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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 19 

rady města 
  konané 11.05.2015  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav 

Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran 
 
Za městský úřad:  Ing. Martin Košťál 
 
 
RM schvaluje pronájem prostoru sloužícího podnikání v čp. 414 - objektu občanské 

vybavenosti, který je součástí pozemku st.p.č. 558/1 v k.ú. Králíky, nemovitost je 
zapsána na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, a to Š. Š., Letohrad. Jedná se o prostory o celkové 
výměře 46,47 m2 (místnost o výměře 27,80 m2, čekárna o výměře 16,65 m2, sociální 
zařízení o výměře 2,02 m2) ve 2. NP vlevo, účel pronájmu – ambulance klinické 
logopedie, druh podnikání – poskytování nelékařské zdravotní péče, s účinností 
smlouvy od 01.07.2015. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje požádat Ministerstvo obrany ČR, sekci ekonomickou a majetkovou, 
odbor nakládání s nepotřebným majetkem, Praha o bezúplatný převod 
nepotřebného movitého majetku státu ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů, a to dle nabídky č.j. 74-72/2015-8201 na město Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM ruší usnesení č. RM/2015/18/235 a mění usnesení č. RM/2015/18/234, obě ze dne 
04.05.2015 takto: RM schvaluje nákup vozidla DACIA DOKKER 1.6, 59 kW/80 k, 
LPG Arctica od společnosti Auto Kubíček s.r.o., Šumperk za celkovou kupní cenu 
ve výši 290.900 Kč včetně DPH. RM ukládá odboru VV v časovém předstihu 
informovat majetkový odbor o dni podpisu kupní smlouvy a převzetí vozidla. 
Zároveň RM ukládá MO zařadit k datu nabytí vlastnictví vozidlo do pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijního pojištění u 
České podnikatelské pojišťovny, a.s., resp. schvaluje uzavření smlouvy na pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijního pojištění s ČPP, 
a.s. 
zodpovědný: VV, MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje Pravidla pro zřizování a činnost komisí Rady města Králíky. 
zodpovědný: místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje použití přidělených finančních prostředků OV Prostřední Lipka na 
nákup třídílného žebříku řady Forte (univerzální 3 x 12 příček) za cenu 5.290 Kč 
pro účely údržby klubovny a jejího okolí. 
odpovídá: místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 
 
 
 
 
 
……………………….…….. …………………………………… 
 Jana Ponocná Mgr. Martin Hejkrlík 
 starostka místostarosta 

 


