
 

MĚSTO KRÁLÍKY 
 

Rada města Králíky 

 
Číslo jednací: MUKR/14939/2018/OOS/JPr 

Evidenční číslo:  15763 

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

Poč. listů: 2 Počet příloh/listů příloh: 0/0 

V Králíkách: 17.09.2018 
 

Zápis z jednání č. 37 Rady města Králíky ze dne 17.09.2018  
  

 
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 úřadu. 
 
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/2018/37/397: RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemků p. p. č. 3541 – orné 

půdy o výměře 976 m2 a p. p. č. 3542 – orné půdy o výměře 976 m2 v k. ú. Králíky 
za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2 + DPH s tím, že součástí kupní ceny nejsou příslušná 
technická zařízení na pozemcích a zveřejnit záměr prodeje na dobu 15 dnů, tj. odlišně 
od pravidel pro nakládání s nemovitými věcmi. Zároveň RM ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.  
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/37/398: RM schvaluje záměr prodeje dvou staveb technického vybavení – pilíře 
elektro a pilíře HUP na pozemcích p. p. č. 3541 a p. p. č. 3542 v k. ú. Králíky za kupní 
cenu u každého ve výši:  

 - pilíř elektro   9.243 Kč 
 - pilíř HUP           10.890 Kč 
a ukládá MO zveřejnit záměr prodeje na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro nakládání 

s nemovitými věcmi.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/37/399: RM schvaluje výjimku z Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města 
Králíky a schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy s p. J. V., Králíky, zastoupeným 
kolizním opatrovníkem Mgr. Blankou Duškovou, advokátkou sídlem Nám. gen. Knopa 
837, 564 01 Žamberk, na dobu neurčitou s účinností od 01.10.2018.  
Zodpovědný: MO, SMK s. r. o., OSVZ 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/37/400: RM schvaluje smlouvy o poskytnutí prostor na dobu nezbytně nutnou, 
tj. na dobu určitou od 03.10.2018 do 08.10.2018, pro přípravu a konání voleb 
do Zastupitelstva města Králíky ve dnech 05.10.2018 a 06.10.2018 s těmito subjekty: 

1) L. K., Hradec Králové, a J. K., Králíky, místo konání – rekreační zařízení Heřmanice 
čp. 102. RM schvaluje úhradu za poskytnutí prostor ve výši 3.600 Kč. 
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2) Duchovní správa poutního kostela v Králíkách II, IČO 73631035, sídlem Kopeček 1, 
561 69 Králíky, místo konání – Klášter čp. 1, Dolní Hedeč. RM schvaluje úhradu 
za poskytnutí prostor ve výši 3.600 Kč. 

Zároveň RM schvaluje dohody o náhradě účelně vynaložených nákladů na dobu nezbytně 
nutnou, tj. na dobu určitou od 03.10.2018 do 08.10.2018, pro přípravu a konání voleb 
do Zastupitelstva města Králíky ve dnech 05.10.2018 a 06.10.2018 s těmito subjekty: 

1) Základní škola Králíky, IČO 49314629, sídlem Moravská 647, 561 69 Králíky, místo 
konání – budova ZŠ, ulice 5. května čp. 412. RM schvaluje úhradu za účelně vynaložené 
náklady ve výši 3.600 Kč. 

2) Městská knihovna Králíky, IČO 00372391, sídlem Velké náměstí 273, 561 69 Králíky, 
místo konání – budova knihovny, Velké náměstí čp. 273, 561 69 Králíky. RM schvaluje 
úhradu za účelně vynaložené náklady ve výši 3.600 Kč. 
Zodpovědný: MO, OVV 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/37/401: RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p. p. č. 3540 – orné 
půdy o výměře 976 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2 + DPH s tím, že 
součástí kupní ceny není příslušné technické zařízení na pozemku a zveřejnit záměr 
prodeje na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro nakládání s nemovitými věcmi. 
Zároveň RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM.  
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/37/402: RM schvaluje záměr prodeje staveb technického vybavení – pilíře elektro 
a pilíře HUP na pozemku p. p. č. 3540 – orné půdě v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši: 

 - pilíř elektro      9.243 Kč 
 - pilíř HUP    10.890 Kč 
a ukládá MO zveřejnit záměr prodeje na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro nakládání 

s nemovitými věcmi.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/37/403: RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace 
na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018“ v předloženém znění na 
pořízení radiostanic s příslušenstvím poskytnuté do výše 70 % ze skutečných 
celkových nákladů, maximálně však 30.500 Kč. Smlouva je uzavírána mezi 
poskytovatelem - Pardubickým krajem a příjemcem - městem Králíky. 
Zodpovědný: OVV 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/37/404: RM souhlasí s uzavřením písemné dohody o pokácení 9 javorů 
(vícekmenů) na p. p. č. 2478 v k. ú. Prostřední Lipka mezi městem Králíky a p. R. S., 
Červená Voda, 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: 5:0:0 
 

RM/2018/37/405: RM rozhodla o výběru nejvhodnější cenové nabídky na veřejnou zakázku 
na dodávku „Užitkové terénní vozidlo“ a schvaluje uzavření kupní smlouvy s vítěznou 
firmou P&L spol. s. r. o., Biskupice 206, 763 41 Biskupice u Luhačovic, IČO 00351504 
a městem Králíky. 
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Zodpovědný: OOS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 
 

Jednání ukončeno v 15:45 hodin.  
 

Zapsala: Jitka Prausová 
 

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


