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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 25 

rady města 

  konané 01.06.2011  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, 

     Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček 

 
Za městský úřad:   Ing. Miroslav Bouška 
 
 
 
RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 480/1 v k.ú. Králíky za účelem údržby 

pozemku – sekání trávy za roční nájemné ve výši 246 Kč Společenství vlastníků 
domu čp. 109, ulice Hedečská, Králíky. Současně RM ukládá MO ošetřit v nájemní 
smlouvě bezesmluvní užívání části nemovitosti za poslední 3 roky, výše náhrady za 
bezesmluvní užívání činí částku 738 Kč.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 

RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 1046/1 v k.ú. Králíky za účelem 
údržby pozemku a zajištění přístupu na pozemek p.p.č. 318/11 v k.ú. Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 

RM schvaluje uzavření nové smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem 
Králíky a Základní školou praktickou Králíky, Nábřežní čp. 130, Králíky 
v předloženém znění a pověřuje starostku podpisem.  
zodpovědný: majetkový odbor, na vědomí odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje výpůjčku nemovitosti čp. 369 na st.p.č. 496, st.p.č. 496 a p.p.č. 3756 v k.ú. 
Králíky sdružení TJ Jiskra Králíky o.s., Nádražní čp. 488, Králíky, a to na dobu 
určitou od 01.06.2011 do 31.05.2021 za níže uvedených podmínek: 
- zabezpečování pravidelných a příslušnými předpisy stanovených revizí a 

technických prohlídek na náklady vypůjčitele 
- zajišťování veškerých oprav a údržby na náklady vypůjčitele 
- veškeré stavební opravy, úpravy a rekonstrukce podléhají souhlasu půjčitele a 

provádí je vypůjčitel na vlastní náklady (v souladu s usnesením RM/2003/19/289 
ze dne 20.05.2003) 

- veškeré provozní náklady bude hradit vypůjčitel   
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zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích p.p.č. 506 a 511/4 v k.ú. Králíky 
spočívající v uložení vodovodní přípojky a práva vstupu na pozemek za účelem 
oprav a údržby zařízení pro vlastníka nemovitosti čp. 73, tj. manžele Volákovi, 
Králíky, věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a v tomto případě bezúplatně. 
Zároveň RM doporučuje schválit nový záměr prodeje pozemku p.p.č. 506 v k.ú. 
Králíky za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Zároveň RM 
ukládá MO předložit na jednání ZM nový záměr prodeje. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 
 

RM schvaluje uzavření nových pojistných smluv na uvedená vozidla: 
- ŠKODA Fabia SPZ 2E5 1755  
- ŠKODA Fabia SPZ 2E5 1765  
- Traktor JOHN DEERE SPZ E00 9565  
- ŠKODA Fabia Combi SPZ 1E7 8383  
- ŠKODA Fabia Combi SPZ 3E3 2300  
- ŠKODA Fabia Combi SPZ 1E8 7222  
u České podnikatelské pojišťovny, a.s., a to formou nových pojistných smluv. 
Zároveň RM souhlasí s tím, aby původní pojistné smlouvy byly na výše uvedená 
vozidla vypovězeny ke konci pojistného období. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 

RM schvaluje požádat o bezúplatný převod nepotřebného movitého majetku od ČR – 
Ministerstva obrany, PSČ 160 01 Praha 6 na město Králíky, a to ve veřejném zájmu 
– pro účely kulturní a vzdělávací, expozice ve Vojenském muzeu Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 

RM schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Školní jídelna Králíky pro rok 
2011. 
zodpovědný: odbor ŠKT, na vědomí finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje rozpis rozdělení veřejné podpory v oblasti grantů a příspěvků pro rok 
2011.  
zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí informaci o stavu financí města Králíky k 31.5.2011 a ukládá 
finančnímu odboru předložit bod na jednání zastupitelstva.  
zodpovědný: finanční odbor, vedení města  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s Ing. Ulmannovou, Libchavy za zpracování 
žádosti o poskytnutí dotace z prostředků OPŽP – prioritní osy 6.3 Obnova 
krajinných struktur na realizaci akce „Regenerace památné aleje ke klášteru na 
Hoře Matky Boží v Králíkách“ za maximální celkovou cenu 24.000,- Kč včetně 
DPH a pověřuje starostku města k jejímu podpisu. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí návrh „Jednacího řádu Zastupitelstva města Králíky“ a ukládá 
předložit tento návrh na zasedání ZM dne 13.06.2011. 
zodpovědný: odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje mandátní smlouvu uzavřenou mezi městem Králíky a V. Tajovským, 
Chrudim, kde předmětem smlouvy je zajištění inženýrské činnosti a technického 
dozoru investora při realizaci stavby: „Zvýšení turistické atraktivity Kralické 
pevnostní oblasti – revitalizace tvrze Hůrka“ a pověřuje starostku jejím podpisem.  
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM opravuje usnesení č. RM/2011/23/300 ze dne 18.05.2011 tak, že schvaluje  v  
souvislosti s  pořádáním  sportovní akce: „Moped Cup 2011“ úplnou uzavírku 
silnice III/31224 v úseku č.p. 148 po areál firmy Vydrus s.r.o.; MK ul. Na Pískách a 
MK ul. Jana Opletala  na den 25.06.2011 v době od 13:00 do 17:00 hod. 
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje program jednání ZM dne 13.06.2011.  
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM se seznámila se záměrem využití 1 bytové jednotky v DPS Na Křižovatce, čp. 193 
pro organizační složku města Sociální služby Králicka a pověřuje ředitele SSK 
dalším jednáním v této věci. 
zodpovědný: ředitel SSK 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 

 

 

 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….. ……………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


