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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 01 

rady města 

  konané 04.01.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, , Ing. Ladislav Tóth, 

Mgr. Vlastimil Kubíček 

 

Omluven: Jan Mlynář 

 

Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM bere na vědomí přibližné zaměření jednotlivých částí pozemků p.p.č. 1758/7 a 

1758/56 v k.ú. Králíky dle harmonogramu přípravných kroků k úpravě vztahu 
k pozemkům v areálu společnosti Agrostav, a.s., stavebního závodu Králíky. 
Zároveň RM bere na vědomí aktualizovanou žádost společnosti o prodej pozemků 
st.p.č. 881, 884, 885/2 882, 883, 1064 a p.p.č. 46, 1758/7, 1758/8, 1758/22, 1758/56, 
1758/58, 1758/55, 1500/2, 1500/20 vše v k.ú. Králíky za kupní cenu 700.000 Kč a 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: průběžně 

hlasování: 4:0:0 

 

RM doporučuje schválit přijetí daru – komunikace I/43 na pozemcích p.p.č. 496/1, 
496/10 a 496/11 a pozemků p.p.č. 496/1, 496/10 a 496/11 vše v k.ú. Dolní Lipka od 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha na město Králíky, do doby realizace převodu 
doporučuje schválit smlouvu o smlouvě budoucí darovací v předloženém znění. 
Zároveň RM ukládá MO předložit tento bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: průběžně 

hlasování: 4:0:0 

 

RM bere na vědomí ukončení nájemního vztahu vyplývajícího z uzavřené smlouvy o 
nájmu nebytových prostor ze dne 01.09.2004, a to z důvodu zániku subjektu 
nájemce. Současně RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor - kanceláří 
včetně příslušenství v objektu čp. 316 na st.p.č. 920 v k.ú. Králíky o celkové výměře 
111,24 m2 za roční nájemné ve výši 53.395 Kč, účel pronájmu – zřízení kanceláří 
pro výkon činností Úřadu práce České republiky, nájemní vztah na dobu určitou - 
do doby získání jiných prostor úřadem práce, nejdéle však na dobu 2 let od 
uzavření nájemní smlouvy, a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit na dobu 15 
dnů. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 
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RM bere na vědomí ukončení nájemního vztahu vyplývajícího z uzavřené nájemní 
smlouvy ze dne 29.03.1995, a to z důvodu zániku subjektu nájemce. Současně RM 
schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor - kanceláří včetně příslušenství 
v objektu čp. 352 na st.p.č. 203 v k.ú. Králíky o celkové výměře 122 m2 za roční 
nájemné ve výši 117.120 Kč, účel pronájmu – zřízení kanceláří pro výkon činností 
Úřadu práce České republiky, nájemní vztah na dobu určitou - do doby získání 
jiných prostor úřadem práce, nejdéle však na dobu 2 let od uzavření nájemní 
smlouvy a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit na dobu 15 dnů. 
zodpovědný: majetkový odbor, SMK 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

RM doporučuje schválit bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2247 – t. t. porost o výměře 
1838 m2, p.p.č. 2249 – t. t. porost o výměře 1775 m2, p.p.č. 2332 – ostatní plocha o 
výměře 804 m2, p.p.č. 2343 – ostatní plocha o výměře 121 m2, p.p.č. 2454 – t. t. 
porost o výměře 1609 m2, p.p.č. 2526 – t. t. porost o výměře 1397 m2, p.p.č. 2533 – t. 
t. porost o výměře 354 m2, p.p.č. 2541 – ostatní plocha o výměře 3645 m2 a p.p.č. 
2543 - ostatní plocha o výměře 1102 m2 v k.ú. Horní Lipka od ČR – Pozemkového 
fondu ČR na město Králíky, a to dle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 95/1999 Sb., 
v platném znění, a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: průběžně 

hlasování: 4:0:0 

 

RM schvaluje návrh budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě, číslo smlouvy 11 SOBS 01 4120747185 mezi ČEZ Distribuce 
a.s., Děčín a městem Králíky a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.  
zodpovědný: VTS 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

RM schvaluje program jednání ZM dne 16.01.2012.  
zodpovědný: starostka 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

 

 

 

 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


