
 

Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 07 

rady města  
konané dne 14. 2. 2006  

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

Pavel Kalianko, Arnošt Juránek 
 

Omluven:                                          Mgr. Zdeněk Němeček 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška 
 
 
 
RM souhlasí s navrhovanou stavbou „RMS STL Králíky – ul. Vl. Vančury“ s tím, že 

povrch pozemku bude upraven do původního stavu. 
Zároveň RM schvaluje zřízení věcného břemena spočívající v oprávnění zřízení a 
provozování stavby „RMS STL Králíky – ul. Vl. Vančury“ na pozemku p.p.č. 
1046/57 v k.ú. Králíky. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úhradu. Do doby kolaudace souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí 
smlouvě.  

hlasování: 4:0:0  
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Dobrovolnickému centru Světlo, Ústí 

nad Orlicí.  
hlasování: 4:0:0 
RM souhlasí s užitím městského znaku pro účely umístění na pohlednice, které budou 

vydány v dubnu roku 2006 v nákladu 1.000 kusů.  
hlasování: 4:0:0 
RM  souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 04.00 hodin, a to v souvislosti 

s pořádáním „Plesu 2006“ dne 11. 3. 2006 v Klubu Na Střelnici v Králíkách. Toto 
povolení se vztahuje na produkce ve velkém sále Klubu Na Střelnici v Králíkách. 

hlasování: 4:0:0 
RM souhlasí s připojením města Králíky k této iniciativě a s vyvěšením tibetské vlajky 

na budově úřadu dne 10. března 2006. 
hlasování: 4:0:0 
RM nesouhlasí s poskytnutím informací ani s nahlédnutím do zápisu proběhlého auditu 

ve firmě SMK s. r. o., s odůvodněním, že se jedná o obchodní společnost a tento 
dokument není jmenován v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích jako veřejně přístupný. 

hlasování: 4:0:0 
 
 

Zapsal: Miroslav Bouška 
 
 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
     Mgr. Dušan Krabec                                                                          Arnošt Juránek 
             starosta                                                                                                místostarosta 
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