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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 45 

rady města 
  konané 11.11.2009  
 
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 pozemek p.p.č. 546 v k.ú. Dolní Hedeč zatížit věcným břemenem 

spočívajícím v uložení podzemního vedení vodovodu a kanalizace a práva vstupu na 
pozemek za účelem provozování, oprav a údržby zařízení pro oprávněné město 
Králíky, věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín:  ihned  
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje dodatek č. 4 nájemní smlouvy uzavřené dne 27.02.2001 mezi městem 

Králíky a Rolnickou společností, s.r.o., týkající se změny předmětu nájmu a výši 
nájemného. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou EVČ, s. r. o., Pardubice, název 
stavby: „Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ a zároveň pověřuje starostku 
podpisem výše uvedeného dodatku.   

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

 
RM souhlasí se skácením 4 ks břízy, 8 ks jasanu a 2 ks olší na pozemku p.č. 544/2 a 

544/5 v k.ú. Prostřední Lipka a současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o 
zpracování dřevní hmoty  z těchto stromů se společností  Armyfort s. r. o., která 
zajišťuje správu organizační složky Vojenské muzeum 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 schvaluje inzerci na velkoplošném informačním panelu v Ústí nad Orlicí 

realizovanou prostřednictvím firmy Daruma Plzeň. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy 
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

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


	RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou EVČ, s. r. o., Pardubice, název stavby: „Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ a zároveň pověřuje starostku podpisem výše uvedeného dodatku.  
	RM souhlasí se skácením 4 ks břízy, 8 ks jasanu a 2 ks olší na pozemku p.č. 544/2 a 544/5 v k.ú. Prostřední Lipka a současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty  z těchto stromů se společností  Armyfort s. r. o., která zajišťuje správu organizační složky Vojenské muzeum 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.  
	RM schvaluje inzerci na velkoplošném informačním panelu v Ústí nad Orlicí realizovanou prostřednictvím firmy Daruma Plzeň.

