
 

Město Králíky 
Zápis z jednání č. 05 

rady města  
konané dne 31. 1. 2006  

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

Pavel Kalianko, Mgr.Zdeněk Němeček 
 
Host:                                                  Jaroslav Langhans 
 
 
RM bere na vědomí informace jednatele spol. SMK s.r.o. Zároveň ukládá jednateli najít 
další vhodné místo pro umístění střediska na třídění odpadu a předložit  na příštím 
jednání RM kalkulaci pro nákup komunálního vozu. 

hlasování: 5:0:0 
RM bere na vědomí stanovisko a.s. Hedva Moravská Třebová k převodu pozemků p.p.č. 

1820/2, 1820/13, 1821 a st.p.č. 815, 816 vše v k.ú. Králíky na Město Králíky a 
současně pověřuje starostu dalším jednáním s vlastníkem pozemku. 

hlasování: 5:0:0 
RM doporučuje prodej bytové jednotky č. 5 v čp. 349 v ul. Dlouhá a spoluvlastnického 

podílu ve výši 215/1000 na pozemku st.p.č. 200 a společných částech domu vše v k.ú. 
Králíky panu Sedlákovi, Králíky. 

hlasování: 5:0:0 
RM souhlasí se stavebními úpravami - instalaci nového umyvadla, osazení 
sádrokartonové stěny a úprava otvoru mezi čekárnou a ordinací ve 3 n.p. objektu čp. 
414 v ul. 5. května v Králíkách na náklady nájemce paní MUDr. Špičkové, Králíky, a to 
v souladu s usnesením RM/2003/19/289 ze dne 20.05.2003. 

hlasování: 5:0:0 
RM schvaluje požádat vlastníka pozemků p.p.č. 1900/1, 1900/2, 1900/5 a 1902/1 v k.ú. 

Králíky, tj. ČR-PF ČR, ÚP Ústí nad Orlicí o pronájem těchto pozemků na 
nezemědělský účel, tj. na uložení liniové stavby - „dešťové a splaškové kanalizace, 
plynovodu, vodovodu, rozvodu VN a NN, rozvody slaboproudého vedení a přeložka 
vedení VN v lokalitě Na Skřivánku“. 

hlasování: 5:0:0 
RM doporučuje změnu Jednacího řádu ZM, a to v § 16, odst. 1, a to vypuštěním 

poslední věty „...přístupný na webových stránkách města.“ a ukládá 
místostarostovi, aby bod předložil na nejbližším jednání ZM. 

hlasování: 5:0:0 
RM bere na vědomí složení hodnotící komise pro VZ „Evropský dům v Králíkách“, a to 

: Mgr. Dušan Krabec, Mgr. Jan Holčapek, Jan Čuma, Ing. Milan Zeman, Ing. 
Daniel Chráska. Náhradníky pro VZ jsou: Arnošt Juránek, Pavel Kalianko, Zdeněk 
Němeček, Herbert Holly, Marie Švédová. 

hlasování: 5:0:0 
RM bere na vědomí výroční zprávu MěÚ o poskytování informací. 

hlasování: 5:0:0 
RM ukládá řediteli PO Klub Na Střelnici Ing. Strnadovi, aby zajistil chod provozovny 

Kavárny Na Střelnici tak, aby nenarušoval noční klid. V opačném případě navrhne 
RM ukončení nájemního vztahu s nájemce p. Jungvirtem. 

hlasování: 5:0:0 
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Zapsala: Lenka Faltusová 
 
 
 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
     Mgr. Dušan Krabec                                                                          Arnošt Juránek 
             starosta                                                                                                místostarosta 
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