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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 09 

rady města 

  konané 06.03.2013  
 
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 spočívajícího v umístění, zřízení a provozování 
distribuční soustavy včetně přetínání pozemku vodiči a umisťování v něm vedení, a 
dále právu vstupovat a vjíždět na pozemek st.p.č. 143 v k.ú. Heřmanice u Králík 
pro oprávněnou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV – Podmokly. Věcné břemeno se 
zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + DPH. Zároveň RM 
souhlasí do doby realizace uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0  
 

RM bere na vědomí sdělení společnosti SNĚŽNÍK, a.s., Dolní Morava 58, o dočasném 
pozastavení procesu přípravy a výstavby bytového domu č. 1 na části pozemku 
p.p.č. 1071/1 v k.ú. Králíky a odložení realizace na pozdější dobu. Zároveň ukládá 
MO sdělit informaci na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí s výpůjčkou nebytových prostorů – učeben v 1 NP nebo 2 NP v budově č.p. 

367 na Velkém náměstí v Králíkách pro uspořádání akce „DRUHÝ BLEŠÍ TRH“ 
pořádaný dne 27.04.2013 Městskou knihovnou Králíky a Mateřským centrem 
EMMA a to za předpokladu odsouhlasení podmínek výpůjčky stávajícími uživateli 
nebytových prostorů, tj. s KLUBEM SENIORŮ Králíky a Sborem Jednoty 
bratrské v Králíkách. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí Směrnici o odepisování majetku příspěvkové organizace a 
schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Základní umělecká škola Králíky 
pro rok 2013. 
zodpovědný: odbor ŠKT, na vědomí finanční odbor  
termín: ihned 
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hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí sdělení vedoucího odboru ŠKT a rozhodla o nevyhlášení konkurzu 
u příspěvkové organizace Gymnázium a základní škola Králíky. 
zodpovědný: starostka, odbor ŠKT  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:1   (Mgr. Kubíček se zdržel) 
 

RM zmocňuje starostku města k vydání potvrzení o prodloužení funkčního období panu 
Mgr. Vlastimilu Kubíčkovi. 
zodpovědný: starostka, odbor ŠKT  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:1   (Mgr. Kubíček se zdržel) 
 
 

 
Zapsal: Ing. Miroslav Bouška 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


