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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 50 

rady města  
  konané 19.11.2008  
 
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 zřízení věcných břemen v souvislosti s plánovanou realizací liniové stavby 

„Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ s jednotlivými vlastníky pozemků v k. ú. 
Prostřední Lipka dle abecedního seznamu organizací a občanů pro k. ú. Prostřední 
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 zřízení věcného břemene v souvislosti s realizací stavby „Napouštění 
požární nádrže, katastrální území Prostřední Lipka“ s manžely Miltákovými, 
Prostřední Lipka, vlastníky pozemku p. p. č. 53/1 v k. ú. Prostřední Lipka pro 
oprávněné město Králíky.  

RM zároveň schvaluje do doby realizace stavby uzavřít s vlastníkem pozemku 
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.  

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

RM schvaluje prodej dřevěné stavby dočasné umístěné na pozemku p. p. č. 586/3 v k. ú. 
Horní Morava (bývalá služebna Policie ČR) Mysliveckému sdružení Pod Klapáčem,  
Králíky. 

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

 
RM bere na vědomí zprávu o provedení veřejnosprávní kontroly firmou AV-

AUDITING, spol. s r. o. v MŠ Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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Zapsala: Lenka Faltusová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
            Jana Ponocná                                                                           Čestmír Doubrava 
                starostka                                                                                   místostarosta 
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