
 

Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 25 

rady města  
konané dne 13.6. 2007  

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

Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jarmila Berková 
Na část jednání omluvena:              Mgr. Jarmila Berková 
                                          
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška 
 
 
 
RM schvaluje v souvislosti s prodejem pozemku p.p.č. 651/25 v k.ú. Králíky zřízení 

věcného břemene – právo chůze, jízdy a oprav domu čp. 581 na st.p.č. 719 v k.ú. 
Králíky pro oprávněné manžele Nesvadbovi, manžele Mrklovských a Švorcovou, 
všichni bytem Králíky, a to bezúplatně a na dobu neurčitou. 

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

 
 
RM schvaluje výpůjčku p.p.č. 1401/2 a p.p.č. 1401/3 v k.ú. Dolní Boříkovice za účelem 

parkování vozidel a to na den 16.6.2007 pro TJ Sokol Boříkovice.  Zároveň ukládá 
MO zakotvit do smlouvy povinnost vypůjčitele uvést pozemky po skončení akce do 
původního stavu. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0  

 
RM bere na vědomí prázdninový provoz jednotlivých MŠ  v období od 1. 7. do 31. 8. 

2007  
zodpovědný: ředitelky příslušných MŠ,  odbor školství a kultury a tělovýchovy,  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
 
RM posoudila předložené cenové nabídky na provedení lešení, tesařských, 

klempířských, pokrývačských prací a hromosvodů na objektu „Knihovna – 
Králíky“ a rozhodla, aby výše uvedené práce provedla firma Moravec Zdeněk, 
Králíky. Zároveň pověřuje odbor VTS k předložení návrhu smlouvy s vybranou 
firmou. 

zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje jako nájemce Evropského domu firmu Králická rozvojová, s.r.o. a ukládá 
starostce města projednat s firmou Králická rozvojová, s.r.o. návrh nájemní smlouvy. 

zodpovědný:  starostka města 
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termín: do 15. 7. 2007 
hlasování: 5:0:0 

 
 
 
 
Zapsal: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
            Jana Ponocná                                                                           Čestmír Doubrava 
                     starostka                                                                                                      místostarosta 
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