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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 20 

rady města 

  konané 27.04.2011  
 
Přítomni členové rady města: Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček,  

     Ing. Ladislav Tóth 

 

Omluveni:    Jana Ponocná, Jan Mlynář 

 
Za městský úřad:   Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 2075 v k.ú. Králíky o výměře cca 

10 m2 za účelem zřízení letní zahrádky podle podané žádosti. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 3:0:0 

 

RM schvaluje novou pojistnou hodnotu majetku města k 31.03.2011 k pojistné smlouvě 
č. 151 471 6651 mezi městem Králíky a Generali Pojišťovnou, a.s., Praha a ukládá 
MO požádat o změnu výše pojištění majetku města. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 3:0:0 

 

RM v souladu s Článkem 5 odst. (1) Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města 
Králíky schvaluje v případě opakovaného hrubého porušení povinností 
vyplývajících z nájmu, zejména tím, že nájemce nezaplatí nájemné nebo úhradu za 
plnění poskytovaná s užíváním bytu, následující postup: 
- nájemní smlouva se prodlouží vždy o šest měsíců, a to uzavřením nové nájemní 

smlouvy 
- v nájemní smlouvě se změní způsob platby nájemného, a to hotově u správce 

bytového fondu společnosti Služby města Králíky, s. r. o. 
Jednotlivé případy budou projednávány individuelně případ od případu vzhledem 
k sociální situaci nájemce.  
zodpovědný: majetkový odbor, správce bytového fondu, na vědomí – odbor SVZ  

termín: ihned 

hlasování: 3:0:0 

 

RM doporučuje schválit bezúplatný převod pozemků p.p.č. 3707 a části p.p.č. 3708 v 
k.ú. Králíky od ČR – Pozemkového fondu ČR na město Králíky a to dle § 5 odst. 1 
písm. b) zákona č. 95/1999 Sb., v platném znění. Zároveň RM ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: průběžně 
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hlasování: 3:0:0 

 

RM schvaluje znění výzvy s navrženými změnami k podání cenové nabídky a znění 
zadávací dokumentace pro vyhlášení VZ na výběr zhotovitele stavby: – „Úprava 
přechodů pro chodce na průtahu sil. 1/43, Králíky“ a zároveň schvaluje seznam 
firem, kterým bude výše uvedená výzva zaslána: M-Silnice, a. s., Hradec Králové, 
STRABAG, a. s., Praha 5, MADOS MT, s. r. o., Kostelec nad Orlicí, Skanska, a. s., 
Praha 4, Chládek a Tintěra, a. s., Pardubice a Agile, spol. s r. o., Vysoké Mýto. 
zodpovědný: odbor VTS 

termín: ihned 

hlasování: 3:0:0 

 

 
 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

…………………………….. ……………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


