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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 07 

rady města 
  konané 17.02.2010  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Bc. Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav 

Tóth, Mgr. Jarmila Berková 
 
Omluven: MUDr. Eva Rýcová 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o nájmu pozemku č. NS 13/00/Ma ze dne 15.12.2000 

uzavřené mezi městem Králíky a společností Vodovody a kanalizace, a.s., Jablonné 
nad Orlicí týkající se změny předmětu nájmu. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM doporučuje prodej pozemků p.p.č. 126/5 a 1841/12 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 

Kč/m2 u části o výměře 116 m2 a 20 Kč/m2 u zbývající části o výměře 278 m2 + 
náklady spojené s převodem, jelikož se jedná o pozemky zatížené VB a podmáčené, 
a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemků. 
Zároveň RM schvaluje zatížit pozemky věcným břemenem  spočívajícím v uložení 
podzemního vedení kanalizace a práva vstupu na pozemek za účelem údržby, 
provozu a opravy zařízení pro oprávněné město Králíky, věcné břemeno se zřizuje 
na dobu neurčitou a bezúplatně. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM doporučuje prodej nebytové jednotky v č.p. 4 v Králíkách a ukládá MO předložit 

bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín:  průběžně  
hlasování: 4:0:0 

 
RM doporučuje prodej bytových jednotek v č.p. 4 v Králíkách a ukládá MO předložit 

bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín:  průběžně 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje dodatek č. 2 dohody o přičlenění honebních pozemků ze dne 28.11.2003 

uzavřené mezi městem Králíky a Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové 
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týkající se změny předmětu nájmu. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje dodatek č. 2 dohody o přičlenění honebních pozemků ze dne 10.03.2003 

uzavřené mezi městem Králíky a Honebním společenstvem Králíky týkající se 
změny předmětu nájmu. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 

 
RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 04.00 hod., a to v souvislosti 

s pořádáním „Hasičského plesu“, který se koná dne 27.02.2010, ve velkém sále 
Klubu Na Střelnici v Králíkách. 
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín:  
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje podpis Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování územního plánu 

města Králíky. Rada města pověřuje starostku města podpisem smlouvy.  
zodpovědný: odbor ÚPaSÚ 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje prodloužení hodiny nočního klidu dne 20.2.2010 do 03:00 hod. 
následujícího dne.  
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

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


	Zároveň RM schvaluje zatížit pozemky věcným břemenem  spočívajícím v uložení podzemního vedení kanalizace a práva vstupu na pozemek za účelem údržby, provozu a opravy zařízení pro oprávněné město Králíky, věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně.

