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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 14 

rady města 

  konané 16.03.2011  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil  

     Kubíček 

       

Omluveni:    Jan Mlynář, Ing. Ladislav Tóth 

 
Za městský úřad:   Ing. Miroslav Bouška 
 
 
Město Králíky jako účastník řízení bere na vědomí oznámení o zahájení správního 

řízení ve věci vydání rozhodnutí k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů 
firmě Recycling – kovové odpady, a.s., Chotěboř, pro provozovnu Králíky, 
Plynárenská 384, Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM doporučuje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2188/2, 2199/6, 2210/5, 2210/6, 
2210/7 a 2210/10 vše v k.ú. Králíky od ČR – Pozemkového fondu ČR na město 
Králíky a to dle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 95/1999 Sb., v platném znění. Zároveň 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje podnájem nebytového prostoru v budově čp. 462 - kanceláře v k.ú. 
Králíky za účelem zřízení přijímacích a kancelářských prostor za nájemné ve výši 
2.000 Kč/měsíc a paušální měsíční částku na služby ve výši 500 Kč včetně DPH 
(spotřeba el. energie, plynu a vody) paní Makulové, bytem Tkalcovská, Králíky, a 
to na dobu určitou 6 měsíců. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM bere na vědomí stanovisko společnosti Agrostav, a.s., Ústí nad Orlicí a 
nedoporučuje prodej pozemků st.p.č. 881, 882, 883, 884, 885/2, 1064 a p.p.č. 46, 
1758/7, 1758/8, 1758/22, 1758/56, 1758/58 za kupní cenu 464.900 Kč a ukládá 
předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemků. Zároveň RM ukládá MO 
připravit návrh nájemného za užívání uvedených pozemků s přihlédnutím 
k charakteru a účelu užívání. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: průběžně 
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hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou s SMK, s. r. o., Králíky, kde předmětem 
smlouvy je zajištění úklidu v areálu veřejného dětského hřiště „V Bytovkách, 
Králíky a pověřuje starostku jejím podpisem.  
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM souhlasí s odstraněním dřevní hmoty z vyvrácených a zlomených vrb a bříz 
nacházejících se na pozemcích p.č. 280/2, 280/3, 271, 270/1 a 319/2 v k.ú. Dolní 
Hedeč v množství cca 3 m3 a současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o 
zpracování dřevní hmoty  z těchto stromů s panem Vašinou, bytem Dolní Hedeč, s 
podmínkou, že veškeré práce budou provedeny na náklad a vlastní nebezpečí 
žadatele pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zakázku Technická vybavenost Na 
Skřivánku – I. etapa a pověřuje starostku podpisem. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje požádat o bezúplatný převod nepotřebného movitého majetku od Správy 
státních hmotných rezerv Praha na město Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

 

 

 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

…………………………….. ……………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


