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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 38 

rady města 

  konané 07.09.2011  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, 

     Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář 

 
Za městský úřad:   Ing. Miroslav Bouška 

 

 

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 1003/2 v k.ú. Dolní Boříkovice 

za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO 

předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: průběžně 

hlasování: 5:0:0 

 

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemků p.p.č. 294/6 a 294/20 v k.ú. Dolní 

Lipka za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO 

předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemků. Zároveň RM schvaluje pozemky 

p.p.č. 294/6 a 294/20 v k.ú. Dolní Lipka zatížit věcným břemenem podzemní vedení 

přípojky vody pro vlastníka nemovitosti čp. 7 na st.p.č. 16/1 v k.ú. Dolní Lipka, 

věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: průběžně 

hlasování: 5:0:0 

 

Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 651/3 v k.ú. Králíky souhlasí dle 

§ 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem „stavba zahradního 

přístřešku u RD čp. 447, stavba na p.p.č. 651/14 v k.ú. Králíky, zastavěná plocha 25 

m2, výška stavby 3 m“ manželů Zimových, Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 71/3 v k.ú. Králíky souhlasí dle 

§ 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem „oplocení RD čp. 

866, stavba na p.p.č. 71/8 v k.ú. Králíky, severní strana pískovcové sloupky a výplň 

polí dřevo nebo kov, západní a východní strana kovové sloupky a zelené pletivo, 

výška plotu 1,30 m“ manželů Novákových, Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.p.č. 255 v k.ú. Dolní Hedeč za účelem sekání 

trávy za roční nájemné ve výši 626 Kč a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje záměr prodeje pánského horského kola zn. OLPRAN - Phaetom za 

minimální kupní cenu 400 Kč + DPH a ukládá MO záměr prodeje zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje dodatek č. 1/2011 ke smlouvě č. 03-1212-0450 a pověřuje starostku jejím 

podpisem. 
zodpovědný: kancelář úřadu 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

 

 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

…………………………….. ……………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


