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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 44 

rady města 

  konané 06.11.2013  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Jan Mlynář, 

Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček 

 

Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 

 
 
RM doporučuje schválit prodej volné bytové jednotky č. 4/5 v nemovitosti čp. 4 na 

st.p.č. 234 a spoluvlastnického podílu ve výši 1107/10000 na pozemku st.p.č. 234 a 
společných částech domu vše v k.ú. Králíky D. Č. a ukládá MO předložit na jednání 
ZM prodej jednotky.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje prodloužení termínu k podpisu kupní smlouvy č.j. 2234/2013 na prodej 
pozemku p.p.č. 557/1 v k.ú. Dolní Hedeč mezi městem Králíky a panem M. B.,  
Králíky a to nejpozději do 31.05.2014. Zároveň ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM pověřuje starostku města jednáním s makléřem města JUDr. Jaroslavem Vaňkem, 
právní a pojišťovací kanceláří, Havlíčkův Brod o ukončení smlouvy o 
zprostředkování pojištění ze dne 23.09.1997 dohodou, a to ke dni 30.06.2014. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje nájemní smlouvu č. 91 N 13/50 mezi městem Králíky a ČR – Státním 
pozemkovým úřadem, Praha na pronájem pozemku p.p.č. 650/3 - zahrady v k.ú. 
Králíky. Zároveň RM schvaluje dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti 
k nájemní smlouvě č. 91 N 13/50 mezi městem Králíky a ČR – Státním 
pozemkovým úřadem, Praha. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník dotčeného pozemku p.p.č. 651/1 – ostatní plochy v k.ú. 
Králíky souhlasí s provedením stavebních úprav – „Stavba garáže na pozemku 
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p.p.č. 666/7 – zahradě v k.ú. Králíky“ manželů P. a I. M., Králíky, tj. souhlasí 
s přesahem požárně nebezpečného prostoru na veřejné prostranství. 
zodpovědný: majetkový odbor, ÚPaSÚ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s bezplatným užitím autorského textu a fotografií z webových stránek 
města Králíky v sekci Pěšky po Králicku na webovém portále Naše Česko za 
podmínky uvedení zdroje dat a autora textu.  
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy   
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí informaci o změně platového výměru ředitele PO Gymnázium a 
základní škola Králíky. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy   
termín: ihned 
hlasování: 4:0:1  (zdržel se Mgr. Kubíček) 
 

RM neschvaluje návrh firmy FASTER OK s.r.o. na zpracování historicko-heraldického 
průzkumu městského znaku Města Králíky v rámci realizaci prvků verbální a 
neverbální komunikace a ukládá vedoucímu odboru ŠKT připravit podklady pro 
zaregistrování znaku města do databáze městských symbolů poslanecké sněmovny 
parlamentu ČR. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy   
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí výroční zprávu příspěvkové organizace Gymnázium a základní 
škola Králíky. 
zodpovědný: odbor ŠKT, ředitel Gymnázia a základní školy Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí sdělení ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a základní 
škola Králíky o vyhlášení termínů volna v období školního vyučování ve školním 
roce 2013/2014. 
zodpovědný: odbor ŠKT, ředitel Gymnázia a základní školy Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje užití znaku města Králíky paní N. K., Králíky za účelem umístění znaku 
města na propagačních hrníčcích s obrázkem města Králíky a jeho okolí. 
zodpovědný: odbor OŠKT  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje sazebník cen pro Králický zpravodaj na rok 2014 podle předloženého 

návrhu. 
zodpovědný: odbor ŠKT, na vědomí finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje Smlouvu č. 11099586 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt 
CZ.1.02/6.3.00/11.10489 Regenerace památné aleje ke klášteru na Hoře Matky Boží 
v Králíkách. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 

 


