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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 04 

rady města 

  konané 30.01.2013  
 
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 navýšení mandátní odměny pro sdružení Vojensko-historický klub 

ERIKA Brno, o.s., na částku 13.500 Kč + DPH s účinností od 01.02.2013 
z provozních prostředků schválených v rozpočtu na rok 2013 a ukládá MO upravit 
výši odměny dodatkem k mandátní smlouvě uzavřené dne 16.05.2008.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje zrušení stávajících Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města 
Králíky ze dne 09.06.2009 k datu 28.02.2013 a ukládá MO předložit bod na jednání 
ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje vyřadit bytový dům č.p. 583 v ul. Františka Palackého v Králíkách 
z režimu domu s pečovatelskou službou a doporučuje schválit záměr prodeje 
bytového domu, a to dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. Zároveň RM ukládá řediteli organizační složky 
Sociální služby Králicka zahájit kroky k přemístění pracoviště pečovatelek do 
bytového domu č.p. 193 v ul. Na Křižovatce v Králíkách. 
zodpovědný: majetkový odbor, Sociální služby Králicka  
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s podnájmem části ocelové haly na st.p.č. 1048/3 v k.ú. Králíky v ul. 
Hradecká za účelem skladování a dále k provádění sběrných dvorů nové společnosti 
EKO Králíky, v.o.s., Růžová č.p. 462, Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM bere na vědomí ukončení zjišťovacího řízení vedeného podle zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí záměru společnosti ZEOS, s.r.o., Prostřední Lipka 126, 
561 69 Králíky „Odchovna jalovic – farma Dolní Lipka“. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí zájem paní D. P., Králíky o prodej bytové jednotky č. 4/4 
v bytovém domě č.p. 4 na st.p.č. 234 a spoluvlastnického podílu ve výši 1222/10000 
na společných částech domu a pozemku st.p.č. 234 vše v k.ú. Králíky. RM ukládá 
MO po splnění podmínky úhrady dluhů žadatelkou předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:1:0   (Bc. Mlynář proti) 

 
RM bere na vědomí neuhrazení nájemného za 4. čtvrtletí 2012 za pronájem části 

podniku dle smlouvy o nájmu části podniku ze dne 30.06.2004 mezi městem Králíky 
a společností Služby města Králíky, s.r.o., Králíky 462. 
zodpovědný: majetkový odbor, dozorčí rada 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje nákup části pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. 146 GP v k.ú. Dolní 
Hedeč od paní M. K., Králíky za kupní cenu ve výši znaleckého posudku a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM bere na vědomí žádost Ing. arch. Aleše Granáta, majitele a provozovatele 

ubytovacího zařízení „Špice“, Leoše Janáčka 818, Králíky o osvobození od 
poplatkové povinnosti a konstatuje, že není kompetentní v této věci rozhodnout. 
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje připojení města Králíky k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a 
schvaluje vyvěšení tibetské vlajky na budovu městského úřadu dne 10. března 2013. 
zodpovědný: odbor ŠKT, tajemník 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu s firmou AV – AUDITING, spol. s r.o., Pardubice, o kontrolní 
činnosti v příspěvkových organizacích města Králíky na období let 2013 – 2015. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje uzavření smlouvy s o propagaci města Králíky na multimediálním 

informačním panelu v Náchodě na dobu tří let.  
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM pověřuje odbor VTS k zajištění projektové dokumentace na celkovou přestavbu 
tělocvičny s využitím stávajícího projektu a s požadavkem na rozfázování projektu 
na jednotlivé realizační etapy.  
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje program jednání ZM dne 11.02.2013.  
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


