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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 12 

rady města 

  konané 27.03.2013  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil 

Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář 

 

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 Vojenským muzeem 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 neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 2074/13 – ostatní plochy o 
výměře cca 72 m2 v k.ú. Králíky za účelem přechodného uskladnění zeminy 
v období od 04/2013 až 10/2013 za nájemné ve výši 100 Kč, a to z důvodu 
negativního vlivu na kořenový systém stávajících smrků a vedení turistické trasy 
Králíky centrum – klášter Hedeč. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemků p.p.č. 62/3 – t. t. porost o výměře 32 
m2 p.p.č. 62/13 – t. t. porost o výměře 22 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje. Současně RM schvaluje 
pozemky p.p.č. 62/3 a p.p.č. 62/13 v k.ú. Králíky zatížit věcným břemenem – právo 
uložení liniové stavby kanalizace a právo vstupu na pozemky za účelem uložení, 
oprav a údržby zařízení pro oprávněné město Králíky, věcné břemeno se zřizuje na 
dobu neurčitou a bezúplatně. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k nemovitosti čp. 353 v ul. Dlouhá 

v Králíkách se společností Králická rozvojová, s.r.o., se sídlem Divišova 669, 
Žamberk a to dohodou k 31.03.2013.  
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zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s. r. o.,  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje přímý příspěvek ve výši 1.500 Kč na organizaci koncertu dne 07.07.2013 
pořádaného organizací Agentura J+D spojený s udělenou záštitou starostky města 
Králíky nad touto akcí a ukládá odboru ŠKT zařadit schválenou částku do přímých 
příspěvků na rok 2013. Starostka záštitu přijímá.  
zodpovědný: odbor ŠKT, starostka, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí předložený návrh a ukládá vedoucímu odboru ŠKT předložit 
návrh rozdělení přidělené kvóty včetně stanovení jednotlivých podílů na jednání 
ZM. 
zodpovědný: odbor ŠKT, Komise regenerace MPZ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí předložený kontrolní protokol České školní inspekce. 
zodpovědný: odbor ŠKT, vedoucí Školní jídelny Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku „Zvýšení kvality 
poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ“. 
zodpovědný: starostka, tajemník 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje program jednání ZM dne 08.04.2013.  
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 

 


