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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 31 
Rady města Králíky 

  konané 07.08.2017  
 
Přítomní členové Rady m ěsta Králíky:  Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, 
Ing. Pavel Strnad, Ing. Ladislav Tóth. 
 
Z jednání omluven: Mgr. Miroslav Beran. 
 
Za městský úřad přítomen tajemník Ing. Martin Košťál. 
 
Jednání Rady města Králíky (dále jen RM) se zúčastnila nadpoloviční většina členů, 
RM je tedy usnášeníschopná. RM schválila pořad schůze. 
 
 
RM/2017/31/427: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje pozemku p. p. č. 

3157 – trvalého travního porostu o vým ěře 4 004 m2 v k. ú. Králíky za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku, nejmén ě však ve výši 70 K č/m2 + 
náklady spojené s p řevodem, a ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM. 
Zároveň RM schvaluje na pozemku p. p. č. 3157 v k. ú. Králíky z řízení 
služebnosti inženýrské sít ě – umíst ění kanaliza čního sb ěrače 
pro oprávn ěné město Králíky, služebnost se z řizuje bezúplatn ě a na dobu 
neurčitou. 
zodpovědný: MO  
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
  

RM/2017/31/428: RM doporu čuje ZM schválit p ři prodeji pozemku st. p. č. 116 – 
zastavěné plochy a nádvo ří o vým ěře 295 m2 v k. ú. Dolní Hede č uplatn ění 
tzv. „obálkové metody“ a ukládá MO p ředložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně  
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/31/429: RM doporu čuje ZM schválit majetkoprávní vypo řádání 
pozemk ů pod stavbou místní komunikace II. t řídy č. 6b v ul. V Aleji 
v Králíkách mezi m ěstem Králíky a ČR – Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, a to bezúplatným p řevodem pozemk ů p. p. č. 
2107/3 – ostatní plochy o vým ěře 2 052 m2 a p. p. č. 3731 – ostatní plochy 
o vým ěře 1 966 m2 v k. ú. Králíky na m ěsto Králíky, a ukládá MO p ředložit 
bod na jednání ZM. Zárove ň RM schvaluje podání žádosti na ÚZSVM 
o bezúplatný p řevod pozemk ů pod stavbou místní komunikace II. t řídy 
č. 6b v ul. V Aleji v Králíkách. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
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RM/2017/31/430: RM doporu čuje ZM schválit vypo řádání spoluvlastnického 
podílu na pozemku p. p. č. 2104 – lesním pozemku o vým ěře 6 360 m2 
v k. ú. Prost řední Lipka mezi m ěstem Králíky a paní A. S., Žilina, 
Slovensko, a to p řevodem spoluvlastnického podílu ve výši ½ na m ěsto 
Králíky za kupní cenu maximáln ě ve výši znaleckého posudku s tím, že 
náklady spojené s p řevodem uhradí m ěsto Králíky, a ukládá MO p ředložit 
bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/31/431: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje pozemku p. p. č. 
2484 – orné p ůdy o vým ěře 15 863 m2 v k. ú. Horní Lipka za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku, nejmén ě však ve výši 120 K č/m2 + náklady 
spojené s p řevodem. Zárove ň RM doporu čuje ZM schválit p ři prodeji 
pozemku uplatn ění tzv. „obálkové metody“ a ukládá MO p ředložit bod 
na jednání ZM. 
zodpovědný: MO  
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/31/432: RM schvaluje z řízení služebnosti inženýrské sít ě spočívající 
ve zřízení, provozování a údržb ě vodovodní p řípojky, a dále v právu vstupu 
vlastníka za řízení nebo jím pov ěřené osoby na pozemek p. p. č. 2702 –
ostatní plochu v k. ú. Horní Lipka za ú čelem uložení, oprav, údržby 
a provozu za řízení, a to pro oprávn ěné manžele J. J., a T. J., Praha, a pro 
manžele L. a V. V., Hnátnice. Služebnost se z řizuje na dobu neur čitou a za 
náhradu stanovenou ve výši znaleckého posudku + nák lady spojené se 
zřízením služebnosti. Zárove ň RM souhlasí s uzav řením smlouvy o 
budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti inženýrské sít ě v předloženém 
znění. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/31/433: RM schvaluje ukon čení nájemního vztahu k bytu č. 34 
v bytovém dom ě čp. 660/2 v ul. V Bytovkách, který je sou částí pozemku 
st. p. č. 772 – zastavěné plochy a nádvo ří v obci a k. ú. Králíky, s manžely 
P. a B. Š., oba bytem tamtéž, a to dohodou ke dni 3 0.09.2017.  
zodpovědný: MO, SMK s. r. o.,  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/31/434: RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouv ě o dílo na stavbu: 
„Oprava st řechy, Velké nám ěstí č.p. 274, Králíky“ mezi investorem m ěstem 
Králíky a zhotovitelem stavby  BROMACH spol. s r.o. , Dobrovského 83, 
563 01 Lanškroun, I Č 27467520 v předloženém zn ění. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
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hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/31/435: RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouv ě o dílo na stavbu: 
„Oprava pr ůčelní st řechy domu č.p. 275, Velké nám ěstí, Králíky“ mezi 
investorem m ěstem Králíky a zhotovitelem stavby  BROMACH spol. s  r.o., 
Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun, I Č 27467520, v předloženém zn ění. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/31/436: RM schvaluje „Pravidla pro zadávání  veřejných zakázek 
malého rozsahu“ v p ředloženém zn ění. 
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/31/437: RM schvaluje „P říkazní smlouvu na zajišt ění organizace 
výběru poplatk ů za parkování a provád ění úklidu“ na akci „CIHELNA 
2017“, konající se ve dnech 18. a 19.08.2017, mezi městem Králíky a SH 
ČMS - Sborem dobrovolných hasi čů Králíky, v p ředloženém zn ění.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/31/438: RM schvaluje „P říkazní smlouvu na zajišt ění organizace 
prodeje vstupenek, výb ěru poplatk ů za parkování a provád ění úklidu“ 
na akci „CIHELNA 2017“, konající se ve dnech 18. a 19.08.2017, mezi 
městem Králíky a SH ČMS - Sborem dobrovolných hasi čů Prost řední Lipka, 
v předloženém zn ění.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/31/439: RM schvaluje „P říkazní smlouvu na zajišt ění organizace 
prodeje vstupenek, výb ěru poplatk ů za parkování a provád ění úklidu“ 
na akci „CIHELNA 2017“, konající se ve dnech 18. a 19.08.2017, mezi 
městem Králíky a SH ČMS - Sborem dobrovolných hasi čů Heřmanice, 
v předloženém zn ění.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/31/440: RM schvaluje „P říkazní smlouvu na zajišt ění organizace 
prodeje vstupenek“ na akci „CIHELNA 2017“, konající  se ve dnech 18. a 
19.08.2017, mezi městem Králíky a SPOLKEM SENIOR Ů Kralicka, zapsaný 
spolek, v p ředloženém zn ění.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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RM/2017/31/441: RM schvaluje „P říkazní smlouvu na zajišt ění organizace 
prodeje vstupenek“ na akci „CIHELNA 2017“, konající  se ve dnech 18. a 
19.08.2017, mezi m ěstem Králíky a TJ Jiskrou Králíky, z.s., oddíl ASPV  
Králíky, v p ředloženém zn ění.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/31/442: RM bere na v ědomí informaci o zpracování analytických 
dokument ů klíčové aktivity č. 3 Strategie rozvoje a bezpe čnosti ICT v rámci 
projektu Optimalizace a profesionalizace M ěÚ Králíky. 
zodpovědný: odbor OS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/31/443: RM schvaluje: 
a) zadávací dokumentaci, v četně zadávacích podmínek ve řejné zakázky 

„Králíky – Intenzifikace ČOV“, která bude zadávána v užším řízení podle 
ust. § 58 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve řejných zakázek, 
v platném zn ění (dále také „ZZVZ“).  

b) pravidla pro hodnocení nabídek ve ve řejné zakázce „Králíky – 
Intenzifikace ČOV“ takto: Nabídky budou hodnoceny podle jejich 
ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek  bude 
hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. P ři hodnocení nabídkové 
ceny je rozhodná její celková výše bez dan ě z přidané hodnoty, uvedená 
v návrhu smlouvy v nabídce; 

c) zadávací podmínky a zadávací dokumentaci ve řejné zakázky malého 
rozsahu „Výkon technického dozoru investora a koord inátora BOZP 
na stavb ě Králíky – Intenzifikace ČOV“; 

d) že nabídky budou ve ve řejné zakázce malého rozsahu Výkon 
technického dozoru investora a koordinátora BOZP na  stavb ě „Králíky – 
Intenzifikace ČOV“ hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. 
Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle n ejnižší 
nabídkové ceny. P ři hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková  
výše bez dan ě z přidané hodnoty, uvedená v návrhu smlouvy v nabídce. 

RM jmenuje: 
a) komisi pro hodnocení nabídek VZ „Králíky – Inten zifikace ČOV“. 

Členové: 1. Jana Ponocná, 2. Mgr. Martin Hejkrlík, 3 . Mgr. Miroslav 
Beran, 4. Ing. Pavel Strnad, 5. Ing. Ladislav Tóth.  Náhradníci: 1. Petr 
Venzara, 2. Bc. Pavel Šverák, 3. Herbert Holly, 4. Bc. Veronika 
Sedláková, 5. Mgr. Denisa Černohousová; 

b) komisi pro hodnocení nabídek VZ „Výkon technické ho dozoru investora 
a koordinátora BOZP na stavb ě Králíky – Intenzifikace ČOV“.  Členové: 
1. Jana Ponocná, 2. Mgr. Martin Hejkrlík, 3. Mgr. M iroslav Beran. 
Náhradníci: 1. Ing. Pavel Strnad, 2. Ing. Ladislav Tóth, 3. Petr Venzara. 
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 



5 
 

RM/2017/31/444: RM schvaluje objednávku služby Skli k u spole čnosti 
Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČ: 26168685 za 9.680 Kč 
včetně DPH.  
zodpovědný:  starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2017/31/445: RM bere na v ědomí informaci o uzav řených darovacích 
smlouvách mezi m ěstem Králíky a firmami TES-LAMP, s.r.o., Zástavecká  
1183, 665 01 Rosice u Brna, I Č 25872044 (5.000 Kč) a PETRO ECOLOGY, 
s.r.o., Pavlovická 65/15, 779 00 Olomouc, I Č 04344375 (2.000 Kč). 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 
 
 

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


