
 

MĚSTO KRÁLÍKY 
 

Rada města Králíky 

 
Číslo jednací: MUKR/14084/2018/OOS/JPr 

Evidenční číslo: 14881 

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

Poč. listů: 4 Počet příloh/listů příloh: 0/0 

V Králíkách: 03.09.2018 
 

Zápis z jednání č. 35 Rady města Králíky ze dne 03.09.2018  
 

  

 
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. Starostka zahájila jednání v 15:00 hodin. RM schválila pořad schůze. 

 

 
RM/2018/35/362: 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/2018/35/363: RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. p. č. 2256/1 – trvalého 
travního porostu o výměře cca 196 m2 za účelem manipulační plochy a části pozemku 
o výměře cca 394 m2 za účelem sekání trávy v k. ú. Červený Potok, za nájemné 
u manipulační plochy ve výši 2 Kč/m2/rok a v případě sekání trávy ve výši 
0,50 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/2018/35/364: RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. p. č. 2256/1 – trvalého 
travního porostu o výměře cca 30 m2 za účelem umístění plechové kolny v k. ú. Červený 
Potok, za nájemné ve výši 5 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/2018/35/365: RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. p. č. 2256/1 – trvalého 
travního porostu o výměře cca 65 m2 za účelem rekreační plochy, umístění bazénu 
a trampolíny v k. ú. Červený Potok, za nájemné ve výši 3 Kč/m2/rok, kdy nájemní vztah 
se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. RM ukládá MO záměr 
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pronájmu zveřejnit v souladu s Pravidly pro propachtování pozemků ve vlastnictví 
města Králíky.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/35/366: RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. p. č. 2256/1 – trvalého 
travního porostu o výměře cca 56 m2 za účelem manipulační plochy v k. ú. Červený 
Potok, za nájemné 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/2018/35/367: RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p. p. č. 2254/1 – ostatní 
plochy o výměře cca 40 m2 za účelem umístění plechové boudy k uskladnění nářadí 
v k. ú. Červený Potok. Na uvedené části pozemku nesmí být realizována výstavba 
bránící výhledu z vozidla, jelikož se tato část pozemku nachází v rozhledovém 
trojúhelníku křižovatky silnice II/312 a veřejně přístupné účelové komunikace.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/35/368: RM schvaluje smlouvu o právu k umístění a provedení stavby – akce 
„Vybudování příjezdové cesty ke garážím na st. p. č. 149 a p. p. č. 2268 v k. ú. Červený 
Potok, stavba cesty je součástí pozemků p. p. č. 2259 a části p. p. č. 2256/1 v k. ú. 
Červený Potok“ mezi městem Králíky, jako vlastníkem pozemků p. p. č. 2259 – ostatní 
plochy a p. p. č. 2256/1 – trvalého travního porostu v k. ú. Červený Potok, a V. V., Brno, 
jako stavebníkem, v předloženém znění.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/35/369: RM doporučuje ZM schválit Plán společných zařízení pro Komplexní 
pozemkovou úpravu Heřmanice u Králík v předloženém znění a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/35/370: RM bere na vědomí návrh smlouvy o úvěru a doporučuje ZM uzavřít 
smlouvu o úvěru do výše 25.000.000,00 Kč mezi firmou Česká spořitelna, a. s. sídlem 
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45244782 a městem Králky, Velké 
náměstí 5, 561 69 Králíky, IČO 00279072 na financování projektu „Intenzifikace ČOV 
Králíky“ v předloženém znění. 
Zodpovědný: finanční odbor   
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/35/371: RM bere na vědomí návrh smlouvy o úvěru a doporučuje ZM uzavřít 
smlouvu o úvěru do výše 9.000.000,00 Kč mezi firmou Česká spořitelna, a. s. sídlem 
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45244782 a městem Králky, Velké 
náměstí 5, 561 69 Králíky, IČO 00279072 na financování projektu „Rozvoj a posilování 
ICT Městského úřadu Králíky“ v předloženém znění. 
Zodpovědný: finanční odbor  
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
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RM/2018/35/372: RM schvaluje rozpočtové opatření číslo OKŘ/18/21930 a rozpočtové 

opatření číslo OKSCR/18/23932 na dotace přidělené městu Králíky na základě 
rozhodnutí Zastupitelstva Pardubického kraje a interní rozpočtové opatření číslo 
201811, kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 
200.000,00 Kč. 
Zodpovědný: finanční odbor  
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/35/373: RM schvaluje objednávku č. 403/2018 na akci: „Zpracování dokumentace – 
Program regenerace MPZ Králíky“ mezi městem Králíky a Ing. arch. Dagmar 
Vaníčkovou, sídlem ul. Aloise Hanuše 182, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO 66844690, 
v předloženém znění. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 

 
RM/2018/35/374: RM schvaluje výzvu včetně všech příloh k podání nabídky na uveřejnění 

veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Obnova venkovního pláště 
kostela v Horní Lipce“ a navrhuje vyzvat dodavatele dle předloženého seznamu 
k podání cenových nabídek. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

  RM/2018/35/375: RM schvaluje dodatek č. 1 k dohodě ze dne 21. června 2017 mezi městem 
Králíky a Policií České republiky Krajským ředitelství policie Pardubického kraje, 
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice, IČO 72050250, v předloženém znění. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/35/376: RM doporučuje ZM schválit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Králíky mezi městem Králíky a R. V., Ústí nad Orlicí, vlastníkem památníku obětem I. 
světové války, Dolní Hedeč a ukládá odboru VTS předložit bod na jednání ZM. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/35/377: RM doporučuje ZM schválit nabytí majetku společností Služby města 
Králíky s. r. o., Růžová 462, 561 69 Králíky, IČO 26007959, realizací akce: „Realizace 
centrálního zdroje dodávky tepla pro ZUŠ, MŠ Moravská, ZŠ Moravská s instalací 
KVET“ a ukládá odboru VTS předložit bod na jednání ZM. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/35/378: RM bere na vědomí předložené návrhy úprav zřizovacích listin 
příspěvkových organizací zřizovaných městem Králíky a ukládá odboru OS předložit 
tento bod na jednání zastupitelstva města Králíky. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/35/379: RM schvaluje dotaci ve výši 18.000 Kč subjektu TJ Jiskra Králíky, z. s., 
Nádražní 488, 561 69 Králíky, IČO 00529699, na realizaci projektu 29. ročník králického 
triatlonu. 
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Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/35/380: RM bere na vědomí návrh Smlouvy o způsobu financování příspěvku 
na podporu fungování sociální služby – sociálně terapeutické dílny ve městě Králíky 
mezi městem Králíky a obcemi Červená Voda, Mladkov, Lichkov a Dolní Morava 
a doporučuje ZM smlouvu schválit. 
Zodpovědný: starostka 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/35/381: RM schvaluje program jednání ZM dne 17.09.2018.  
Zodpovědný: starostka 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

Jednání ukončeno v 16:35 hodin.  
 

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


