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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 49 

rady města  
  konané 12.11.2008  
 
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 umístění zařízení, tj telefonní přípojky na nemovitost na st. p. č. 132 v k. 

ú. Dolní Boříkovice - hasičskou zbrojnici, a to na venkovní stěnu, společnosti 
Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Praha 4. 

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. 
Králíky dle abecedního seznamu organizací a občanů pro k. ú. Horní Lipka 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 záměr prodeje pánského jízdního kola zn. Favorit za minimální kupní 
cenu 100 Kč a ukládá MO záměr prodeje zveřejnit. 

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

 
RM schvaluje smlouvy mezi městem Králíky a firmou ČEZ Prodej, s. r. o. Praha 

č.smlouvy 8 CEZDI 01357052 o sdružených službách na dodávku elektřiny ze sítě 
NN a smlouvu č. 8 NN 4 01357043 mezi městem Králíky a ČEZ Distribuce a. s. 
Děčín 4 o připojení odběrného místa (tvrz Hůrka) a pověřuje starostku města  
podpisem smluv.  

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

 
Zapsala: Lenka Faltusová 



 2

 
 
 
 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
            Jana Ponocná                                                                           Čestmír Doubrava 
                starostka                                                                                   místostarosta 
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