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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 02 

rady města 

  konané 11.01.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, 

Jan Mlynář 

 

Omluven: Mgr. Vlastimil Kubíček 

 

Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku st.p.č. 769/4 – zastavěná plocha o 

výměře 20 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 130 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM dodatečně souhlasí s provedením stavebních úprav v bytě č. 3 v domě čp. 658/1 v ul. 
V Bytovkách v Králíkách – opravy bytového jádra za podmínek: 

1) Žadatel tyto úpravy přesně specifikované – viz cenová nabídka a v celkové 
hodnotě 151.078 Kč -  bezúplatně převede na město jako majitele bytu. 

2) Převod na město bude realizován smlouvou o provedení a bezúplatném 
převedení investic s přesnou specifikací předmětu převodu se stanovením 
přechodu vlastnického práva ke dni podpisu této smlouvy. 

3) Odbor VTS a správce bytového fondu neprodleně provedou kontrolu 
zrealizovaných úprav, zda odpovídají rozsahu a kvalitě uvedené ve specifikaci 
v žádosti. Na základě této kontroly vydá odbor VTS správci bytového fondu 
písemný souhlas s proplacením části nákladů na rekonstrukci, a to formou 
příspěvku ve výši 30.000 Kč z rozpočtu správce bytového fondu na správu a 
údržbu bytů, a to na základě kopie daňového dokladu vystaveného dodavatelem. 

zodpovědný: majetkový odbor, odbor VTS, Služby města Králíky, s.r.o.  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM ruší usnesení č. RM/2011/55/795 ze dne 28.12.2011 a schvaluje pronájem pozemků 
p.p.č. 465/2 – t.t. porostu o výměře 266 m2 a p.p.č. 465/3 – t.t. porostu o výměře 357 
m2 v k.ú. Dolní Hedeč za účelem údržby pozemků a sekání trávy panu Hrdinovi, 
Králíky. Pozemek p.p.č. 463/2 – t.t. porost o výměře 542 m2 v k.ú. Dolní Hedeč je již 
pronajat jinému žadateli. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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07. Ukončení pronájmu pozemku dohodou 
RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k části pozemku p.p.č. 2076/3 – ostatní 

plocha o výměře cca 75 m2 v k.ú. Králíky s manžely Darebnými, Králíky, a to 
dohodou ke dni 31.01.2012. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje výpověď písemné obchodní smlouvy o zabezpečení poukázek pro osoby 
v hmotné nouzi se společností Accor Services CZ, s. r. o., Praha 1, schválené dne 
03.09.2008 usnesením RM/2008/39/471 a pověřuje starostku podpisem výpovědi 
smlouvy.  
zodpovědný: starostka, vedoucí OSVZ  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního 
systému EKOLAMP s firmou EKOLAMP s.r.o. a pověřuje starostku podpisem této 
smlouvy.  
zodpovědný: odbor ŽP  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 
 
 

 

 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


