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Zápis z jednání č. 40 Rady města Králíky ze dne 08.10.2018  
 

  

 
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/2018/40/432: RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku st. p. č. 152/1 – 

zastavěné plochy a nádvoří o výměře cca 133 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 bude na pozemku zřízeno věcné břemeno – služebnost průchodu do stavby 
čp. 273, občanského vybavení a dále přístupu a příjezdu za účelem údržby stavby 
pro oprávněné město Králíky, služebnost se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně, 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.   
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/40/433: RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod části pozemku p. p. č. 
492/24 – trvalého travního porostu o výměře cca 80 m2 v k. ú. Králíky od ČR – Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, 128 00 Praha 2, na město Králíky a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
Současně RM bere na vědomí, že zbývající část pozemku p. p. č. 492/24 v k. ú. Králíky 
bude převedena na manžele P. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/40/434: RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění, zřízení, 
provozování, opravách, údržbě, úpravě, obnově a výměně distribuční soustavy vedené 
pod názvem „Horní Lipka st. 58 – nové OM, kNN“ a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
2017741/SOBS VB/01, a dále schvaluje právo přístupu a příjezdu na pozemky st. p. č. 58 
– zastavěnou plochu a nádvoří, p. p. č. 2463 a p. p. č. 2686 – ostatní plochy v k. ú. Horní 
Lipka, a to v souvislosti s provozováním distribuční soustavy pro oprávněnou ČEZ 
Distribuce, a. s., IČO 24729035, sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Věcné břemeno 
se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 9.800 Kč + DPH. Zároveň 
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohody o umístění stavby v předloženém znění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
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RM/2018/40/435: RM schvaluje uzavření dohody o splácení dluhu mezi městem Králíky a p. 

P. J., Králíky, a to pravidelnými minimálními měsíčními splátkami ve výši 1.000 Kč pod 
ztrátou výhody splátek ke každému poslednímu dni v měsíci, počínaje měsícem říjnem 
2018 s tím, že zbývající platba za dlužné nájemné bude uhrazena ve výši 502 Kč.  
Zodpovědný: MO, SMK s. r. o. 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/40/436: RM schvaluje Nařízení města Králíky č. 4/2018 o vymezení úseků místních 
komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním 
sněhu a náledí v zimním období roku 2018/2019 na území města Králíky. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/40/437: RM schvaluje Plán zimní údržby komunikací na zimní období  
2018 - 2019 pro město Králíky a integrované obce a ceník společnosti Služby města Králíky 

s. r. o. vč. subdodavatelů provádějících zimní údržbu v zimním období 2018 - 2019. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/40/438: RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb mezi městem 
Králíky a Ing. Františkem Načeradským, Tyršovo nábřeží, 1357, 530 02 Pardubice, 
v předloženém znění. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/40/439: RM schvaluje udělení pamětní medaile města Králíky dle přílohy. 
Zodpovědný: místostarosta 
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 
 

Jednání ukončeno v 16:15 hodin.  
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 
 
 

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


