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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 44 

rady města 

  konané 21.11.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář,  Ing. 

Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček 

 
 
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku st.p.č. 154/1 – zastavěné plochy o výměře 

cca 497 m2 v k.ú. Králíky za účelem parkování vozidel, manipulační a jiné plochy 
za roční nájemné ve výši 994 Kč, tj. 142 Kč/nájemce/rok a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje prodej pánského horského kola zn. AGGRESSOR za kupní cenu 1.000 
Kč + DPH panu L. M., Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje požádat ČR – SSHR o bezúplatný převod nepotřebného movitého 
majetku státu ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů:  
z nabídky pro fyzické a právnické osoby č.j. 06855/12/SSHR o převod 
vysokozdvižného vozíku, a to o: 
- 1 ks VZV čelní DESTA MV 12 B, inv. č. S00396, evidovaná minimální kupní 

cena 63.700 Kč 
- nebo 1 ks VZV DESTA MV 12 B, inv.č. S00566, evidovaná minimální kupní 

cena 71.600 Kč 
- nebo 1 ks VZV DESTA MV 12 B, inv. č. S01097, evidovaná minimální kupní 

cena 69.700 Kč. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 14 k pojistné smlouvě č. 151 471 6651 mezi městem Králíky a 
Generali Pojišťovnou, a.s., Praha, týkající se rozšíření pojistného krytí u pojištění 
odpovědnosti o členy ZM a zaměstnance MěÚ a navýšení pojištění vandalismu.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM bere na vědomí návrh rozpočtu Města Králíky pro rok 2013 a doporučuje 
zastupitelstvu města schválit rozpočet po podrobné diskusi o položce digitalizace 
kina.  
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí stížnost paní K. a ukládá starostce a vedoucímu OŠKT informovat 
paní K. o výsledku jednání rady města. 
zodpovědný: odbor ŠKT, starostka, ředitelka MŠ Moravská, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi městem Králíky a Ministerstvem práce a 
sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, 128 00  Praha 2. 
zodpovědný: starostka  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje použití přidělených finančních prostředků OV Heřmanice na nákup 
elektronického zabezpečovacího zařízení pro kostel v Heřmanicích v hodnotě 5.500 
Kč. 
odpovědný: starostka, místostarosta  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 

 

 

 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 

 


