
 

Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 06 

rady města  
konané dne 07. 2. 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 souhlasí s ukončením nájemního vztahu na nebytové prostory v čp. 352 – kosmetika 

v ul. Příční v Králíkách s paní Neprašovou, Králíky dohodou, a to ke dni 28.02.2006. 
Zároveň RM ukládá MO zveřejnit záměr pronájmu tohoto nebytového prostoru za 

minimální nájemné 900,-- Kč/m2/rok. 
hlasování: 5:0:0  

RM souhlasí s vrácením nájemného za pronájem části pozemku p.p.č. 411 v k.ú. Dolní 
Hedeč panu Dejmkovi, Dolní Hedeč. 

hlasování: 5:0:0 
RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 1153/1 v k.ú. Horní Lipka, návrh kupní ceny 20,- 

Kč/m2 + náklady spojené s převodem, a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje. 

hlasování: 5:0:0 
RM bere na vědomí informace o převodu pozemků v k.ú. Králíky a Prostřední Lipka od 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Město Králíky.  
 Zároveň RM souhlasí požádat o výpůjčku pozemku p.p.č. 761 v k.ú. Prostřední 

Lipka od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za účelem užívání 
plochy pro volný čas.  

hlasování: 5:0:0 
RM schvaluje smlouvu o poskytování právních služeb - vedení přestupkové komise mezi 

městem Králíky a Mgr. Bernardem Urbanem se sídlem Lanškroun a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 

hlasování: 5:0:0 
RM nesouhlasí s případným navýšením kupní ceny za objekt čp. 364 na Velkém náměstí 

a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
hlasování: 5:0:0 

RM bere na vědomí Zprávu o zabezpečení požární ochrany v roce 2005 ve správním 
území města Králíky a ukládá odboru vnitřních věcí předložit zprávu na nejbližším 
jednání ZM. 
hlasování: 5:0:0 

RM zmocňuje místostarostu jednat s firmou PLANstudio Praha o podmínkách účasti na 
projektu mapových průvodců Východních Čech. 
hlasování: 5:0:0 

RM bere na vědomí zprávu o přípravě rozpočtu na rok 2006 a ukládá starostovi ji 
předložit na jednání ZM dne 14.2.2006. 
hlasování: 5:0:0 
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Zapsal: Miroslav Bouška 
 
 
 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
     Mgr. Dušan Krabec                                                                          Arnošt Juránek 
             starosta                                                                                                místostarosta 
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