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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 33 

rady města 

  konané 21.08.2013  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, 

Mgr. Vlastimil Kubíček 

 

Z jednání omluven: Mgr. Jan Mlynář 

 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška  

 
 
RM bere na vědomí výpověď z nájemního vztahu k nebytovým prostorům v přízemí 

budovy čp. 366 – objektu k bydlení na st.p.č. 225 v k.ú. Králíky podanou panem P. 
Venzarou, Velké náměstí 366, 561 69 Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned  

hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostorů o výměře 94,50 m2 v 

přízemí budovy čp. 366 – objektu k bydlení na st.p.č. 225 v k.ú. Králíky, účel 
pronájmu - nespecifikován, nájemné ve výši 960 Kč/m2/rok a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit s datem účinnosti pronájmu nejdříve od 1.11.2013. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned  

hlasování: 4:0:0 

 

RM ukládá odboru VTS ve spolupráci se správcem bytového fondu Službami města 
Králíky, s.r.o., připravit opravu resp. rekonstrukci uvolněného nebytového 
prostoru (oprava prvků dlouhodobé životnosti v interiéru) a předložit rozpočet 
nákladů na opravu ke schválení RM. 
zodpovědný: VTS 

termín: ihned  

hlasování: 4:0:0 

 

Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 2210/3 – ostatní plochy v k.ú. 
Králíky souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) st. zákona a podle § 104 odst. 1 st. zákona 
se stavebním záměrem „stavba dřevěné kolny na pozemku p.p.č. 1943/2 – ostatní 
ploše v k.ú. Králíky o rozměrech 3 x 5 m paní J. K., Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 
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Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 2158/2 – ostatní plochy v k.ú. 
Králíky souhlasí dle § 104 odst. 1 stavebního zákona se stavebním záměrem 
„novostavba RD na části pozemku p.p.č. 1295/35 – orné půdě (dle nezapsaného GP 
na p.p.č. 1295/43 – orné půdě) v katastrálním území Králíky“ manželů M. a I. Z., 
Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

RM ukládá správci sbírky „Sbírka Vojenského muzea Králíky“ společnosti ARMY 
FORT, s.r.o., Brno doplnit sbírku o movitý majetek - 2 ks pistole VPI-82/T, 1 ks 
samopal VSA-58, jež město Králíky nabylo smlouvou č. 131815721 ze dne 
27.05.2013. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 1285/2013 o provedení díla: „Rekonstrukce výtahu 

v objektu čp.414, Králíky“ mezi městem Králíky a firmou SEMO Výtahy s.r.o. 
Dolní Dobrouč. 

       zodpovědný: VTS 

  termín: ihned 

  hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje Smlouvu č. 920/2013 o poskytování služeb se společností M. C. TRITON, 

spol. s.r.o., se sídlem Evropská 846/176a, 160 00 Praha. 
  zodpovědný: starostka 

  termín: ihned 

  hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě č. 920/2013 o poskytování služeb se společností 

M. C. TRITON, spol. s.r.o., Praha. 
  zodpovědný: starostka 

  termín: ihned 

  hlasování: 4:0:0 

 
RM bere na vědomí informaci o uzavřených darovacích smlouvách s firmou EKOLA 

České Libchavy, s.r.o. (21000 Kč), firmou HELI CZECH s.r.o. (10000 Kč) a firmou 
OMB composites EU, a.s. (5000 Kč), firmou TES-LAMP s.r.o. (5000 Kč), firmou 
INTERCOLOR, a.s. (5000 Kč), firmou MotoTrade VM s.r.o. (6000 Kč) a Mgr, 
Janem Mlynářem (3000 Kč). 
zodpovědný: starostka 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje program jednání ZM dne 02.09.2013.  

zodpovědný: starostka 
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termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 
 

Zapsal: Miroslav Bouška 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka  místostarosta 

 


