
 

Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 13 

rady města  
konané dne 28. 3. 2006  

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

Pavel Kalianko, Mgr. Zdeněk Němeček 
 

Omluven:                                          Mgr. Dušan Krabec 
 
Za městský úřad:                             Ing. Miroslav Bouška 
 
RM nedoporučuje prodej pozemku p.p.č. 1046/11 v k.ú. Králíky a ukládá MO předložit 

na jednání ZM záměr prodeje. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 

 
RM doporučuje prodej části pozemku p.p.č. 705/2 v k.ú. Dolní Hedeč o výměře cca 131 

m2 a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.p.č. 154/1 v k.ú. Králíky za účelem údržby 

pozemku a sekání trávy, a ukládá MO záměr zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM souhlasí jako vlastník pozemků s vydáním povolení k odstranění stavby na st.p.č. 

1374 v k.ú. Králíky ve vlastnictví společnosti NOVALAMP, s.r.o., a zároveň souhlasí 
se zásahem demoličních prací do pozemku p.p.č. 1820/31 v k.ú. Králíky. 

zodpovědný: majetkový odbor, odbor RR 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí informaci o rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 
02.02.2006 ve věci žaloby o určení neplatnosti zástavní smlouvy ze dne 09.11.1992. 

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

RM schvaluje smlouvu o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat 
pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, 
zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

zodpovědný: odbor VV, starosta 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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RM schvaluje udělení plné moci Pardubickému kraji, Pardubicek tomu, aby  jej v 

plném rozsahu zastupoval a činil za něho všechny právní úkony v celém správním 
řízení vedeném orgánem ochrany přírody a krajiny - MěÚ Králíky, ve věci vydání 
povolení ke kácení dřevin na akci „Modernizace silnice III/312 27 Červený Potok – 
Horní Morava, úsek staničení 0,000 – 0,430 km“ - a to na pozemcích ve vlastnictví 
Města Králíky - p.p.č. 97/2 a 97/3 v k.ú. Červený Potok. Plná moc se tímto uděluje i 
pro přebírání písemností, práva vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí před 
jeho vydáním a práva odvolání se proti vydanému rozhodnutí, zároveň pověřuje 
starostu podpisem plné moci. 

zodpovědný: starosta, odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM nemá námitek vůči povolení přejezdu vozidel přepravujících surové dříví přes 

hraniční přechod Dolní Lipka – Bobozsów, provozovaných fy LESS&FOREST 
s.r.o., Bohdaneč a doporučuje udělit povolení k přejezdu výše uvedeného hraničního 
přechodu.  

zodpovědný: starosta, odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
 

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