
 

MĚSTO KRÁLÍKY 
 

Rada města Králíky 

 
Číslo jednací: MUKR/14502/2018/OOS/JPr 

Evidenční číslo: 15316 

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

Poč. listů: 3 Počet příloh/listů příloh: 0/0 

V Králíkách: 10.09.2018 
 
 

Zápis z jednání č. 36 Rady města Králíky ze dne 10.09.2018  
 

  

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

usnášeníschopná. Tajemník zahájil jednání v 15:00 hodin. RM schválila pořad schůze. 

 

 
RM/2018/36/382: RM bere na vědomí vyrozumění o stavu exekuce a závěrečnou zprávu 

u povinného F. N., Olomouc, zaslanou soudní exekutorkou JUDr. Taťánou Mackovou, 
Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, IČO 11130997, sídlem nám. J. M. Marků 92, 563 01 
Lanškroun, a souhlasí se zastavením exekučního řízení bez uložení povinnosti uhradit 
ze strany povinného náklady exekučního řízení oprávněnému městu Králíky.   
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/36/383: RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemků p. p. č. 207/2 – ostatní 
plochy o výměře 156 m2 a p. p. č. 207/16 – ostatní plochy o výměře 136 m2 v k. ú. Králíky 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 90 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem s tím, že před jednáním ZM bude prověřena skutečná hranice 
pozemků na straně místní komunikace, a poté ukládá MO předložit bod na jednání ZM.   
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/36/384: RM schvaluje záměr pronájmu prostoru prodejny o výměře 7,29 m2 v jiné 
stavbě bez čp/če, která je součástí pozemku st. p. č. 1765 v k. ú. Králíky, za účelem 
provozování novinového stánku, za nájemné ve výši 486 Kč/měsíc, kdy nájemní vztah 
se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou s tím, že účinnost smlouvy 
se odkládá do doby získání souhlasu ŘO IROP. Uzavření nájemního vztahu je současně 
podmíněno uzavřením smlouvy o provozování WC a zajištění úklidu čekárny. RM ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit v souladu s Pravidly pro pronajímání prostorů sloužících 
podnikání ve vlastnictví města Králíky.   
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
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RM/2018/36/385: RM souhlasí s ukončením nájemního vztahu k prostorům sloužících 
podnikání v přízemí stavby občanské vybavenosti čp. 274, která je součástí pozemku 
st. p. č. 153/1 v k. ú. Králíky, s nájemcem V. H., Velké Losiny, a to dohodou ke dni 
31.10.2018.  
Zodpovědný: MO, SMK s. r. o. 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/36/386: RM schvaluje záměr pronájmu prostorů sloužících podnikání o celkové 
výměře 102 m2 v přízemí stavby občanské vybavenosti čp. 274, která je součástí 
pozemku st. p. č. 153/1 v k. ú. Králíky, předmět podnikání a účel pronájmu – prodejna 
ovoce a zeleniny, za minimální nájemné ve výši 800 Kč/m2/rok, a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit v souladu s Pravidly pro pronajímání prostorů sloužících podnikání 
ve vlastnictví města Králíky.  
Zodpovědný: MO, SMK s. r. o. 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/36/387: RM schvaluje záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 
9 m2 ve stavbě občanské vybavenosti čp. 374, která je součástí pozemku st. p. č. 351/1 
v k. ú. Králíky, za účelem uskladnění hudebních nástrojů, za minimální nájemné ve výši 
480 Kč/m2/rok, a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit v souladu s Pravidly 
pro pronajímání prostorů sloužících podnikání ve vlastnictví města Králíky.  
Zodpovědný: MO, Klub Na Střelnici 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/36/388: RM schvaluje záměr prodeje osobního automobilu zn. ŠKODA FABIA 1.2, 
RZ KRALIKY5, rok výroby 2006, za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 43.200 Kč 
včetně DPH a ukládá MO záměr prodeje zveřejnit na dobu 30 dnů. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/36/389: RM schvaluje úplnou uzavírku MK na Velkém náměstí z důvodu zajištění 
bezpečnosti při pořádání kulturní akce: „Svatomichalská pouť 2018 v Králíkách“ 
v termínu od 28.09.2018 19:00 hod. do 30.09.2018 do 18:00 hod. Dále pověřuje odbor 
VTS zajištěním uzavírky. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/36/390: RM nedoporučuje ZM schválit uzavření dohody o splácení dluhu mezi 
městem Králíky a p. R. G., Žďár nad Sázavou. RM ukládá odboru VTS po jednání ZM 
vyzvat dlužníka R. G. k úplnému uhrazení dlužné částky ve výši 32.525 Kč se zákonným 
úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky od 30.01.2014 do zaplacení a náklady 
řízení ve výši 35.114,20 Kč, a to nejpozději do 31.12.2018. Dále RM v případě neuhrazení 
dluhu v plné výši schvaluje podání návrhu na nařízení exekuce prostřednictvím 
advokátní kanceláře právního zástupce města.  
Zodpovědný: OVTS 
Termín: průběžně 
Hlasování: 3:1:0  (proti Ing. Tóth) 

 
RM/2018/36/391: RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 4.000.000 Kč mezi 

Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČO 70892822 
a městem Králíky na akci:  „Intenzifikace ČOV Králíky“, v předloženém znění. 
Zodpovědný: OVTS 
Termín: průběžně 
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Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/36/392: RM souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování suchého jasanu 
na p. p. č. 3800 v k. ú. Králíky mezi městem Králíky a p. R. B., Králíky, za podmínky, že 
veškeré práce budou provedeny na náklad a vlastní nebezpečí žadatele pouze náhradou 
za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu.   
Zodpovědný: OŽP 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/36/393: RM souhlasí s ošetřením vzrostlé lípy na p. p. č. 165 v k. ú. Králíky 
z rozpočtu města Králíky – rozpočtové kapitoly údržba veřejné zeleně. 
Zodpovědný: OŽP 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/36/394: RM souhlasí s vysazením lípy k  100. výročí vzniku Československé 
republiky na p. p. č. 273/2 v k. ú. Králíky. 
Zodpovědný: OŽP 
Termín: ihned 
Hlasování: 3:0:1  (zdržel se Ing. Strnad) 
 

RM/2018/36/395: RM souhlasí s vysazením lípy v rámci akce „100 let republiky“ na p. p. č. 
653/1 v k. ú. Králíky. 
Zodpovědný: OŽP 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/36/396: RM schvaluje nabytí účelově určeného finančního daru ve výši 8.550 Kč 
do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Králíky od dárce WOMEN FOR 
WOMEN, o. p. s., Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO 24231509, na realizaci projektu 
„OBĚDY PRO DĚTI“. 
Zodpovědný: OOS, ředitel ZŠ Králíky 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 

Jednání ukončeno v 16:15 hodin.  
 

Zapsala: Jitka Prausová 
 

 
 
……….……………. ………………………… 
Jana Ponocná  Mgr. Martin Hejkrlík 
starostka  místostarosta 


