
1 

 

Město Králíky 
Zápis z jednání č. 46 

rady města 

  konané 20.11.2013  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Jan Mlynář 

 

Omluveni:     Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth 

 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 

 
 
RM doporučuje schválit prodej obsazené bytové jednotky č. 4/3 v čp. 4 na st.p.č. 234 na 

Velkém náměstí a spoluvlastnického podílu ve výši 1470/10000 na společných 
částech domu a pozemku st.p.č. 234 v k.ú. Králíky manželům J. a J. K., Králíky a 
ukládá předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 
 

RM nedoporučuje schválit záměr prodeje pozemků p.p.č. 465/2 – trvalý travní porost o 
výměře 266 m2, p.p.č. 466/1 – zahrada o výměře 18 m2, p.p.č. 466/7 – trvalý travní 
porost o výměře 183 m2 a p.p.č. 466/8 – trvalý travní porost o výměře 260 m2 vše 
v k.ú. Dolní Hedeč a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 3625 – trvalého travního porostu o 
výměře cca 210 m2 v k.ú. Králíky za účelem zastavěné plochy a údržby pozemku za 
nájemné u zastavěné plochy ve výši 5 Kč/m2/rok, u údržby pozemku ve výši 0,50 
Kč/m2/rok a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM doporučuje při pronájmu pozemku p.p.č. 3490 – orné půdy o výměře 47966 m2 
v k.ú. Králíky za účelem zemědělského hospodaření uplatnit tzv. obálkovou metodu 
a ukládá MO pozvat zájemce na jednání RM. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje pronájem nebytových prostor - kavárny, 2 skladů, spojovací chodby, 
kuchyně, soc. zařízení a příslušné spojovací prostory a společné prostory v 1. patře 
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nemovitosti čp. 374 na st.p.č. 351/1 v k.ú. Králíky – kulturní dům Střelnice za 
účelem provozování hostinské činnosti za nájemné ve výši 11.000 Kč za celé období 
nájemního vztahu, a to panu Z. M., Králíky. Nájemní vztah se uzavírá na dobu 
určitou od 29.11.2013 do 08.03.2014. Současně jako náhradníka schvaluje pana S. 
J., Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor, PO Klub na Střelnici 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM ruší usnesení č. RM/2013/43/637 ze dne 30.10.2013, tj. záměr pronájmu nebytového 
prostoru. Zároveň RM neschvaluje záměr výpůjčky nebytového prostoru o výměře 
23,63 m2 – kanceláře vlevo v 1. NP nemovitosti čp. 353 na st.p.č. 213 v k.ú. Králíky 
– Evropský dům za účelem provozování volnočasových aktivit a skladové prostory. 
zodpovědný: majetkový odbor, PO Klub na Střelnici 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k pozemku st.p.č. 678/3 – zastavěné ploše o 
výměře 19 m2 v k.ú. Králíky s paní Mgr. J. N., Králíky a to dohodou ke dni 
31.12.2013. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 3:0:0 
 

RM souhlasí se skácením 41 ks dřevin v druhové skladbě 25 ks olše, 1 ks jasan, 5 ks 
bříza, 5 ks javor, 2 ks smrk a 3 ks modřín na p.p.č. 2554 a 2549 v k.ú. Horní Lipka. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM bere na vědomí výroční zprávu příspěvkové organizace Základní umělecká škola 
Králíky. 
zodpovědný: odbor ŠKT, ředitelka PO Základní umělecká škola Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM bere na vědomí informaci o návrhu pana Giebla na provedení základní údržby 
pietního místa na Horní Lipce a ukládá vedoucímu ŠKT zajistit nezbytné 
organizační záležitosti k provedení údržby pietního místa.  
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM bere na vědomí sdělení vedoucího odboru ŠKT o registraci městského znaku. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy   
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
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RM schvaluje smlouvu č. 12108742 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR na akci: „Snížení imisí – Pořízení čistící komunální techniky – Město 
Králíky“ se Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 
Praha 11.  
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 
 
 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 

 
 


