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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 21 

rady města 

  konané 29.05.2013  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, 

Bc. Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček  

 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 

 
 
RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 640/2 – orné půdy o výměře 100 

m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši ve výši znaleckého posudku, nejméně však 
ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání 
ZM záměr prodeje. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit změnu katastrální hranice mezi k.ú. Dolní Boříkovice a k.ú. 
Dolní Orlice, tj. souhlasí s převodem pozemku katastru nemovitostí p.p.č. 508 – 
ostatní plocha o výměře 331 m2 z k.ú. Dolní Orlice do k.ú. Dolní Boříkovice a 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje nový záměr pronájmu nebytových prostorů o celkové výměře 26,52 m2 v 
1. NP v budově čp. 3 – stavbě občanského vybavení na st.p.č. 233 v k.ú. Králíky za 
účelem pronájmu – bez omezení za nájemné ve výši 480 Kč/m2/rok. Užívání 
nebytového prostoru bude podmíněno provedením úprav na náklady nájemce a 
dokončením povolených stavebních úprav. RM ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 1:3:1          (proti Ing. Tóth, Bc. Mlynář, p. Vyšohlíd; zdržel se Mgr. Kubíček) 
 

RM schvaluje doplnění názvu přílohy č. 2 Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví 
města Králíky na toto znění: „Žádost o nájem volného městského bytu č. …, ulice 
…, č.p. … v Králíkách“.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k bytu č. 7 v č.p. 658/1 ul. V Bytovkách 
v Králíkách s panem Z. M., Králíky č.p. 658/1, a to dohodou ke dni 31.07.2013. 
Zároveň RM ukládá MO zveřejnit záměr pronájmu výše uvedeného bytu.  
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit nákup části pozemků st.p.č. 331 – zastavěné plochy o výměře 
cca 9 m2 a p.p.č. 382 - zahrady o výměře cca 1 m2 a 383/4 - zahrady o výměře cca 5 
m2 v k.ú. Králíky od manželů M. a A. H., Králíky za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2 
s tím, že veškeré náklady spojené s převodem uhradí město Králíky. Zároveň RM 
doporučuje do doby realizace uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě a ukládá 
MO předložit nákup pozemků na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 5 Mandátní smlouvy na zabezpečení správy nemovitostí, 
zřízení a provozu muzea č.j. 4600/2008 uzavřené dne 10.07.2008 mezi městem 
Králíky a Společností přátel československého opevnění, o.p.s., Hradčany, týkající 
se změny hodnoty movitého a nemovitého majetku, změny výše mandátní odměny a 
rozšíření povinností mandatáře. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:1  (zdržel se Bc. Mlynář) 
 

RM schvaluje znění výzvy k předložení cenových nabídek na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce pro stavbu: „MŠ Prostřední Lipka - oprava ústředního 
topení. 
zodpovědný: VTS 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje v souvislosti s opravou ústředního topení v MŠ Prostřední Lipka oslovit 
následující firmy: Josef Andrle, Červená Voda 144, Jiří Špaček, Červená Voda 506, 
Martin Dostál, Králíky 606, Jan Milták, Králíky 627, Karel Kalousek, Červená 
Voda 365. 
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM Králíky schvaluje vydání nařízení Města Králíky o vyhlášení záměru zadat 
zpracování lesních hospodářských osnov pro ZO Hanušovice na území působnosti 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje použití prostředků z rozpočtu města na pokrytí nákladů vynakládaných 
na zajišťování pomoci pěstounským rodinám ve smyslu ustanovení § 47d, zákona č. 
359/1999 Sb., zákona o sociálně právní ochraně dětí, za podmínky, že o takto 
vynaložené finanční prostředky budou následně navýšeny příjmy z prostředků ČR - 
Úřad práce, krajská pobočka Pardubice.  
odpovědný: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje ukončení smlouvy s firmou ENSYTRA dohodou ke dni 31.05.2013.  
zodpovědný: starostka, místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje uzavřít smlouvu s firmou ENSYTRA na jednorázový nákup elektřiny a 
plynu prostřednictvím burzovních komoditních obchodů pro město a jeho 
příspěvkové organizace na rok 2014. 
zodpovědný: starostka, místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka  místostarosta 


