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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 15 

rady města 

  konané 11.04.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, 

Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček 
 

Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM doporučuje schválit prodej pozemků st.p.č. 43 – zastavěná plocha o výměře 86 m2, 

p.p.č. 35/1 – t. t. porost o výměře 504 m2 a p.p.č. 35/2 – t. t.porost o výměře 47 m2 
v k.ú. Heřmanice u Králík za kupní cenu ve výši znaleckého posudku + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemků. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: průběžně 

hlasování: 5:0:0  

 

RM doporučuje schválit prodej pozemku p.p.č. 3785 – t. t. porost o výměře 34 m2 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: 5:0:0 

 

RM schvaluje v návaznosti na rozhodnutí ZM/2012/02/075 ze dne 19.03.2012 dohodu o 
ukončení zprostředkovatelské smlouvy ze dne 20.08.2010 mezi městem Králíky a 
společností RHINOCEROS, a.s., Most na zprostředkování prodeje nemovitostí LT 
Hněvkov. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo 080/2011 mezi městem Králíky a firmou Agile 
spol. s r.o. Ústí nad Orlicí na stavbu: „Zvýšení turistické atraktivity Králické 
pevnostní oblasti – revitalizace tvrze Hůrka, reg. č. CZ.1.13/3.100/14.00900“ a 
pověřuje starostku podpisem.  
zodpovědný: VTS 

termín: ihned 

hlasování: 4:1:0  (p. Mlynář proti)  

 

RM schvaluje investiční akci: celková rekonstrukce elektrických rozvodů v bytě č. 18 
v čp. 658/2, ulice V Bytovkách, Králíky. 
zodpovědný: SMK, s. r. o.  

termín: ihned 
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hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje investiční akci: celková rekonstrukce bytového jádra v bytě č. 22 v čp. 
660/3, ulice V Bytovkách, Králíky. 
zodpovědný: SMK, s. r. o.  

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 
 

 

 

 

 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 

 


