
 

Město Králíky 
Zápis z jednání č. 04 

rady města  
konané dne 24. 1. 2006  

 
Přítomni členové rady města:         Mgr. Dušan Krabec, Mgr. Jan Holčapek,  

Pavel Kalianko, Mgr.Zdeněk Němeček 
 
Z části jednání omluven:                 Arnošt Juránek 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM doporučuje prodej pozemků st.p.č. 330, 331 a p.p.č. 383/4, 382 vše v k.ú. Králíky, 

návrh kupní ceny u st.p. 200,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, návrh kupní 
ceny u p.p. 100,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, a ukládá MO předložit na 
jednání ZM záměr prodeje. 

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

 
RM bere na vědomí zápis Hlavní inventarizační komise ze dne 19.01.2006 o kontrole 

provedení inventarizace majetku Města Králíky k 31.12.2005. 
zodpovědný: majetkový odbor, FO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM bere na vědomí informaci o odročení jednání ve věci žaloby o určení neexistence 

zástavního práva ze zástavní smlouvy k nemovitosti čp. 5 v k.ú. Králíky. 
zodpovědný: starosta, právní zástupkyně 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 

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

s pořádáním „Maturitního plesu“ dne 3. 2. 2006 v Klubu Na Střelnici v Králíkách. 
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Okresnímu sdružení hasičů ČMS Ústí 

nad Orlicí na podporu organizace okresních a krajských soutěží mladých hasičů, a 
to ve výši 1.000,- Kč.  

zodpovědný: odbor vnitřních věcí, odbor školství, kultury a tělovýchovy, na vědomí 
finanční odbor 

termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM souhlasí, aby s panem Berouskem byla zkušebně uzavřena dohoda na organizování 

trhů na dobu 6 měsíců, a to v termínu 2. 3., 6. 4., 4. 5. a 1. 6. 2006. 
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zodpovědný: odbor vnitřních věcí, odbor školství, kultury a tělovýchovy  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje plán oprav na rok 2006 - opravy a udržování bytového fondu: 
1/  Udržování bytového fondu     1 500.000,-- Kč 
2/  Oprava komínů nad střechou čp. 366 a čp. 274     100.000,-- Kč 
3/  Vyvložkování  komínů čp. 274,352 (cca 26 ks)     300.000,-- Kč 
4/  Výměna oken, balkónů a zateplení budovy čp. 841-3 1 921.000,-- Kč 
zodpovědný: odbor VTS, spol. SMK s.r.o.  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM bere na vědomí informaci o zápisu k povinné školní docházce na školách 

zřizovaných městem Králíky. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, ředitelé ZŠ 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje navržené členy komise k vypracování Koncepce školství na Králicku. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, tajemník MÚ 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:1 (zdržel se Mgr. Němeček, p. Juránek již přítomen) 
 
RM schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Králíky a spol. REDEA Žamberk s.r.o., 

Žamberk a pověřuje starostu jejím podpisem. 
zodpovědný: odbor finanční, starosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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