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Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 52 

rady města  
  konané dne 19.12. 2007  
 
Přítomni členové rady města:         Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová, 

 Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jarmila Berková 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška 
 
 
 
RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 65 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70,-- Kč/m2 + 

náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje. 
 Zároveň RM schvaluje zatížení pozemku p.p.č. 65 v k.ú. Králíky právem 

odpovídající věcnému břemeni spočívající v uložení podzemního vedení kanalizace 
a práva vstupu na pozemek za účelem provozování, oprav a údržby zařízení pro 
oprávněné Město Králíky, věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a 
bezúplatně.  

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

 
RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 486 v k.ú. Dolní Hedeč za kupní cenu 50,-- 

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

 Zároveň RM schvaluje zatížení pozemku p.p.č. 486 v k.ú. Dolní Hedeč právem 
odpovídající věcnému břemeni spočívající v uložení podzemního vedení veřejného 
vodovodu a práva vstupu na pozemek za účelem provozování, oprav a údržby 
zařízení pro oprávněné Město Králíky, věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
a bezúplatně.  

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

RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 872 v k.ú. Červený Potok (cca 48 m2) za 
účelem užívání zahrady panu Maurerovi, Červený Potok za roční nájemné. 

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

 
RM v návaznosti na usnesení RM/2007/44/638 ze dne 24.10.2007 souhlasí se zaměřením 

stávající stavby pana Springera pravděpodobně na pozemku p.p.č. 112/2 v k.ú. 
Prostřední Lipka. 

odpovídá: majetkový odbor 
termín: ihned 
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hlasování: 5:0:0 
 
RM schvaluje požádat o pronájem pozemků p.p.č. 1388/1 a 1388/5 v k.ú. Dolní 

Boříkovice od ČR – Pozemkového fondu. 
Zároveň RM doporučuje požádat o úplatný převod pozemků p.p.č. 1388/1 a 1388/5 
v k.ú. Dolní Boříkovice od ČR – Pozemkového fondu na Město Králíky a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM. 

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

 
RM schvaluje úpravu ceníku služeb v položce číslo 1 (tělocvična) – rozšíření ceníku o 

registrované sportovce v TJ Jiskra Králíky, o.s. a v bodě 3 (ledová plocha). Tímto 
rozhodnutím je zrušeno č.j. RM/2007/48/696. Zároveň ukládá vedoucímu odboru 
OŠKT předložit do 31.7 2008 RM průběžné vyhodnocení.  

zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, ZŠ Moravská, ZŠ 5.května, TJ Jiskra 
Králíky, o.s. 
termín: ihned 
hlasování:5:0:0 
 

RM schvaluje nové znění mandátní smlouvy mezi městem Králíky a firmou 
ARMYFORT s.r.o. Brno a pověřuje starostku města jejím podpisem  

zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje s platností od 1.1.2008 cenu stočného ve výši 27,60 Kč včetně DPH (25,33 

Kč bez DPH). 
zodpovědný: SMK s.r.o. 
termín: 1.1.2008 
hlasování: 5:0:0 

 
RM bere na vědomí odpisový plán – rok 2007 od ZŠ Králíky 5. května 412. 

zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje příspěvek ve výši 5 000,- Kč fotbalovému oddílu na nákup ozvučovacího 
zařízení.  

zodpovědný: OŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 
 

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


	zodpovědný: majetkový odbor
	zodpovědný: majetkový odbor

