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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 17 

rady města  
  konané dne 09.04. 2008  
 
Přítomni členové rady města:         Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová, 

Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška 
 
 
 
RM schvaluje dodatek č. 1 dohody o přičlenění honebních pozemků v k.ú. Dolní 

Boříkovice mezi Městem Králíky a Lesy ČR, s.p., Hradec Králové, ze dne 
28.11.2003, z důvodu změny vlastnictví některých pozemků a tím změny výměry 
pozemků a stanovení nájemného. 

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

RM jako účastník řízení souhlasí se stavebním záměrem – rekonstrukce RD čp. 163 
v Králíkách, stavebníků pana Girgy a paní Mačátové, Králíky dle § 96 stavebního 
zákona za podmínky, že stavebník upraví majetkoprávní vztah k pozemku p.p.č. 
2072/22 v k.ú. Králíky, který je v majetku města. 

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

RM jako účastník řízení bere na vědomí stavební záměr – výměna okna za dveře v čp. 
461 v Králíkách, stavebníků manželů Springerových, Králíky dle § 104 stavebního 
zákona a nemá k němu připomínky.   

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

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 2075 v k.ú. Králíky za účelem 
zajištění konání tradiční Michalské pouti na Velkém náměstí v Králíkách a to na 
dobu určitou 5 let za nájemné 100.000,-- Kč a ukládá MO záměr zveřejnit. 

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

RM schvaluje záměr pronájmu pozemků p.p.č. 328/4, 328/3, 328/2, 470/4, 1503/3, 
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375/17, 375/15, 375/14, 375/13, 375/1 v k.ú. Dolní Boříkovice za účelem zřízení 
mezideponie a vybudování stavby „Terénní úpravy v k.ú. Dolní Boříkovice“ za 
nájemné a to na dobu určitou do 31.12.2008 a ukládá záměr zveřejnit. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 
RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení pro zpracování ÚAP pro správní obvod 

ORP Králíky a přijímá funkci komise pro výběrového řízení.  
zodpovědný: odbor ÚPaSÚ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 

RM schvaluje podat žádost o poskytnutí 100% finančních prostředků na zajištění 
šetrného kosení lokality u ČOV s výskytem zvláště chráněné vachty trojlisté. 

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

RM souhlasí s užitím znaku města Králíky firmou Ing. Ropek, Liberec dle přiloženého 
návrhu. 

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

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


	zodpovědný: odbor ÚPaSÚ

