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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 15 

rady města  
konané dne 4.04. 2007  

 
 
Přítomni členové rady města:        Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová,  

Mgr. Jarmila Berková 
 
Omluven:                                         Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad:                             Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v uložení plynárenského zařízení 

(přípojky) na pozemku p.p.č. 1900/6 v k.ú. Králíky ve prospěch oprávněné 
Východočeské plynárenské, a.s., a to v šíři ochranného pásma stanoveného 
zákonem č. 458/2000 Sb., věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. 
Zároveň RM do doby vydání stavebního povolení plynárenského zařízení schvaluje 
uzavřít smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 651/25 v k.ú. Králíky, návrh kupní ceny 50 

Kč/m2 + náklady spojené s převodem, a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje. 

zodpovědný: majetkový odbor. 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 

 
RM doporučuje prodej nemovitosti čp. 265 na st.p.č. 144, st.p.č. 144 a p.p.č. 266/1 v k.ú. 

Králíky za kupní cenu 250.000,-- Kč a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 

 
RM revokuje usnesení RM/2007/11/156 ze dne 07.03.2007 a zároveň bere na vědomí 

probíhající přípravu zadávací dokumentace na provozování a zajištění podmínek 
provozování ED. 

odpovídá: majetkový odbor a odbor školství, kultury a tělovýchovy 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje bezúplatný převod movitých věcí – filtroventilačních zařízení a 
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vzduchotechnických prvků (filtrů) z lehkých objektů a těžkých objektů od ČR – 
Ministerstva obrany na Město Králíky.  

odpovídá: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje zaplatit z rozpočtu města - kapitoly údržba veřejné zeleně skácení tuje a 
likvidaci pařezu na p.p.č. 88 v k.ú. Červený Potok za celkovou cenu 4000,- Kč. 

zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje návrh smlouvy o dodávce vody mezi Městem Králíky a provozovatelem 

VAK a.s. Jablonné nad Orlicí a pověřuje starostku jejím podpisem  
zodpovědný: odbor VTS, starostka  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje podat žádosti o poskytnutí 100% finančních prostředků na ošetření 

památných stromů Králicka a na zajištění šetrného kosení lokality u ČOV s 
výskytem zvláště chráněné vachty trojlisté. 

zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje spoluúčast města na projektu Bezpečná oáza formou finančního 

příspěvku na práce spojené s instalací zařízení. Finanční příspěvek bude poskytnut 
proplacením skutečných nákladů na instalaci na základě předložených dokladů. 

odpovídá: odbor VTS a odbor finanční 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje příspěvek ve výši 3.500,- Kč na Ekologický týden pro Základní školu 

praktickou v Králíkách. Finanční příspěvek bude poskytnut proplacením 
skutečných nákladů na instalaci na základe předložených dokladů. 

odpovídá:  finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:1(zdržela se Mgr. Berková) 

 
RM souhlasí s užitím znaku města Králíky firmou ISCAREX za účelem propagace 

města Králíky při sportovní akci. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy,  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
 
Zapsala: Lenka Faltusová 
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………………………………..                                               ……………………………….. 
            Jana Ponocná                                                                           Čestmír Doubrava 
                     starostka                                                                                                      místostarosta 
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