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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 47 

rady města 

  konané 27.11.2013  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Jan Mlynář, 

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth 

 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 

 
 
RM schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 3707 – trvalého travního porostu o výměře 

5057 m2 v k.ú. Králíky za účelem zemědělského hospodaření společnosti 
BIO&CEEPORT s.r.o., Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje nový záměr pronájmu nebytového prostoru o výměře 43,90 m2 ve 2. NP 
v budově čp. 414 – objektu občanské vybavenosti na st.p.č. 558/1 v k.ú. Králíky za 
účelem pronájmu – zřízení psychiatrické ordinace 2 dny v týdnu za nájemné ve výši 
14.400 Kč/rok a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit, a to na nezbytně nutnou 
dobu 15 dnů. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu o dílo – dodatek č. 1 na akci „Modernizace sil. II/312 – křiž. 

Červený Potok, I. etapa – Chodníky“ s firmou EUROVIA CS, a.s., Brožíkova 564, 
530 09 Pardubice Polabiny. 
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje uzavření městského úřadu pro veřejnost dne 27.12.2013 a dne 31.12.2013.  
zodpovědný: tajemník, vedoucí odborů  
termín: 27. a 31.12.2013 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje rozpis odměn ředitelům příspěvkových organizací a vedoucímu ŠJ podle 
přílohy číslo 1 tohoto zápisu.  
zodpovědný: odbor ŠKT, ředitelé příspěvkových organizací 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0   (Mgr. Kubíček se neúčastnil jednání) 
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RM bere na vědomí informaci o aktuální situaci v počtu zapsaných žáků v evidenci ZUŠ 
Králíky pro školní rok 2013/2014. 
zodpovědný: ředitelka ZUŠ Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o dílo – dodatek č. 1 na akci „Úprava chodníků podél I/43 
Králíky, průtah“ s firmou MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad 
Orlicí. 
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje předložený projekt „Florbalová výzbroj a výstroj pro výuku a 
volnočasové aktivity“ předložený příspěvkovou organizací Gymnázium a základní 
škola pro rok 2014.  
zodpovědný: PO Gymnázium a základní škola Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM ruší usnesení č. RM/2013/46/679 ze dne 20.11.2013 a schvaluje pronájem pozemku 
p.p.č. 3490 – orné půdy o výměře 47966 m2 v k.ú. Králíky za účelem zemědělského 
hospodaření společnosti ZEOS, s.r.o., Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:1:0   (Mgr. Mlynář proti) 
 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 

 


