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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 04 

rady města 

  konané 29.01.2014  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Jan Mlynář,  

  Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček 

 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 

 
 
RM schvaluje požádat ČR – Správu státních hmotných rezerv, Odbor správy majetku a 

infrastruktury, Praha 5 o bezúplatný převod movitého majetku státu – majetek 
uvedený v seznamu vypracovaný VMK Králíky dle nabídky státu č.j. 00358/14 - 
SSHR, a to ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

Město Králíky jako vlastník dotčených pozemků p.p.č. 1215/2 - trvalého travního 
porostu, p.p.č. 1176/1 – ostatní plochy a pozemku ve zjednodušené evidenci st.č. 24 
PK v k.ú. Heřmanice u Králík souhlasí se vstupem na pozemky za účelem 
provedení nutných prací podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v rámci 
stavby „Králíky, Heřmanice, p.č. 86, Loydl – úprava nn“, číslo oznámení: IV-12-
2011629/Ozn/10, investor stavby ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. Současně RM 
pověřuje odbor VTS fyzickým předáním a převzetím předmětných pozemků. 
zodpovědný: majetkový odbor, VTS 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy uzavřené dne 10.04.2012 mezi městem 
Králíky a J. P., Králíky týkající se změny výměry předmětu nájmu a výši 
nájemného. Současně RM ukládá zohlednit nemožnost užívání pozemků za období 
08/2013 až 12/2013, a to formou poskytnutí slevy z výše nájemného za rok 2014. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned  

hlasování: 5:0:0 

 

RM bere na vědomí oznámení o zahájení správního řízení ve věci vydání rozhodnutí o 
udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů a s jeho 
provozním řádem a k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a 
s jeho provozním řádem (třídící linka) podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech firmě 
EKO Králíky v.o.s. 
zodpovědný: majetkový odbor 
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termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v provedení výstavby distribuční 
soustavy prostřednictvím třetích osob a dále právu přístupu a příjezdu na p.p.č. 
1527/6 v k.ú. Dolní Boříkovice v souvislosti s provozováním distribuční soustavy pro 
oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín. Věcné břemeno se zřizuje na 
dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + DPH. Zároveň RM souhlasí 
do doby realizace uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene a smlouvu o právu provést stavbu číslo: IP-12-2005960/VB/2.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje výzvu včetně všech příloh k podání nabídky na výběr organizátora na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Město Králíky – kanalizace a ČOV“ a 
zároveň schvaluje oslovení těchto dodavatelů: Vodohospodářský rozvoj a výstavba 
a.s., Praha 5 – Smíchov; Allowance s.r.o, Praha Vinohrady; PROVOD – inženýrská 
společnost, s.r.o., Ústí nad Labem – Bukov; Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., 
Jaroměř; Sweco Hydroprojekt a.s., Praha 4. 
zodpovědný: VTS 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ ve znění 
navržených změn. 
zodpovědný: odbor vnitřních věcí, obor VTS 

termín: ihned 

hlasování: 3:1:1  (proti Mgr. Mlynář, zdržel se Mgr. Kubíček) 

 

RM schvaluje program jednání ZM dne 10.02.2014.  
zodpovědný: starostka 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 

 

 


