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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 41 

rady města 

  konané 22.09.2011  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth,  

 

Omluveni:    Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář 

 

 
RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 147 v k.ú. Králíky za kupní 

cenu ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na 
jednání ZM záměr prodeje pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 
 

RM ruší usnesení RM/2011/38/535 ze dne 07.09.2011 a doporučuje schválit záměr 
prodeje pozemku p.p.č. 1003/2 v k.ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku + náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na 
jednání ZM záměr prodeje pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje příspěvek na stavbu zpevněné plochy ke sportovnímu využití na pozemku 
p.p.č. 23/24 v k.ú. Králíky a ukládá odboru VTS v rámci rozpočtu 2012 stavbu 
zrealizovat.  
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje požádat ČR – SSHR o bezúplatný převod nepotřebného movitého 
majetku státu ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů:  
• z nabídky pro organizační složky státu a státní organizace č.j. 

06098/11/OSMI/KOUK o 1 ks hoblovky a 28 ks palet kovových žlutých 
v celkové evidenční ceně 53.294,78 Kč 

• z nabídky pro fyzické a právnické osoby č.j. 06091/11/OSMI/KOUK o 1 ks 
vozíku vysokozdvižného 3522 TXK Desta, 1 ks traktorového přívěsu a 28 ks 
palet HOPSK plechových v evidované minimální kupní ceně 185.821 Kč 

• z nabídky organizačním složkám státu a státním organizacím č.j. 06126/11-
SSHR/OPH-vecd. o 1 ks přívěsu cisterna PHM HEFA 1 m3 v evidenční ceně 
29.400 Kč. 

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

RM schvaluje nákup programu pro evidenci sbírkových předmětů ve vlastnictví města 
Králíky uložených ve Vojenském muzeu Králíky s názvem „ProMuzeum“, výrobce 
firma Bach systems s.r.o. a ukládá vedoucímu odboru ŠKT ve spolupráci s Ing. 
Švédou a M. Večeřem zajistit nákup a instalaci programu.  
zodpovědný: odbor ŠKT, Ing. Roman Švéda, Vojenské muzeum Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu č. OŽPZ/11/41863 mezi městem Králíky a Pardubickým krajem 
na vypracování projektové dokumentace na akci „Vodovodní přivaděč pro obec 
Červený Potok“. Současně RM pověřuje starostku města podpisem výše uvedené 
smlouvy. 
odpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM ruší usnesení číslo RM/2011/35/508 a schvaluje realizaci dvou divadelních 
představení pro mládež se zaměřením na protidrogovou problematiku a pověřuje 
starostku města podpisem smluv o realizaci projektu. 
zodpovědný: odbor ŠKT, odbor SVZ 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

…………………………….. ……………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 
 


