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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 55 

rady města 
  konané 15.12.2010  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, , Ing. Ladislav Tóth, 

Jan Mlynář 
 
Omluven: Mgr. Vlastimil Kubíček 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
 
RM schvaluje evidovat nepotřebný vojenský majetek převedený na město Králíky od 

ČR – Ministerstva obrany smlouvou č. 1018 05 723 jako sbírkové předměty dle 
zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších 
předpisů a ukládá správci Vojenského muzea Králíky společnosti ARMY FORT, 
s.r.o., Brno ve spolupráci s odborem ŠKT neprodleně zapsat movitý majetek (236 
ks ježků a 50 ks jehlanů) do evidence sbírkových předmětů a následně po získání 
registrace do centrální evidence Ministerstva kultury. 

 
A současně 
 
RM schvaluje evidovat nepotřebný vojenský majetek převedený na město Králíky od 

ČR – Ministerstva obrany smlouvou č. 1018 05 723 jako sbírkové předměty dle 
zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších 
předpisů a ukládá správci Muzea čs. opevnění, Pěchotního srubu K S-14  sdružení 
Vojensko – historickému klubu „Erika“, Brno ve spolupráci s odborem ŠKT 
neprodleně zapsat movitý majetek (352 ks ježků) do evidence sbírkových předmětů 
a následně po získání registrace do centrální evidence Ministerstva kultury. 

 
A současně 
 
RM schvaluje evidovat nepotřebný vojenský majetek převedený na město Králíky od 

ČR – Ministerstva obrany smlouvou č. 1018 05 723 jako sbírkové předměty dle 
zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších 
předpisů a ukládá správci Muzea opevnění – dělostřelecké tvrze Hůrka Společnosti 
přátel československého opevnění, o.p.s., Brno ve spolupráci s odborem ŠKT 
neprodleně zapsat movitý majetek (412 ks ježků) do evidence sbírkových předmětů 
a následně po získání registrace do centrální evidence Ministerstva kultury. 
zodpovědný: majetkový odbor, odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru v čp. 420 v ul. Plynárenská 
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v Králíkách a pozemku p.p.č. 3331 v k.ú. Králíky za účelem drobného podnikání, a 
to na dobu neurčitou za roční nájemné u nebytového prostoru ve výši 250 
Kč/m2/rok a u pozemku ve výši 10 Kč/m2/rok a ukládá MO zveřejnit záměr 
pronájmu, a to  v souladu s Pravidly pro pronajímání nebytových prostorů ve 
vlastnictví města Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 3123 v k.ú. Králíky za účelem 
sekání travního porostu o výměře cca 4857 m2 za roční nájemné 2.429 Kč a ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje ukončení výpůjčky nebytových prostor – kanceláří v č.p. 354 na Velkém 
náměstí v Králíkách s Vojensko – historickým klubem „Erika“, Brno, a to dohodou 
ke dni 31.12.2010. Zároveň ukládá MO zveřejnit záměr pronájmu tohoto 
nebytového prostoru, a to v souladu s Pravidly pro pronajímání nebytových 
prostorů ve vlastnictví města Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 4 Smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 30.12.2005 mezi městem 
Králíky a sdružením Vojensko - historický klub „Erika“, Brno týkající se změny 
hodnoty movitého majetku. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro výstavbu 
garáží – 17 garážových stání „Na Mokřinách“ a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy. 
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 36/10 na zhotovení projektové dokumentace pro 
ohlášení a zadání stavby na akci: „Přechody pro chodce na komunikaci I/43 
v Králíkách“ uzavřenou s firmou M.I.S, a. s., Hradec Králové a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy. 
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje mandátní smlouvu s panem Ondrejkou, na provádění autorského dozoru 
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v rámci realizace projektu „Zpracování digitálního povodňového plánu a 
vybudování varovného a vyrozumívacího systému pro území ORP Králíky“ a 
pověřuje starostku jejím podpisem. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
 
 
Zapsala: Jitka Prausová 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….. ……………………………… 
 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 
 starostka místostarosta 


