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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 05 

rady města 
  konané 03.02.2010  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Bc. Čestmír Doubrava, MUDr. Eva 

Rýcová,  
 
Z  jednání omluveni: Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jarmila Berková 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
 
RM schvaluje zřízení věcného břemene v souvislosti s plánovanou realizací liniové 

stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ se Správou železniční dopravní 
cesty, státní organizace, Praha 1, na pozemcích p.p.č. 550/1 v k.ú. Dolní Lipka, 
p.p.č. 1385/1 v k.ú. Horní Lipka, p.p.č. 1140 v k.ú. Prostřední Lipka a p.p.č. 2236/2 
v k.ú. Králíky. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně.   

 Zároveň RM schvaluje do doby realizace stavby uzavřít smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení VB. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v uložení vodovodního řadu a dále 

práva vstupu za účelem přípravy, provedení stavby, umožnění přístupu a příjezdu 
k zabezpečení provozu, údržby a oprav na pozemcích p. p. č. 2144/6 a p. p. č. 
1208/6, vše v k. ú. Králíky pro oprávněnou společnost Vodovody a kanalizace 
Jablonné nad Orlicí, a. s., se sídlem jablonné nad Orlicí, a jím pověřeným osobám, 
věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu.  

 Zároveň RM schvaluje do doby realizace stavby uzavřít smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení VB. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM ruší usnesení RM/2009/17/253 ze dne 21.01.2010 a bere na vědomí sdělení správce 

Nadačního fondu měst a obcí pro zdraví a záchranu života Červená Voda. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje užití znaku města Králíky firmě Kristek, Lanškroun, za účelem umístění 

na vydaných pohlednicích města Králíky 
zodpovědný: majetkový odbor  
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termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje: 

- převzetí záštity města nad 50. ročníkem tradičního králického karnevalu, 
- spolupořadatelství města při zajištění realizace akce tradičního kralického 
karnevalu,  
- úhradu nákladů na ohňostroj z prostředků města v souvislosti s pořádáním 
tradičního kralického karnevalu ve výši Kč 30.000,-- 
- použití městského znaku při propagaci akce 50. ročníku tradičního kralického 
karnevalu, 
- prodloužení hodiny nočního klidu dne 19. 2.2010 do 06 hod. následujícího dne, 
- schvaluje úplnou uzávěru Velkého náměstí dne 19.2.2010 od 15:00 hod. do 19:30 
hod. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, odbor VTS, odbor VV 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje Gymnáziu a základní škole Králíky zahájení realizace projektu „Velké 

talenty na malé scéně“ v rámci česko-polského programu přeshraniční spolupráce a 
zároveň schvaluje Gymnáziu a základní škole Králíky přijetí překlenovacího úvěru. 
odpovědný: ředitel Gymnázia a základní školy Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM souhlasí s využitím dřevní hmoty ze 3 ks jasanu na rostoucích na p.p.č. 179 a 180 v 

k.ú. Dolní Hedeč jako paliva pro klubovnu Osadního výboru Dolní Lipka (OV) za 
podmínky, že veškeré práce spojené s převozem dřevní hmoty do klubovny budou 
provedeny na náklad a vlastní nebezpečí OV, pouze náhradou za ponechané dříví, 
které bude výhradně použito jako palivo v klubovně v obci Dolní Lipka (majetek 
města Králíky), bez ohledu na jeho kvalitu.   
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

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