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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 03 

rady města 

  konané 23.01.2013  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář, 

 

  Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth 

 

Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 

 
 
RM schvaluje zřízení věcného břemene v souvislosti s plánovanou realizací liniové 

stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ – nová trasa „B“ kanalizace 
s vlastníky pozemků p.p.č. 126/5 a 1841/12 v k.ú. Králíky manžely K. a L. M., oba 
trvale bytem Lichkov, a to pro oprávněné město Králíky. Věcné břemeno se zřizuje 
na dobu neurčitou a bezúplatně. RM zároveň schvaluje do doby realizace stavby 
uzavřít s vlastníky pozemků smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
  

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k nebytovým prostorům – zubní ordinaci ve 
3. NP v budově čp. 414 – objektu občanské vybavenosti na st.p.č. 558/1 v k.ú. 
Králíky s MUDr. Marií Špičkovou, Králíky, a to dohodou ke dni 28.02.2013. 
Současně RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostorů - zubní ordinace ve 
3. NP v budově čp. 414 – objektu občanské vybavenosti na st.p.č. 558/1 v k.ú. 
Králíky při zachování původních podmínek nájemního vztahu – tj. nájemní vztah 
na dobu neurčitou, účel pronájmu – zřízení zubní ordinace pro výkon lékařské 
praxe, nájemné ve výši 24.055 Kč/rok a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k nebytovým prostorům – zubní ordinaci ve 
3. NP v budově čp. 414 – objektu občanské vybavenosti na st.p.č. 558/1 v k.ú. 
Králíky s MUDr. Janem, Špičkou, Králíky, a to dohodou ke dni 28.02.2013. 
Současně RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostorů - zubní ordinace ve 
3. NP v budově čp. 414 – objektu občanské vybavenosti na st.p.č. 558/1 v k.ú. 
Králíky při zachování původních podmínek nájemního vztahu – tj. nájemní vztah 
na dobu neurčitou, účel pronájmu – zřízení zubní ordinace pro výkon lékařské 
praxe, nájemné ve výši 23.466 Kč/rok a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned  
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hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k movitým věcem – zubařskému křeslu inv. 
č. 702 a soupravě k zubařskému křeslu inv. č. 701 s MUDr. Janem, Špičkou, 
Králíky, a to dohodou ke dni 28.02.2013. Současně RM schvaluje pronájem 
movitých věcí – zubařského křesla inv.č. 702 a soupravy k zubařskému křeslu inv.č. 
701 Kč při zachování původních podmínek nájemního vztahu – tj. nájemní vztah na 
dobu neurčitou, výpovědní lhůta 6 měsíců, účel pronájmu – plnění odborné 
lékařské praxe. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce multimediálního informačního kiosku 26BOT-
Classic Wall, identifikační číslo licence D8317CAO-3970-11E2-B4A2-
B8C16188709B s Destinační společností Východní Čechy, Pardubice. 
zodpovědný: majetkový odbor, odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje nové složení DIK č. 6 k provedení inventarizace: 
- předseda: Milan Kacálek 
- člen:  Antonín Žižka 
a ukládá ÚIK nového předsedu proškolit. 
zodpovědný: majetkový odbor, ÚIK 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 129 a 130 přidělená městu Králíky 
rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje a resortních ministerstev, 
kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 122.190,65 Kč 
a interní rozpočtové opatření číslo 121206, kterým se snižuje schválený rozpočet 
v příjmech a výdajích o -250.000 Kč. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0  

 
RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 1 přidělené městu Králíky rozhodnutím 

Krajského úřadu Pardubického kraje a resortních ministerstev, kterým se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 252.000 Kč.  
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM souhlasí s prodloužením doby pro pořádání hudební produkce na 04:00 hod., a to v 
souvislosti s pořádáním „Sportovního plesu“ v Klubu Na Střelnici v Králíkách, dne 
26.01.2013, a to za splnění následujících podmínek: 
• pořadatel je povinen zabezpečit akci dostatečným počtem pořadatelů;  

• pořadatel akce musí v souladu s OZV č. PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách 

k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, 

zabezpečit veškeré náležitosti plynoucí z citované právní úpravy tak, aby předešel 

vzniku požárních rizik; 

• pořadatel je povinen vhodnými opatřeními minimalizovat především vibrace a 

hlukové imise působící na okolí akce tak, aby nebyla překročena zákonem stanovená 

mez. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


