
 1 

Město Králíky 
Zápis z jednání č. 46 

rady města 

  konané 05.12.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář,  Ing. 

Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček 

 

Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 

 
 
RM schvaluje požádat ČR – Ministerstvo obrany, Sekci správy majetku, Odbor pro 

nakládání s nepotřebným majetkem, nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6 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 schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 149 N 10/50 mezi městem Králíky a 
Pozemkovým fondem ČR na pronájem pozemku p.p.č. 3491 – t.t. porostu v k.ú. 
Králíky za roční nájemné ve výši 1.531 Kč. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 356/1 – zahrady o výměře 624 m2 v k.ú. 
Králíky za účelem užívání zahrady za roční nájemné ve výši 780 Kč panu P. R., 
Králíky. Dále RM ukládá MO zakotvit do nájemní smlouvy zákaz umísťování 
staveb a zařízení - zahradního domku, obytných přívěsů apod. na předmětném 
pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 448/1 v k.ú. Králíky formou tzv. 
„obálkové metody“, minimální kupní cena ve výši znaleckého posudku, nejméně 
však ve výši 200 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na 
jednání ZM záměr prodeje. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje sídlo nově zakládané v.o.s. EKO Králíky v nemovitosti č.p. 462 – 
nebytový prostor kancelář v přízemí na st.p.č. 524/1 v k.ú. Králíky. Zároveň RM 
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souhlasí s podnájmem nebytového prostoru – kanceláře v přízemí v provozní 
budově č.p. 462 na st.p.č. 524/1 v k.ú. Králíky za účelem využití kancelářských 
prostor nově zakládané v.o.s. EKO Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí oznámení o zahájení zjišťovacího řízení změny záměru „Dostavby 
Farmy Pařízek – Červený Potok“ a ztotožňuje se s závěry oznámení záměru a 
souhlasí s realizací za podmínek detailního rozpracování opatření technického a 
organizačního rázu v projektu, provozních směrnicích a dalších dokumentech dle 
zákona. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr výpůjčky nebytových prostorů v 1. NP – pravé křídlo budovy čp. 
367 na st.p.č. 228 a st.p.č. 229 na Velkém náměstí v Králíkách za účelem 
vybudování stálé expozice a pro ukládání muzejních sbírek, a to na dobu neurčitou, 
a ukládá MO záměr výpůjčky zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr výpůjčky nebytových prostorů – dvou učeben a jednoho kabinetu 
v 1. NP – levé křídlo budovy čp. 367 na st.p.č. 228 a st.p.č. 229 na Velkém náměstí 
v Králíkách za účelem konání bohoslužeb pro veřejnost, klubů pro děti a mládež, 
dalších aktivit sboru pro veřejnost, a to na dobu neurčitou, a ukládá MO záměr 
výpůjčky zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr výpůjčky nebytových prostorů v přízemí vlevo (knihovna, učebna, 
dílna, sklad, WC) v čp. 367 na st.p.č. 228 a st.p.č. 229 na Velkém náměstí 
v Králíkách za účelem provozování klubové činnosti pro seniory, a to na dobu 
neurčitou, a ukládá MO záměr výpůjčky zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 42227, 112, 114 a 116 přidělená městu Králíky 
rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje a resortních ministerstev, 
kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 2.868.760 Kč 
a interní rozpočtové opatření číslo 120905, kterým se upravuje schválený rozpočet 
v příjmech a výdajích o částku 0,00 Kč.  
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM souhlasí se skácením 80 ks náletových dřevin na p.p.č. 1401/2 v k.ú. Dolní 

Boříkovice a současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní 
hmoty s panem V. Ř. za podmínky, že veškeré práce budou provedeny na jeho 
náklad a vlastní nebezpečí, pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na 
jeho kvalitu.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje předložený projekt a ukládá vedoucímu odboru ŠKT ve spolupráci 
s příspěvkovou organizací Gymnázium a základní škola podat žádost o grant 
z rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2013.  
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 

 

 

 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 

 


