
 

MĚSTO KRÁLÍKY 
 

Rada města Králíky 

 
Číslo jednací: MUKR/16497/2018/OOS/JPr 

Evidenční číslo:  17378 

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

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

V Králíkách: 15.10.2018 
 

Zápis z jednání č. 41 Rady města Králíky ze dne 15.10.2018  
 

  

 
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/2018/41/440: RM schvaluje pronájem části pozemku p. p. č. 2256/1 – trvalého travního 

porostu o výměře cca 590 m2 v k. ú. Červený Potok p. M. P.  a p. J. P., oba bytem 
Králíky, za účelem zřízení manipulační plochy a sekání trávy, za nájemné ve výši 
589 Kč/rok, kdy společný nájemní vztah se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/41/441: RM schvaluje pronájem části pozemku p. p. č. 2256/1 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 30 m2 v k. ú. Červený Potok p. R. K., bytem Králíky, za účelem 
umístění plechové kolny, za nájemné ve výši 150 Kč/rok, kdy nájemní vztah se uzavírá 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/41/442: RM schvaluje v souvislosti se zvýšením výměry předmětu nájmu, 
nájemného a rozšířením účelu pronájmu dodatek č. 1 nájemní smlouvy sp. zn.: 
MUKR/2924/2012/MO/JM ze dne 16.07.2012 mezi městem Králíky a p. J. T., bytem 
Králíky, na pronájem části pozemku p. p. č. 2256/1 – trvalého travního porostu o výměře 
cca 101 m2 v k. ú. Červený Potok za účelem zřízení rekreační plochy, umístění bazénu a 
trampolíny a za nájemné ve výši 303 Kč/rok, v předloženém znění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/41/443: RM schvaluje pronájem části pozemku p. p. č. 2256/1 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 30 m2 za účelem umístění 2 ks plechových bud – skladů na nářadí 
a části pozemku o výměře cca 30 m2 za účelem zřízení manipulační plochy v k. ú. 
Červený Potok p. J. S., bytem Králíky, za nájemné ve výši 210 Kč/rok, kdy nájemní vztah 
se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
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RM/2018/41/444: RM schvaluje v souvislosti se snížením výměry předmětu nájmu 
a nájemného dodatek č. 1 nájemní smlouvy sp. zn. 1499/2012/MO/JM ze dne 05.11.2015 
mezi městem Králíky a Společenstvím vlastníků jednotek domu Červený Potok č. p. 81, 
Králíky, IČO 28799241, sídlem Červený Potok 81, 561 69 Králíky, na pronájem části 
pozemku p. p. č. 2256/1 – trvalého travního porostu o výměře cca 296 m2 v k. ú. Červený 
Potok, za účelem údržby pozemku a zřízení manipulační plochy, za nájemné ve výši 
 232 Kč/rok, kdy nájemní vztah se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou.  
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/41/445: RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. p. č. 2256/1 – trvalého 
travního porostu o výměře cca 144 m2 za účelem údržby pozemku v k. ú. Červený 
Potok, za nájemné ve výši 100 Kč/rok, kdy nájemní vztah se uzavírá na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou, a 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/2018/41/446: RM schvaluje pronájem 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, p. S. J, Králíky, za účelem uskladnění hudebních nástrojů, za nájemné ve výši 
360 Kč/měsíc, kdy nájemní vztah se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou.  
Zodpovědný: MO, Klub Na Střelnici 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/41/447: RM schvaluje společný pronájem 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, p. A. M., PESEL 67100304179, Międzylesie a p. S. 
J., PESEL 81120907394, Międzylesie, s předmětem podnikání a účelem pronájmu – 
prodejna ovoce a zeleniny, za nájemné ve výši 800 Kč/m2/rok s tím, že společný nájemní 
vztah se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.   
Zodpovědný: MO, SMK s. r. o. 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/41/448: RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k části pozemku p. p. č. 278/1 – 
ostatní ploše o výměře cca 12 m2 v k. ú. Králíky s p. J. M., Králíky, dohodou ke dni 
31.10.2018. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/41/449: RM souhlasí s ukončením společného nájmu k bytu č. 10 v bytovém domě 
čp. 660/2 v ul. V Bytovkách v Králíkách, který je součástí pozemku st. p. č. 772 – 
zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky, ze strany p. T. T., Králíky, a to dohodou 
k 31.10.2018 s tím, že výhradním nájemcem bytu bude nadále pouze p. V. T., Králíky. 
Zároveň RM ukládá správci bytového fondu společnosti Služby města Králíky s. r. o. 
uzavřít s p. V. T. v tomto smyslu dodatek k nájemní smlouvě uzavřené dne 25.06.2018.   
Zodpovědný: MO, SMK s. r. o.  
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
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RM/2018/41/450: RM schvaluje rozpočtové opatření číslo MK 59812/2018 OPP na dotaci 
přidělenou městu Králíky na základě rozhodnutí Ministerstva kultury, rozpočtové 
opatření číslo 281679/18/PA na příspěvek přidělený městu Králíky rozhodnutím Úřadu 
práce ČR a rozpočtové opatření 18-119 na dotaci přidělenou městu Králíky na základě 
rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí, kterými se zvyšuje schválený rozpočet 
v příjmech a výdajích o částku 1.230.500,00 Kč. 
Zodpovědný: finanční odbor   
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/41/451: RM bere na vědomí předložené žádosti na poskytnutí příspěvku z Fondu 
památkové péče města Králíky pro rok 2018 s termínem podání do 27.09.2018 
a doporučuje ZM schválit příspěvky v předložené výši a ukládá OVTS předložit bod 
na jednání ZM. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2018/41/452: RM doporučuje ZM schválit prodloužení platnosti stávajícího Programu 
regenerace MPZ Králíky na období 2019.  
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 
 

Jednání ukončeno v 15:30 hodin.  
 

 
Zapsala: Jitka Prausová 

 
 

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


