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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 47 

rady města  
  konané 29.10.2008  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila 

Berková, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM v souvislosti s plánovaným prodejem stavby – dřevěné chatky v k. ú. Horní Morava 

ukládá MO zadat vypracovat znalecký posudek na stanovení kupní ceny.  
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje nákup pozemku p. p. č. 2198/9 v k. ú. Králíky od společnosti INCOT, 
spol. s r. o., Králíky na město Králíky, a to za předpokladu doložení vyvázání 
předmětného pozemku ze zástavního práva smluvního. 

Zároveň RM ukládá MO vyzvat prodávajícího ke sdělení kupní ceny nabízeného 
pozemku a poté předložit bod na jednání ZM. 

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

RM schvaluje zřízení věcných břemen v souvislosti s plánovanou realizací liniové stavby 
„Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ s jednotlivými vlastníky pozemků v k. ú. 
Dolní Hedeč dle abecedního seznamu organizací a občanů pro k. ú. Dolní Hedeč pro 
oprávněné město Králíky.  

RM zároveň schvaluje do doby realizace stavby uzavřít s jednotlivými vlastníky 
pozemků smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene.  

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

RM schvaluje zřízení věcných břemen v souvislosti s plánovanou realizací liniové stavby 
„Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ s jednotlivými vlastníky pozemků v k. ú. 
Červený Potok dle abecedního seznamu organizací a občanů pro k. ú. Červený 
Potok.  

RM zároveň schvaluje do doby realizace stavby uzavřít s jednotlivými vlastníky 
pozemků smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene.  

zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje zřízení věcných břemen v souvislosti s plánovanou realizací liniové stavby 
„Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ s jednotlivými vlastníky pozemků v k. ú. 
Králíky – místní část Dolní Hedeč dle abecedního seznamu organizací a občanů pro 
k. ú. Králíky – místní část Dolní Hedeč.  

RM zároveň schvaluje do doby realizace stavby uzavřít s jednotlivými vlastníky 
pozemků smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene.  

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

 
RM souhlasí se skácením 80 ks náletových dřevin a 24 ks smrků na p. p. č. 527, 528/1 a 

2086/1 v k. ú. Králíky a  současně souhlasí s  uzavřením písemné dohody o 
zpracování dřevní hmoty z těchto stromů s panem Kyllarem, bytem Králíky, s 
podmínkou, že veškeré práce budou provedeny na náklad a vlastní nebezpečí 
žadatele pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu.   

zodpovědný: odbor životního prostředí   
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0  

 
RM jmenuje od 01.11.2008 vedoucím odboru obecní živnostenský úřad pana Martina 

Mlynáře. 
zodpovědný: tajemník 
termín: 01.11.2008 
hlasování: 5:0:0  

 
 
 
Zapsal: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
            Jana Ponocná                                                                           Čestmír Doubrava 
                starostka                                                                                   místostarosta 
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