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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 39 

rady města  
  konané 03.09.2008  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila 

Berková, Ing. Ladislav Tóth 
 
Omluvena: MUDr. Eva Rýcová 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1017 C 08/50 mezi městem a 

Pozemkovým fondem ČR spočívající v právu zřídit a provozovat stavbu „veřejný 
vodovod“ na pozemcích p. p. č. 241/2, 242/2, 247, 285/6, 285/8 a ve zjednodušené 
evidenci – GP p. č. 238, 241, 250, 252, 253, 254 a 857 v k. ú. Červený Potok 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 smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1016 C 08/50 mezi městem a 
Pozemkovým fondem ČR spočívající v právu zřídit a provozovat stavbu „vodovod U 
Bytovek“ na pozemku p. p. č. 530/1 v k. ú. Prostřední Lipka 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 souhlasí s použitím části pozemku p. p. č. 284/6 v k. ú. Králíky v bezprostředním 
okolí bytového domu čp. 659 v ul. V Bytovkách v Králíkách a to za účelem výstavby 
stavebního lešení a případnému umístění stavební buňky na dobu nezbytně nutnou 
pro Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 659 za podmínky, že po ukončení 
prací bude uveden pozemek do původního stavu. 

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

RM schvaluje pronájem nemovitosti čp. 109 v k. ú. Dolní Boříkovice – prodejna 
potravin paní Dostálkové, Dolní Boříkovice a to od 01.11.2008 na dobu neurčitou za 
symbolické nájemné. 

zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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RM schvaluje uzavření písemné obchodní smlouvy o zabezpečení poukázek pro osoby 

v hmotné nouzi se společností Accor Services CZ, s. r. o., Praha 1 a pověřuje 
starostku města jejím podpisem.  

zodpovědný: starostka, ved. OSVZ  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
 

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