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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 34 

rady města 
  konané 02.09.2009  
 
Přítomni členové rady města: Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila Berková, MUDr. Eva 

Rýcová, Ing. Ladislav Tóth 
 
Omluvena: Jana Ponocná 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška  
 
 
RM nedoporučuje prodej pozemků p.p.č. 463/1, 458, 463/4, 595/3, 767/2 a 768 v k.ú. 

Dolní Hedeč a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje pronájem pozemku st.p.č. 829 v k.ú. Králíky za účelem – zastavěná 
plocha pod garáží za roční nájemné panu Vinickému, Králíky. 

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

RM schvaluje společný pronájem pozemku p.p.č. 266/2 v k.ú. Králíky za účelem údržby 
pozemku, sekání trávy a zřízení zahrádky za roční nájemné panu Václavíkovi, paní 
Zaspalové a paní Václavíkové, všichni bytem Králíky. Zároveň RM ukládá MO 
v nájemní smlouvě ošetřit průchod ostatním nájemníkům v domě. 

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

RM doporučuje prodej části pozemku p.p.č. 113/1 v k.ú. Prostřední Lipka za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 (Mgr. Berková se neúčastnila jednání) 
 

RM nedoporučuje prodej pozemku st.p.č. 788 v k.ú. Králíky a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM. 

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

RM schvaluje pronájem zasedací místnosti v budově PÚ čp. 316 v ul. Karla Čapka 
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v Králíkách na dobu od 11.09.2009 do 05.10.2009 (pouze pracovní dny) za nájemné 
ve výši 450 Kč/den + DPH společnosti AgroKonzulta Žamberk, spol. s r.o., 
Žamberk. 

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

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací: „Stavební 
úpravy sociálního zařízení v ZŠ 5.května, čp. 412 v Králíkách“ a pověřuje starostku 
podpisem dodatku.  

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

 
 
Zapsala Lenka Macháčková 
 
 
 
 
 
….………………………… ……………………………… 
 Jana Ponocná Čestmír Doubrava 
 starostka místostarosta 
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