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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 05 

rady města 

  konané 06.02.2013  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář, 

 

  Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth 

 

Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 

 
 
RM souhlasí se vstupem na pozemky p.p.č. 1277/1, p.p.č. 428/1, p.p.č. 428/3, p.p.č. 428/4 

a p.p.č. 430/1 v k.ú. Dolní Boříkovice při stavební činnosti při akci „Boříkovický 
potok – čištění“, jejíž investorem jsou LESY ČR, s.p., s tím, že pozemky včetně 
přilehlých komunikací a mostků budou po dokončení akce uvedeny do původního 
stavu. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM ruší část usnesení č. RM/2012/45/705 ze dne 18.11.2012 týkající se uveřejnění 
inzerce na dvou billboardech a schvaluje zadat u společnosti Služby města Králíky, 
s.r.o., zhotovení 2 ks dřevěných držáků na umístění reklamního banneru a jejich 
instalaci v areálu sběrného dvora v ul. Hradecká v Králíkách a na plotě u tvrze 
Hůrka za cenu ve výši 23.158 Kč + DPH, a to z prostředků převedených MO do 
nové položky propagace z rozpočtu OŠKT položka propagační materiál. Zároveň 
RM ukládá MO po zhotovení a instalaci dřevěných držáků zadat vypracování tří 
kusů reklamních bannerů u společnosti COLLEGIUM s.r.o., zastoupené 
jednatelem panem V. V., a to rovněž z prostředků převedených MO do nové 
položky propagace z rozpočtu OŠKT položka propagační materiál.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.p.č. 2426 – trvalého travního porostu o 
výměře 1232 m2 v k.ú. Červený Potok za účelem údržby pozemku za roční nájemné 
ve výši 616 Kč a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM bere na vědomí porušení dohody o splacení dlužného nájemného za měsíce 09-
12/2012 a za měsíce 01-02/2013 od paní J. B., Boboszów za pronájem nemovitosti 
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č.p. 9 na st.p.č. 67 v k.ú. Dolní Lipka a ukládá MO pozvat nájemce na jednání 
s vedením města o úhradě dlužného nájemného včetně uplatnění smluvní pokuty. 
zodpovědný: majetkový odbor, starostka 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje zřízení věcného břemene v souvislosti s plánovanou realizací liniové 
stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ s vlastníky pozemku p.p.č. 483 – 
zahrady v k.ú. Králíky paní M. Ř. a M. Ř., Králíky, 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 doporučuje schválit nový postup a způsob projednávání majetkových operací na 
jednání Zastupitelstva města Králíky s platností od 01.03.2013 a ukládá MO 
předložit tento návrh na jednání ZM v informacích z MěU. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: průběžně 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje výpůjčku nebytových prostorů ve 2. NP – pravé křídlo budovy čp. 367 na 
st.p.č. 228 a st.p.č. 229 v k.ú. Králíky sdružení Vojensko-historický klub ERIKA 
Brno, o.s., Brno za účelem vybudování stálé expozice a pro ukládání muzejních 
sbírek, a to na dobu neurčitou, paušální částka na úhradu nákladů na služby 
spojené s užíváním nebytových prostor je ve výši 30.000 Kč/rok včetně DPH.  
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 

termín: ihned  

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje výpůjčku nebytových prostorů – dvou učeben a jednoho kabinetu ve 2. 
NP – levé křídlo budovy čp. 367 na st.p.č. 228 a st.p.č. 229 v k.ú. Králíky Sboru 
Jednoty bratrské v Králíkách, Pod Dětským domovem 459, Králíky za účelem 
konání bohoslužeb pro veřejnost, klubů pro děti a mládež a dalších aktivit sboru 
pro veřejnost, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 let, paušální částka na 
úhradu nákladů na služby spojené s užíváním nebytových prostor je ve výši 12.500 
Kč/rok včetně DPH.  
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje výpůjčku nebytových prostorů v přízemí vlevo (knihovna, učebna, dílna, 

sklad, WC) v budově čp. 367 na st.p.č. 228 a st.p.č. 229 v k.ú. Králíky sdružení 
KLUB SENIORŮ Králíky, o.s., Na Křižovatce 193, Králíky  za účelem provozování 
klubové činnosti pro seniory, a to na dobu neurčitou, paušální částka na úhradu 
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nákladů na služby spojené s užíváním nebytových prostor ve výši 13.300 Kč/rok 
včetně DPH. RM ukládá ve smlouvě ošetřit povinnost vypůjčitele uvolnit učebnu 
pro potřeby půjčitele – např. pro případ konání voleb. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje smlouvu číslo 103083 o běžném účtu, uzavřenou mezi Českou národní 
bankou, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1,  a městem Králíky. 
zodpovědný: finanční odbor  

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM bere na vědomí dopis Klubu seniorů Králíky a informaci o proběhlém jednání 
s vedením města a ukládá starostce zaslat odpověď. 
zodpovědný: starostka 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 79/89 Zvýšení kvality 
poskytovaných služeb městem Králíky a řízení MěÚ Králíky.  
zodpovědný: starostka, tajemník 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


