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Zápis z jednání č. 32 Rady m ěsta Králíky ze dne 06.08.2018  
 
  
 
Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, 
Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran 
 
Jednání Rady města Králíky (dále jen RM) se zúčastnili všichni členové, RM je tedy 
usnášeníschopná. RM schválila pořad schůze. 
 
 
RM/2018/32/419: RM bere na v ědomí sd ělení bytového správce spole čnosti Služby m ěsta 

Králíky s. r. o. o p ředání bytu č. 1 v bytovém dom ě čp. 3 na Velkém nám ěstí, který je 
součástí pozemku st. p. č. 233 – zastavěné plochy a nádvo ří v k. ú. Králíky, po zem řelé 
p. L. V., a to ke dni 31.08.2018. Byt nebude pronaj ímán dle Pravidel pro pronajímání byt ů 
ve vlastnictví m ěsta Králíky, a to z d ůvodu celkové rekonstrukce.  
Zodpovědný: MO, OVTS, SMK s. r. o. 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/32/420: Město Králíky jako vlastník pozemk ů p. p. č. 2127/1 – ostatní plochy 
a p. p. č. 2239/2 – zahrady v k. ú. Králíky souhlasí se stav bou distribu ční soustavy 
vedené pod názvem „Králíky, Karla Čapka 339 – nové OM“ za podmínek uvedených 
odborem VTS a protokolárním p ředání dot čených pozemk ů. Uvedený souhlas 
nenahrazuje rozhodnutí p říslušných orgán ů státní správy. RM schvaluje z řízení 
věcného b řemene spo čívajícího v umíst ění, zřízení, provozování, opravách, údržb ě, 
úprav ě, obnov ě a vým ěně distribu ční soustavy a dohodu o umíst ění stavby, a dále 
právo p řístupu a p říjezdu na pozemky p. p. č. 2127/1 – ostatní plochu a p. p. č. 2239/2 – 
zahradu v k. ú. Králíky v souvislosti s provozování m distribu ční soustavy 
pro oprávn ěnou ČEZ Distribuce, a. s., I ČO 24729035, sídlem Teplická 874/8, 405 02 
Děčín. Věcné b řemeno se z řizuje na dobu neur čitou a za jednorázovou úhradu ve výši 
2.800 Kč + DPH. Zároveň RM souhlasí s uzav řením smlouvy o budoucí smlouv ě 
o zřízení věcného b řemene a dohodu o umíst ění stavby v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/32/421: RM ukládá MO p řihlásit pohledávku m ěsta ve výši 1.630 K č 
s příslušenstvím za p. V. H., Králíky, do insolven čního řízení vedeného u Krajského 
soudu v Hradci Králové – pobo čka v Pardubicích pod č. j. KSPA 44 INS 11425/2018-A-7.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/32/422: RM schvaluje ukon čení výp ůjčky prostor, tj. 2 bývalých u čeben (č. 20 
a č. 21) a skladu ( č. 19) ve 2. NP – levé k řídlo budovy čp. 367 na Velkém nám ěstí – 
objektu ob čanské vybavenosti, stavba je sou částí pozemku st. p. č. 229 v k. ú. Králíky, 
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Sboru K řesťanské spole čenství Hradec Králové, I ČO 73631167, sídlem Dvorská 268/45, 
503 11 Hradec Králové-Svobodné Dvory, a to dohodou ke dni 30.09.2018.  
Zodpovědný: MO, SMK s. r. o. Králíky  
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:1  (zdržel se Mgr. Hejkrlík) 
 

RM/2018/32/423: RM souhlasí s poskytnutím individuá lní dotace ve výši 10.000 K č 
zapsanému ústavu Laxus z. ú., Sadová 2107, Nymburk,  IČO 62695487. RM schvaluje 
smlouvu o poskytnutí dotace mezi m ěstem Králíky a zapsaným ústavem Laxus z. ú., 
Sadová 2107, Nymburk, I ČO 62695487, v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, finanční odbor 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/32/424: RM schvaluje dotaci ve výši 70 % z celkových náklad ů, maximáln ě 2.092 Kč 
žadateli SH ČMS – Sbor dobrovolných hasi čů Králíky, Karla Čapka 316, 561 69 Králíky, 
IČO 61238449, na realizaci projektu Okrsková sout ěž hasi čských družstev v požárním 
útoku. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/32/425: RM bere na v ědomí žádost SH ČMS – Sbor dobrovolných hasi čů Králíky, 
Karla Čapka 316, 561 69 Králíky, I ČO 61238449, o poskytnutí dotace na činnost a ukládá 
vedoucímu odboru OS p ředložit žádost na jednání zastupitelstva m ěsta. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/32/426: RM schvaluje dotaci ve výši 23.000 Kč subjektu SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasi čů Králíky, Karla Čapka 316, 561 69 Králíky, I ČO 61238449, na 
realizaci projektu 1. ro čník no čních útok ů na 2B „O zlatého králíka“ – K 450. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/32/427: RM schvaluje dotaci ve výši 11.368 Kč subjektu Hokejový oddíl TJ Jiskra 
Králíky, Nádražní 488, 561 69 Králíky, I ČO 05720371, na realizaci projektu Sportovn ě 
zábavný den k 450. výro čí města Králíky. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/32/428: RM schvaluje dotaci ve výši 70 % z celkových náklad ů, maximáln ě 
32.000 Kč žadateli Junák - český skaut, st ředisko Bílá liška Červená Voda, z. s., Červená 
Voda 130, 561 61 Červená Voda, I ČO 75134268, na realizaci projektu Podpora činnosti 
skautských vedoucích. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/32/429: RM schvaluje dotaci ve výši 15.000 Kč žadateli Junák - český skaut, 
středisko Bílá liška Červená Voda, z. s., Červená Voda 130, 561 61 Červená Voda, I ČO 
75134268, na realizaci projektu První skaut z Králí k na celosv ětovém Jamboree. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
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RM/2018/32/430: RM schvaluje dotaci ve výši 55 % z celkových náklad ů, maximáln ě 
40.000 Kč žadateli Junák - český skaut, st ředisko Bílá liška Červená Voda, z. s., Červená 
Voda 130, 561 61 Červená Voda, I ČO 75134268, na realizaci projektu Skautské vybavení  
a provoz klubovny. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

 
 

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


