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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 15 

rady města  
  konané dne 26.03. 2008  
 
Přítomni členové rady města:         Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová, 

Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth 
 
Z části jednání omluveni:  Jana Ponocná, Čestmír Doubrava 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM jako účastník řízení souhlasí se stavebním záměrem - zřízení vjezdové brány včetně 

branky o délce 4 m, materiál kov a dřevo, stavebníků manželů Strnadových, Králíky 
dle § 96 stavebního zákona a nemá k němu připomínky.  

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu strany oprávněné, tj. pana 
Podzimka, Dolní, k uložení podzemního vedení vodovodní přípojky, vstupu na 
pozemek za účelem údržby, oprav a provozu přípojky na pozemku p.p.č. 531/2 
v k.ú. Králíky, věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně ve výši 
znaleckého posudku. 

Zároveň RM do doby realizace stavby souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM bere na vědomí oznámení ÚZSVM o výběrovém řízení na prodej pozemků p.p.č. 
560 a 566/1 v k.ú. Horní Lipka. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje poskytnutí místnosti pro pracovníka Intervenčního centra v přízemí 
budovy čp. 316 v ulici Karla Čapka, odbor sociálních služeb a zdravotnictví. 

zodpovědný: tajemník, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
termín: ihned 
hlasování:3:0:0 

 
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor uvnitř chaty Amálky pro využití sociálních 

zařízení a kuchyně při akci „Závod vlčat a světlušek“ konané dne 19.4.2008  od 
14:00 do 21:00 hodin skautským střediskem Bílá liška Červená Voda. Dále RM 
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doporučuje uskutečnit při této příležitosti táborák v okolí chaty Amálky při 
dodržení bezpečnostní vzdálenosti. 

zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
 

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