
Město Králíky 
Zápis z jednání č. 25 

rady města 
  konané 09.06.2010  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav 

Tóth 
 
Omluveni:  MUDr. Eva Rýcová, Bc. Čestmír Doubrava 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje dohodu o užívání pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. 587/2, 592/1, 

594, 1096, 597, 599/4 (GP) a části 599/2 (GP) v k.ú. Prostřední Lipka mezi městem 
Králíky a panem Barnou, Králíky. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví č.j. SLZ-1029ČJ-2010-

009HMZ mezi městem Králíky a ČR–Ministerstvem vnitra, IČ 00007064, na převod 
nepotřebného movitého majetku v účetní hodnotě 291.154 Kč. 

zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k nebytovému prostoru – kanceláře v budově 
čp. 414 na st.p.č. 558/1 v k.ú. Králíky s OSPZV – ASO ČR dohodou, a to ke dni 
30.06.2010.  Současně RM ukládá majetkovému odboru zveřejnit záměr 
pronájmu tohoto nebytového prostoru. 

zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v umístění, zřízení a provozování 

kabelového vedení NN v zemi na p. p. č. 284/9, p.p.č. 315 a p.p.č. 328 v k.ú. Králíky 
pro oprávněnou ČEZ Distribuce, Děčín, věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úhradu 3.000 Kč+DPH. Zároveň RM souhlasí do doby 
realizace uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.  

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v umístění, zřízení a provozování 
zařízení distribuční soustavy na p. p. č. 2074/13 v k. ú. Králíky pro oprávněnou ČEZ 
Distribuce, Děčín, věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu 1.000 Kč+DPH. Zároveň RM souhlasí do doby realizace uzavřít smlouvu o 



uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje Smlouvu o odborné technické kontrole a opravách dětských hřišť a 
sportovišť uzavřenou s firmou PROLEMAX, PLZEŇ a pověřuje starostku jejím 
podpisem. 

zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 200811632 uzavřenou s firmou OHGS, s. 
r. o., Ústí nad Orlicí a pověřuje starostku podpisem dodatku. 

zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje provedení oprav zjištěných závad dle KHS Ústí nad Orlicí v prostoru 
ambulantní rehabilitace v budově zdravotního střediska, čp. 414, Králíky.  

zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje udělení výjimky pro třídy VII.B a VIII.A pro školní rok 2010/2011 

v případě, že v uvedených třídách překročí počet žáků směrné číslo 30 
s maximálním počtem 34 žáků v každé třídě. 

zodpovědný:  odbor ŠKT, ředitel školy 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM bere na vědomí protokol o výsledku provedené kontroly – „Hospodaření 
s veřejnými prostředky, Roční uzávěrka k 31. 12. 2009“.  

zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor, tajemník MěÚ 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

 
Zapsala: Jitka Prausová 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….. ……………………………… 
 Jana Ponocná Bc. Čestmír Doubrava 
 starostka místostarosta 
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