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Zápis z jednání č. 06 Rady m ěsta Králíky ze dne 12.02.2018 
 

  
 
Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Pavel Strnad, 
Ing. Ladislav Tóth. 
 
Z jednání omluven: Mgr. Miroslav Beran. 
 
Za městský úřad přítomen tajemník Ing. Martin Košťál. 
 
Jednání Rady města Králíky (dále jen RM) se zúčastnila nadpoloviční většina členů, RM je tedy 
usnášeníschopná. RM schválila pořad schůze. 
 
 
 
RM/2018/06/062: RM doporu čuje ZM schválit zám ěr sm ěny části pozemku p. p. č. 782/1 – 

ostatní plochy o vým ěře cca 122 m 2 ve vlastnictví m ěsta Králíky za část pozemku 
p. p. č. 543/2 – trvalého travního porostu o vým ěře cca 1 m 2 ve vlastnictví sourozenc ů 
E., vše v k. ú. Dolní Hede č, kteří jsou zastoupeni p. K. E., Haví řov, za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejmén ě však ve výši 70 K č/m2 + náklady spojené s p řevodem 
s tím, že rozdíl kupních cen uhradí sourozenci E. Z ároveň RM ukládá MO p ředložit bod 
na jednání ZM.  
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/06/063: RM nedoporu čuje ZM schválit zám ěr prodeje pozemku p. p. č. 1526/1 – 
ostatní plochy o vým ěře 131 m2 v k. ú. Dolní Bo říkovice a ukládá MO p ředložit bod 
na jednání ZM.  
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/06/064: RM doporu čuje ZM schválit p ři prodeji pozemku p. p. č. 2484 – orné p ůdy 
o vým ěře 15 863 m2 v k. ú. Horní Lipka uplatn ění tzv. „obálkové metody“ a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.  
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 4:0:0 
 

RM/2018/06/065: RM souhlasí s uzav řením písemné dohody o zpracování d řevní hmoty 
z 18 ks zlomených nebo vyvrácených d řevin (v druhové skladb ě 13 ks vrba jíva, 4 ks 



2/2 

 
 

topol osika a 1 t řešeň) nacházejících se na p. p. č. 3550, 3551 a 3552 v k. ú. Králíky 
na mezi m ěstem Králíky a p. K. H., Králíky za podmínky, že ve škeré práce budou 
provedeny na náklad a vlastní nebezpe čí žadatele pouze náhradou za vzniklé palivové 
dříví, bez ohledu na jeho kvalitu.  
Zodpovědný: OŽP 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 
 

 
 
……….………………..…….. …………………………………… 
 Jana Ponocná Mgr. Martin Hejkrlík 
 starostka místostarosta 


