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 Město Králíky 
Zápis z jednání č. 33 

rady města 

  konané 29.08.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil 

Kubíček, Jan Mlynář, Ing. Ladislav Tóth 

 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM nedoporučuje snížení kupní ceny u prodeje pozemku p.p.č. 2529 v k.ú. Horní Lipka 

a zároveň doporučuje schválit prodej pozemku p.p.č. 2529 – ostatní plocha o 
výměře 1480 m2 v k.ú. Horní Lipka paní D. W., za kupní cenu: 
- u části pozemku o výměře 350 m2 ve výši 50 Kč/m2 
- u části pozemku o výměře 1130 m2 ve výši 100 Kč/m2 + náklady spojené s 
převodem a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: průběžně  

hlasování: 5:0:0  

 

RM potvrzuje usnesení RM/2012/20/271 ze dne 16.05.2012, tj. doporučuje schválit 
záměr prodeje pozemku p.p.č. 2426 – trvalý travní porost o výměře 1232 m2 v k.ú. 
Červený Potok za kupní cenu ve výši 100 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 záměr výpůjčky budovy občanské vybavenosti čp. 35 na st.p.č. 79/2, 
st.p.č. 79/2 – zastavěné plochy o výměře 91 m2, p.p.č. 286/26 – ostatní plochy o 
výměře 156 m2 a p.p.č. 286/27 – ostatní plochy o výměře 237 m2 vše v k.ú. Dolní 
Lipka pro potřebu Osadního výboru Dolní Lipka a potřebu občanů územního 
obvodu města Králíky. 

zodpovědný: majetkový odbor  

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje záměr výpůjčky jiné stavby bez čp/če na st.p.č. 234 a st.p.č. 234 – 

zastavěné plochy o výměře 86 m2 vše v k.ú. Holní Lipka pro potřebu Osadního 
výboru Horní Lipka a potřebu občanů územního obvodu města Králíky. 

zodpovědný: majetkový odbor  

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostorů v čp. 366 na st.p.č. 225 na Velkém 
náměstí v k.ú. Králíky za měsíční nájemné 1.640 Kč, ostatní podmínky stanovit 
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v souladu s Pravidly pro pronajímání nebytových prostorů ve vlastnictví města 
Králíky a ukládá MO záměr zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje záměr pronájmu pozemků p.p.č. 294/6 – ostatní plochy o výměře 859 m2 
a p.p.č. 294/20 – ostatní plochy o výměře 82 m2 vše v k.ú. Dolní Lipka za účelem 
manipulační plochy za roční nájemné ve výši 1.882 Kč a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit. 

zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM upřesňuje usnesení č. RM/2012/28/429 a schvaluje prodej kovové konstrukce 
bývalé haly – obč. vyb. na st.p.č. 1594 v k.ú. Králíky a zvedacího zařízení, inv. č. 
0108 panu J. P., Dolní Hedeč. Současně RM pověřuje starostku města podpisem 
protokolu o vyřazení drobného majetku. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned  

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje požádat ČR – Ministerstvo obrany, Sekci správy majetku, Odbor pro 
nakládání s nepotřebným majetkem, Praha o bezúplatný převod nepotřebného 
movitého majetku státu – majetek uvedený v seznamu vypracovaný VMK Králíky, 
a to ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a 
jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 
RM projednala žádost pana J. P. o prošetření pronájmu pozemků a potvrzuje usnesení 

RM/2010/12/193 ze dne 24.03.2012, tj. potvrzuje nájemní vztah k pozemkům p.p.č. 
3570 – ostatní ploše a p.p.č. 3567 – ostatní ploše, vše v k.ú. Králíky na základě 
uzavřené nájemní smlouvy ze dne 06.04.2010 s panem Č. Ř., Králíky. 

zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje investiční akci: celková rekonstrukce elektroinstalace a bytového jádra v 

bytě č. 05 v čp. 662/1, ulice V Bytovkách, Králíky. 
zodpovědný:  SMK, s. r. o.  

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje darovací smlouvu mezi firmou MADOS MT s.r.o., Lupenice a městem 
Králíky. Předmětem smlouvy je provedení dopravního značení při pořádání 
kulturní akce: „Den Sil podpory AČR Cihelna 2012 Králíky“. Zároveň RM 
pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy. 
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zodpovědný:  VTS  

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 
 
 
 
Zapsal: Miroslav Bouška 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


