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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 31 

rady města 
  konané 13.08.2014  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Antonín Vyšohlíd, 

Mgr. Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM nedoporučuje schválit prodej jakékoliv části pozemku p.p.č. 2256 – trvalého 

travního porostu v k.ú. Červený Potok z důvodu, aby nedošlo k narušení 
sousedských a užívacích vztahů v dané lokalitě a dále aby nedošlo k narušení 
ucelených hranic pozemků. Zároveň ukládá MO předložit bod na jednání ZM.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje změnu nájemní smlouvy ze dne 18.03.2011 mezi městem Králíky a paní J. 
E. B., Międzylesie, Polsko, zastupující firmu „CARO“, NIP: PL 8811186675, 
týkající se změny výše nájemného a jeho splatnosti, a to v měsících červen, 
červenec, srpen a září ve výši 15.000 Kč a ve zbývajících měsících ve výši 8.000 Kč, 
změna bude upravena dodatkem č. 1.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Zateplení 
tělocvičny ul. 5. května, Králíky“ s firmou VHH THERMONT s.r.o., Troubel ice 
352, 783 83 Troubelice.  
zodpovědný: VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM nemá námitek ke změně původní smlouvy o dílo, schvaluje dodatek č. 1 a pověřuje 
starostku města k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování změny č. 1 
územního plánu Králíky.   
zodpovědný: odbor ÚPSÚ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo s firmou Taxonia CZ, s.r.o., 
Chválkovická 503/88A, 779 00 Olomouc na zpracování LHO ZO Hanušovice s 
platností od 01.01.2015 do 31.12.2024. 
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zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje „Pravidla provozu střelnice Cihelna“ (PP/173/P/2014).  
zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí informaci o uzavřených darovacích smlouvách s firmou EKOLA 
České Libchavy, s.r.o. (27000 Kč), firmou HELI CZECH s.r.o. (10000 Kč), firmou 
TES-LAMP s.r.o. (5000 Kč) a firmou MotoTrade VM s.r.o. (6000 Kč). 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí výsledek výběru pracovníka na pozici Pracovník v sociálních 
službách – pečovatel/ka. 
zodpovědný: starostka, Mgr. Martin Hejkrlík 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o poskytování bezpečnostních služeb na akci CIHELNA 2014 
s firmou DOSON spol. s r.o., Stéblová 66, 533 45 Opatovice nad Labem. 
zodpovědný: místostarosta, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 
 
 
Zapsala: Jitka Prausová 
 
 
 
 
 
……………………….…….. …………………………………… 
 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 
 starostka místostarosta 

 
 

 


