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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 14 

rady města 

  konané 10.04.2013  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil 

Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář 

 

Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 

 
 
Město Králíky jako vlastník sousedních pozemků p.p.č. 2072/1 – ostatní plochy a p.p.č. 

2072/26 – ostatní plochy v k.ú. Králíky souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního 
zákona se stavebním záměrem „napojení RD čp. 145 na st.p.č. 279 – zastavěné ploše 
v k.ú. Králíky na městskou kanalizaci“ pana R. M., Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje předání nemovitosti č.p. 353 na st.p.č. 213 v k.ú. Králíky – Evropský dům 
pod správu příspěvkové organizaci Klub Na Střelnici. 
Zároveň RM v této souvislosti ukládá: 
- MO zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru – kanceláře vpravo v 1. NP 

nemovitosti č.p. 353 na st.p.č. 213 v k.ú. Králíky za účelem provozování IC a 
destinačního managementu za roční nájemné ve výši 960 Kč/m2/rok  

- MO připravit smlouvu o výpůjčce nemovitosti č.p. 353 na st.p.č. 213 v k.ú. 
Králíky mezi městem Králíky a PO Klub Na Střelnici, na příští jednání RM 

- Odboru ŠKT připravit změnu zřizovací listiny PO Klub Na Střelnici na příští 
jednání RM a následně na jednání ZM. 

Dále RM schvaluje provedení mimořádné inventarizace movitého majetku 
v nemovitosti ED, za tímto účelem jmenuje DIK ve složení – Mgr. Miroslav Beran, 
Ing. Pavel Strnad, Marie Černohousová, Ing. Věra Kubíčková – předsedkyně. 
Zároveň RM do doby schválení změny zřizovací listiny pověřuje ředitele PO Klub 
na Střelnici Ing. Pavla Strnada k převzetí a spravování nemovitosti č.p. 353 na 
st.p.č. 213 v k.ú. Králíky, k provozování nemovitosti dle dosavadních podmínek a 
nasmlouvaných závazků (ubytování, kulturní akce apod.) předchozím 
provozovatelem.  
zodpovědný: majetkový odbor, ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a spotřebního 
materiálu za kupní cenu ve výši 19.185 Kč + DPH dle přiloženého seznamu od 
společnosti Králická rozvojová, s.r.o., Žamberk.  
zodpovědný: majetkový odbor  
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM ukládá MO zveřejnit záměr pronájmu volného městského bytu č. 34 v č.p. 660/2 
v ul. V Bytovkách v Králíkách v souladu s Pravidly pro pronajímání bytů ve 
vlastnictví města Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor, správce Služby města Králíky, s. r. o.,  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího ve zřízení (uložení) a provozu 
distribuční elektrizační soustavy a dále v právu vstupu a vjezdu na pozemky p.p.č. 
2470 a p.p.č. 2488 v k.ú. Červený Potok, a v právu tyto pozemky přetínat vodiči a 
umisťovat v nich vedení, to vše pro oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, a to na dobu neurčitou za jednorázovou 
náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit prodloužení termínu k zaplacení kupní ceny a podpisu kupní 
smlouvy na prodej nebytové jednotky č. 4/101 v nemovitosti č.p. 4 na st.p.č. 234 a 
spoluvlastnického podílu ve výši 2257/10000 na pozemku st.p.č. 234 a společných 
částech domu vše v k.ú. Králíky panu J. V., Choceň a to nejpozději do 30.11.2013. 
Zároveň ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM vyhodnotila soutěž na dodavatele stavebních prací „Modernizace sil. II/312 Králíky 
– křiž. Červený Potok, I. etapa – chodníky“ a rozhodla, že smlouva o dílo těchto 
prací bude uzavřena s firmou EUROVIA CS, a.s., Brožíkova 564, 530 09 Pardubice. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky na výběr uchazeče na 
akci „Digitalizace kina Na Střelnici v Králíkách dle standardu DCI“. 
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:1      (p. Vyšohlíd se zdržel) 
 

RM bere na vědomí informace o průběhu stavby „Rekonstrukce silnice II/312 Králíky - 
Červený Potok“. 
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 



3 

 

RM vyjadřuje podporu projektu „Pořízení automatického přihrnovače krmiva pro 
dojnice„ firmě ZEOS, s.r.o., Prostřední Lipka, pro žádost na dotaci od MAS 
Orlicko. 
zodpovědný: starostka  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 

 
 
 
 
 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 

 


