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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 18 

rady města  
  konané dne 16.04. 2008  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila 

Berková, Ing. Ladislav Tóth 
 
Omluven:    Čestmír Doubrava, 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1 002 C 08/50 mezi Městem 

Králíky a Pozemkovým fondem ČR spočívající ve zřízení věcného břemene pro 
oprávněné Město Králíky, věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úplatu. 

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

RM schvaluje dodatek č. 1 dohody o přičlenění honebních pozemků v k.ú. Králíky, 
Červený potok, Dolní Hedeč, Dolní Boříkovice, Dolní Lipka a Horní Lipka mezi 
Městem Králíky a Honebním společenstvem Králíky, Králíky, ze dne 10.03.2003, 
z důvodu změny vlastnictví některých pozemků a tím změny výměry pozemků a 
stanovení nájemného. 

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

RM schvaluje záměr pronájmu pozemků p.p.č. 1401/3, 1401/5, 1575/2, pozemku ve 
zjednodušené evidenci p.č. (1439/1)GP a části pozemků p.p.č. 1401/2, 1575/1 v k.ú. 
Dolní Boříkovice za účelem parkování vozidel a přístupu k nemovitosti za roční 
nájemné ve výši 18.707,-- Kč a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 

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

RM posoudila předloženou cenovou nabídku stavby s názvem: „Celková sanace 
střešního pláště budovy čp. 359 v Králíkách“  a rozhodla, že výše uvedenou stavbu 
provede firma Moravec, Králíky. Zároveň pověřuje starostku města podpisem 
smlouvy s vybranou firmou.  

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

 
RM Králíky  souhlasí s umístěním výstavního proskleného kontejneru na náměstí ve 

dnech 2. – 9. 5. 2008.  
zodpovědný:  odbor ŽP  
termín:  ihned 
hlasování: 4:0:0 
 
 

RM schvaluje uzavření písemné smlouvy o zpracování lapáků a kalamitního dříví v 
porostu 763Ec10 a 767A9 s panem Vernerem, bytem Červená Voda. 

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

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