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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 32 

rady města 
  konané 28.07.2010  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth,  
                                                             Bc. Čestmír Doubrava 
 
Omluvena:  Mgr. Jarmila Berková 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku st. p. č. 54/1 v k.ú. Dolní Lipka 

souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem – „zděné 
oplocení v přední části pozemku, v zadní části pletivo, stavba dřevěného zahradního 
domku o rozměrech 2m x 2,8m, výška 2,5m, stavba dětské sestavy – houpačka + 
skluzavka“ pana Morávka, Dolní Lipka a nemá k němu připomínky.  

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

 
RM schvaluje požádat o bezúplatný převod nepotřebného movitého majetku - 50 ks 

železobetonových jehlanů a 1000 ks ocelových ježků od ČR-Ministerstva obrany,  
Praha.  

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

 
RM schvaluje dohodu o vstupu na pozemky p.p.č. 563/2, p.p.č. 565, p.p.č. 579 a na 

pozemky ve zjednodušené evidenci p.č. (562/2)GP, p.č. (563/1) GP, p.č. (577) GP, 
p.č. (578/2) GP a p.č. (580) GP vše v k.ú. Prostřední Lipka mezi městem Králíky a 
společností ZEOS, Prostřední Lipka a to na dobu určitou od 01.08.2010 do 
31.08.2010.  

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

 
RM schvaluje Smlouvu o dílo týkající se zajištění úklidu města v roce 2010 mezi městem 

Králíky a firmou Služby města Králíky s.r.o. a pověřuje starostku jejím podpisem. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2010 uzavřenou s firmou STAVOFIN, 

s. r. o., Králíky a pověřuje starostku podpisem dodatku.  
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zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje přijetí daru ve výši 34.336,- Kč od společnosti STRABAG a.s., Praha a 
pověřuje starostku podpisem Dohody o poskytnutí daru.  

zodpovědný: starostka, finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 
 

 
 
Zapsal: M.Bouška 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….. ……………………………… 
 Jana Ponocná Bc. Čestmír Doubrava 
 starostka místostarosta 
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