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Zápis z jednání č. 33 Rady města Králíky ze dne 13.08.2018  
  

 
Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, 
Ing. Pavel Strnad, 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. Tajemník úřadu zahájil jednání v 15:00 hodin. RM schválila pořad schůze. 

 

 
RM/2018/33/433: RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. p. č. 2256/1 – trvalého 

travního porostu o výměře cca 15 m2 za účelem umístění plechové boudy – skladu 
na nářadí a části pozemku o výměře cca 15 m2 za účelem manipulační plochy v k. ú. 
Červený Potok, za nájemné u umístění plechové boudy – skladu na nářadí ve výši 
5 Kč/m2/rok a v případě manipulační plochy ve výši 2 Kč/m2/rok, kdy nájemní vztah 
se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. RM ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit v souladu s Pravidly pro propachtování pozemků ve vlastnictví 
města Králíky.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/33/434: RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p. p. č. 1397/1 – 
trvalého travního porostu o výměře 45 m2 a části pozemku p. p. č. 1397/2 – trvalého 
travního porostu o výměře cca 38 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 
Současně RM doporučuje ZM schválit na předmětných pozemcích právo provedení 
stavby – chodníku dle § 1240 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, stavebníkem městem Králíky, právo provedení stavby se zřizuje 
na dobu 20 let a bezúplatně, a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 

 
RM/2018/33/435: RM nedoporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p. p. č. 609 – 

trvalého travního porostu o výměře cca 1 000 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem. Současně RM ukládá MO žadatele písemně informovat, že dle platného ÚP 
Králíky není pozemek určen k zastavění rekreačními objekty a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.  
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
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RM/2018/33/436: RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemků st. p. č. 110 – 
zastavěné plochy a nádvoří o výměře 239 m2, p. p. č. 3234 – ostatní plochy o výměře 
1 613 m2 a části pozemku p. p. č. 3238 – ostatní plochy o výměře cca 189 m2 v k. ú. Dolní 
Boříkovice za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 120 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem + DPH, u nezastavěné části pozemku p. p. č. 3234 
nejméně však ve výši 50 Kč/m2, a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.  
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/33/437: RM doporučuje ZM schválit nákup pozemku p. p. č. 2127 – ostatní plochy 
o výměře 96 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice od p. P. B., Králíky, za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku s tím, že náklady spojené s převodem uhradí město, a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.  
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/33/438: RM schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci včetně všech příloh k podání 
nabídek na uveřejnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávky na akci „Rozvoj 
a posilování ICT Městského úřadu Králíky“ a ukládá OOS zveřejnit výzvu ve Věstníku 
veřejných zakázek a na profilu zadavatele.  
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/33/439: RM schvaluje výzvu včetně všech příloh k podání nabídky na uveřejnění 
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku na akci „Užitkové terénní vozidlo“ 
a navrhuje vyzvat dodavatele dle předloženého seznamu k podání cenových nabídek. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/33/440: RM schvaluje Smlouvu o propagaci a reklamě na akci „Cihelna 2018“ mezi 
městem Králíky a společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. 
Zodpovědný: starostka 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/33/441: RM bere na vědomí novelizovaná Pravidla financování pro osadní výbory a 
doporučuje zastupitelstvu města schválit tato pravidla v předloženém znění. 
Zodpovědný: místostarosta  
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/33/442: RM schvaluje Smlouvu o propagaci a reklamě na akci „Cihelna 2018“ mezi 
městem Králíky a společností VAKSTAV spol. s r. o., Jablonné nad Orlicí. 
Zodpovědný: starostka 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

Jednání ukončeno v 16:30 hodin.  
 

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


