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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 18 

rady města 

  konané 02.05.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth,  
 
Z jednání omluven: Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář 

 

Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje dodatek č. 3 Smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 01.12.2006 mezi městem 

Králíky a Osadním výborem Horní Lipka týkající se změny hodnoty movitého 
majetku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 2 Smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 20.03.2009 mezi městem 
Králíky a Osadním výborem Červený Potok týkající se změny hodnoty movitého 
majetku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 3 Smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 20.03.2009 mezi městem 
Králíky a Osadním výborem Heřmanice týkající se změny hodnoty movitého 
majetku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 3 Smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 27.03.2009 mezi městem 
Králíky a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Heřmanice týkající se změny 
hodnoty movitého majetku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 3 Smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 20.04.2009 mezi městem 
Králíky a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Prostřední Lipka týkající se změny 
hodnoty movitého majetku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
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RM schvaluje dodatek č. 2 Smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 31.07.2008 mezi městem 
Králíky a FC Jiskra Králíky – Červená Voda o.s. týkající se změny hodnoty 
nemovitého majetku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 3 mandátní smlouvy ze dne 16.05.2008 s Vojensko – 
historickým klubem ERIKA Brno, o.s., upravující hodnotu spravovaného majetku 
města. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM doporučuje schválit prodej pozemků p.p.č. 2298 – ostatní plocha o výměře 118 m2, 
p.p.č. 2300 – ostatní plocha o výměře 120 m2, p.p.č. 2465 – vodní plocha o výměře 
1709 m2, p.p.č. 2514/2 – vodní plocha o výměře 682 m2 v k.ú. Červený Potok panu 
Adamovi, Šumperk. Zároveň RM doporučuje schválit prodej pozemku p.p.č. 
2514/1 – vodní plocha o výměře 375 m2 v k.ú. Červený Potok paní Štelbaské, 
Králíky. Dále RM schvaluje zatížit pozemky p.p.č. 2298 a p.p.č. 2300 v k.ú. Červený 
Potok věcným břemenem spočívajícím v právu chůze a jízdy pro vlastníka 
nemovitosti čp. 76 na st.p.č. 6/2 v k.ú. Červený Potok, tj. paní Štelbaskou.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 
 

RM doporučuje schválit Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví 
města Králíky č. PP/135/P/2012 v předloženém znění a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 
 

RM jmenuje konkursní komisi pro posouzení uchazečů a jmenování do funkce ředitele 
školy Mateřská škola Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí ve složení: Jana 
Ponocná - předsedkyně komise, Mgr. Vlastimil Kubíček – člen komise, paní Irena 
Laczková – členka komise, Mgr. Zdeňka Fojtíková – členka komise, Mgr. Ivana 
Bečková – členka komise, Mgr. Miluše Málková – členka komise, Bc. Jan Divíšek – 
tajemník komise. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje program jednání ZM dne 14.05.2012.  
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
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Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


