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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 55 

rady města 

  konané 28.12.2011  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil 

Kubíček, Jan Mlynář 

 
Omluven:  Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad:   Ing. Miroslav Bouška 

 

 
RM doporučuje schválit nákup pozemků p.p.č. 439/4 – t. t. porost o výměře 1192 m2, 

p.p.č. 439/5 – orná půda o výměře 6782 m2, p.p.č. 439/7 – orná půda o výměře 938 
m2 a p.p.č. 439/12 – orná půda o výměře 4 m2 v k.ú. Dolní Lipka za maximální cenu 
stanovenou ve znaleckém posudku a ukládá MO předložit tento bod na jednání 
ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: průběžně 

hlasování: 4:0:0 

 

RM schvaluje ukončení smlouvy o poskytování služeb v oblasti přenosu dat s firmou R-
net, s.r.o., Letohrad, a to dohodou ke dni 31.12.2011. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

RM schvaluje Směrnici pro odpisování dlouhodobého majetku města Králíky č. 
PP/128/S/2011 – odpisový plán.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

RM bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a ukládá 
OVV předložit tento návrh ke schválení na následujícím jednání ZM. 
zodpovědný: OVV, právnička úřadu 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

RM doporučuje ZM vhledem k předpokládané finanční situaci města v roce 2012 
odsunout digitalizaci kina na rok 2013.  
zodpovědný: starostka 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 
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RM nesouhlasí se snížením odměn neuvolněným členům ZM, kteří pracují jako 
předsedové komisí a výborů a členové RM.  
zodpovědný: starostka 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

RM ukládá starostce zajistit organizaci výběrového řízení na poskytovatele úvěru na 
přeúvěrování stávajících závazů města tak, aby nový smluvní vztah mohl být 
uzavřen s platností od 01.04.2012.  
zodpovědný: starostka 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

RM schvaluje výpůjčku nebytového prostoru v objektu čp. 367 na st.p.č. 228 a 229 
v k.ú. Králíky – místnosti bývalé dílny v suterénu budovy gymnázia Vojensko–
historickému klubu ERIKA Brno, o.s., Brno-Židenice, za účelem uložení sbírek 
pevnostní povahy, vzduchotechniky, filtrů, lafet, pomocného materiálu a souprav 
FKPV, a to na dobu neurčitou.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

RM schvaluje pronájem pozemků p.p.č. 465/2 – t.t. porostu o výměře 266 m2, p.p.č. 
465/3 – t.t. porostu o výměře 357 m2 a p.p.č. 463/2 – t.t. porostu o výměře 542 m2 
v k.ú. Dolní Hedeč za účelem údržby pozemků a sekání trávy panu Hrdinovi, 
Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

RM uděluje souhlas TJ Jiskra Králíky o. s.,  s podnájmem nebytového prostoru v čp. 
359  v Králíkách pro pana Tomka, Králíky, a to za podmínky, že výše 
podnájemného nepřekročí částku 3.339 Kč/měsíc a doba podnájmu bude 
korespondovat s nájemní smlouvou mezi městem Králíky a TJ Jiskra Králíky o.s. 
zodpovědný: majetkový odbor, SMK 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

 
 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


