Mgr. Martin Hejkrlík 
starostka  místostarosta 


