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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 40 

rady města 

  konané 24.10.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil 

Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář 

 
 
RM schvaluje dodatek č. 2 nájemní smlouvy ze dne 06.04.2010 mezi městem Králíky a 

panem Č. Ř., Králíky, a to z důvodu změny ve vymezení předmětu, výměry a výše 
nájmu. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce 3 ks ocelových ježků (rozsocháčů) 
v účetní hodnotě 2.160 Kč mezi společnosti ARMY FORT s.r.o., Brno a Občanským 
sdružení N – S 61, Praha 12 – Modřany. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM neschvaluje změnu účelu užívání části pozemku p.p.č. 2072/27 v k.ú. Králíky na 
zahradu – výsadbu ovocných stromků v nájemní smlouvě ze dne 23.05.2012 mezi 
městem Králíky a panem P. H., Králíky a to z důvodu vedení městské kanalizace. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje ukončení výpůjčky drobného dlouhodobého hmotného majetku – 14 ks 
židlí v hodnotě 5.040 Kč, a to dohodou ke dni 25.10.2012 s Občanským sdružením 
KLUB SENIORŮ Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje plán inventur na rok 2012 v předloženém znění, a to za účelem zajištění 
inventarizace majetku a závazků města Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje výměnu radiátorových kohoutů za termostatické ventily v budově čp. 367 
na Velkém náměstí v Králíkách z rozpočtu města z vedlejší hospodářské činnosti 
správa domů. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 13 k pojistné smlouvě č. 151 471 6651 mezi městem Králíky a 
Generali Pojišťovnou, a.s., Praha, týkající se změny výše pojištění majetku města 
Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí podání žaloby na určení vlastnictví k pozemku p.p.č. 2349 v k.ú. 
Horní Lipka panem O. Š. z Ústí nad Orlicí a předání případu právnímu zástupci 
města Mgr. Bernardu Urbanovi k vyřízení. 
zodpovědný: majetkový odbor, právní zástupce 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 3 mandátní smlouvy na zabezpečení správy a provozu 
Vojenského muzea Králíky č. 4721/2006 uzavřené dne 26.08.2010 mezi městem 
Králíky a společností ARMY FORT, s.r.o., Brno, upravující povinnosti při výrobě 
elektřiny z obnovitelných zdrojů. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu oprávněného užívat části 
pozemkových parcel 1,5 metru na obě strany od v zemi uloženého vodovodního 
řadu pro příchody a odchody, příjezdy a odjezdy mechanizace a případně pro 
provádění zemních prací na pozemcích p.p.č. 1168/1, p.p.č. 1171/1, p.p.č. 1208/6 a 
p.p.č. 2144/6 vše v k.ú. Králíky pro oprávněnou společnost Vodovody a kanalizace 
Jablonné nad Orlicí, a.s, se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská čp. 350, a to na 
dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 2.865 Kč včetně DPH.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje investiční akci: celková rekonstrukce elektroinstalace a bytového jádra v 
bytě č. 4 v čp. 662/1, ulice V Bytovkách 662/1, Králíky. 
zodpovědný: SMK, s. r. o.  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s odstraněním náletových dřevin a stromů z komunikace – cesta od 
elektrárny k vodojemu p.p.č. 3800 v k.ú. Králíky. Dále RM souhlasí, aby tyto práce 
provedl pan P. V., Červená Voda a to na vlastní náklad a vlastní nebezpečí, pouze 
náhradou za vzniklou dřevní hmotu, bez ohledu na její kvalitu za podmínky, že 
veškerá dřevní hmota určená odborem VTS k odstranění bude z pozemku 
bezezbytku odstraněna a odklizena. 
zodpovědný: odbor VTS  
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí žádost SRPŠ při ZUŠ a ukládá odboru ŠKT zařadit žádost do 
podpory pro rok 2013. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí informaci vedoucího OŠKT a ukládá odborům VTS, ŠKT a 
společnosti Služby města Králíky, s.r.o. připravit návrh na komplexní ochranu 
areálu hřbitova. 
zodpovědný: odbor VTS, ŠKT, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


