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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 38 

rady města 

  konané 10.10.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil 

Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář 

 

Za městský úřad:  Ing. Miroslav Bouška 

 
 
RM schvaluje sídlo nově zakládaného Klubu vojenské historie při Vojenském muzeu 

Králíky v nemovitosti č.p. 1 – nebytový prostor kancelář č. 1 - na st.p.č. 213 v k.ú. 
Prostřední Lipka. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM neschvaluje pronájem garážového stání v přístavbě budovy čp. 354 na Velkém 
náměstí v Králíkách panu M. B., pracoviště – Evropský dům čp. 353, Králíky 
z důvodu nedostatku parkovacích míst. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí oznámení o opravě chyby v údajích katastru nemovitostí a to u 
nemovitosti – garáže na st.p.č. 788 v k.ú. Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 4/5 – ostatní plocha o výměře 502 
m2, p.p.č. 4/9 – ostatní plocha o výměře 544 m2 a p.p.č. 4/21 – ostatní plocha o 
výměře 116 m2 vše v k.ú. Dolní Lipka od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových na město Králíky a ukládá MO požádat o převod. Zároveň 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí žádost Vojensko-historického klubu ERIKA Brno, o.s. o výpůjčku 
nebytových prostorů v 1. NP – pravé křídlo budovy čp. 367 na st.p.č. 228 a st.p.č. 
229 na Velkém náměstí v k.ú. Králíky za účelem vybudování stálé expozice a pro 
ukládání muzejních sbírek a odkládá rozhodnutí o žádosti do 30.11.2012. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
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RM bere na vědomí žádost pana P. V. o pronájem nebytových prostor a ukládá MO 

zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostorů v čp. 366 na st.p.č. 225 v k.ú. 
Králíky za měsíční nájemné 581 Kč, ostatní podmínky v souladu s Pravidly pro 
pronajímání nebytových prostorů ve vlastnictví města Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí žádost Sboru jednoty bratrské v Králíkách o výpůjčku nebytových 
prostorů 2 učeben a 1 kabinetu v 1. n.p. – levé křídlo v budově čp. 367 na st.p.č. 228 
a st.p.č. 229 v k.ú. Králíky za účelem konání bohoslužeb pro veřejnost, klubů pro 
děti a mládež, dalších aktivit sboru pro veřejnost a odkládá rozhodnutí o žádosti do 
30.11.2012. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení podzemní 
liniové stavby vodovodního řadu a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené osoby na 
pozemek za účelem provozu, oprav a údržby zařízení na pozemku p.p.č. 2176 v k. ú. 
Červený Potok ve vlastnictví H. B., Nový Malín, pro oprávněné město Králíky. 
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně.  
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení podzemní 
liniové stavby vodovodního řadu a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené osoby na 
pozemek za účelem provozu, oprav a údržby zařízení na pozemku p.p.č. 2280 v k. ú. 
Červený Potok ve vlastnictví paní Z. L., Sezemice, pro oprávněné město Králíky. 
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně.  
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje Plán zimní údržby komunikací na zimní období 2012-2013 pro město 
Králíky a integrované obce a ceník společnosti Služby města Králíky s.r.o. a 
ostatních dodavatelů v rámci zimní údržby 2012-2013. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje Nařízení města Králíky č. 3/2012 o vymezení úseků místních komunikací 
a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a 
náledí v zimním období roku 2012/2013 na území města Králíky. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM jmenuje komisi pro otevírání obálek pro veřejné zakázky „Dodávka zemního plynu 

pro město Králíky, jeho příspěvkové organizace, a obchodní společnost, kterou 
město Králíky zřídilo“ a „Dodávka elektřiny pro město Králíky, jeho příspěvkové 
organizace a obchodní společnost, kterou město Králíky zřídilo“ ve složení: Jana 
Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Herberta Hollyho, Bc. Pavlína 
Nováková. Jako náhradníky RM jmenuje Ing. Miroslava Boušku, Bc. Jana 
Mlynáře, Jana Čumu, Danu Noskovou, Mgr. Vlastimila Kubíčka. 
odpovědná: starostka, místostarosta  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM jmenuje komisi pro vyhodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Dodávka 
zemního plynu pro město Králíky, jeho příspěvkové organizace, a obchodní 
společnost, kterou město Králíky zřídilo“ a „Dodávka elektřiny pro město Králíky, 
příspěvkové organizace a obchodní společnost, kterou město Králíky zřídilo“ ve 
složení: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Herberta Hollyho, 
Bc. Pavlína Nováková. Jako náhradníky RM jmenuje Ing. Miroslava Boušku, Bc. 
Jana Mlynáře, Jana Čumu, Danu Noskovou, Mgr. Vlastimila Kubíčka. 
odpovědná: starostka, místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje navýšení kapacity u MŠ Červený Potok, okr. Ústí nad Orlicí (pracoviště 
Prostřední Lipka) pro školní rok 2012/2013 o 2 děti (celkem 26 dětí). 
zodpovědný: odbor ŠKT, MŠ Červený Potok – pracoviště Prostřední Lipka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 41/12 se společností MIVET, s.r.o., 
Praha - Michle.  
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


