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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 41 

rady města  
  konané 17.09.2008  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila 

Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 

 
RM souhlasí s umístěním komunikačního kabelu do pozemku p. p. č. 2203/4 v k. ú. 

Králíky společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. za podmínky, že pozemek 
po provedení prací bude uveden do původního stavu. 
Zároveň RM schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku p. p. č. 2203/4 v k. ú. 
Králíky spočívající v uložení podzemního vedení telekomunikačního kabelu a právu 
vstupu na pozemek za účelem provádění oprav a údržby zařízení pro oprávněnou 
Telefónica O2 Czech Republic, a. s., věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a 
za jednorázovou úhradu. 
Do doby realizace stavby souhlasí RM s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene. 

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

RM souhlasí se změnou ukončení nájemního vztahu k nebytovému prostoru – prodejny 
potravin v čp. 109 v k.ú. Dolní Boříkovice s paní Šverákovou, Dolní Boříkovice a to 
dohodou k 30.09.2008 a zároveň s  pronájmem nemovitosti čp. 109 v k. ú. Dolní 
Boříkovice paní Dostálové, Dolní Boříkovice od 01.10.2008.  

zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dohodu o zajištění organizace pouti a dalších činností dle ustanovení 
ČI. II a IV schvalované dohody, a to pro akci „Michalská pouť" a pověřuje 
starostku města podpisem dohody s FC Jiskra Králíky – Červená Voda, o. s. 

zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín:  
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje dohodu o zajištění organizace pouti a dalších činností dle ustanovení 

ČI. II a IV schvalované dohody, a to pro akci „Michalská pouť" a pověřuje 
starostku města podpisem dohody s TJ Jiskra Králíky, o. s. 

zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín:  
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hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu mezi městem Králíky a firmou SGS Czech Republic, s. r. o., K 
 Hájům 1233/2, Praha 5, o provedení prověrky dokumentace systému řízení jakosti 
a auditu pro certifikaci  shody systému jakosti s  normou ISO 9001:2000.  
Zároveň RM schvaluje  dohodu o provedení práce s  Ing. L. Tesařem na přípravě 
dokumentace směřující k přípravě na certifikaci systému managementu města ISO 
9001:2000. 

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

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


