
 

Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 14 

rady města  
konané dne 4. 4. 2006  

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

Pavel Kalianko, Mgr. Zdeněk Němeček 
 

 
Za městský úřad:                             Ing. Miroslav Bouška 
 
RM nedoporučuje prodej pozemků p.p.č. 286/18 a 516/2 v k.ú. Dolní Lipka a ukládá 

MO předložit na jednání ZM záměr prodeje. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:2:0 (proti p. Juránek, p. Kalianko) 

 
RM doporučuje prodej části pozemku p.p.č. 1071/1 v k.ú. Králíky za kupní cenu 1.000,-- 

Kč/m2 společnosti A+R, s.r.o., Jirny, a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.  
Zároveň RM doporučuje do doby vydání územního rozhodnutí uzavřít smlouvu o 

budoucí kupní smlouvě. 
A dále RM ukládá starostovi pozvat na jednání ZM dne 11.04.2006 zástupce 

společnosti A+R, s.r.o. 
zodpovědný: starosta, majetkový odbor 
termín: 11.04.2006 
hlasování: 5:0:0 

 
RM se seznámila se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek na stavbu „Dostavba 

areálu Základní školy, ulice Moravská v Králíkách“ a přiděluje veřejnou zakázku 
firmě AGILE spol. s r.o. Ústí nad Orlicí . Zároveň pověřuje starostu města 
podpisem rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky a současně podpisem smlouvy o 
dílo s výše uvedeným dodavatelem. 

zodpovědný: starosta, odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM Králíky schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

s firmou ASEKOL s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.  
zodpovědný: starosta, odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM/2006/14/175: RM Králíky schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení s firmou ELEKTROWIN a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.  
zodpovědný: starosta, odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM/2006/14/176: RM Králíky schvaluje uzavření Dohody o spolupráci a zřízení místa 
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zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností s firmou 
EKOLAMP s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem. 

zodpovědný: starosta, odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí se skácením 2 ks javorů na p.p.č. 447/3 v  k.ú. Králíky. 

zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM zamítá žádost Mateřské školy, Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí a ukládá 

ředitelce příslušné MŠ řídit se při řízení organizace platnými právními předpisy ČR 
a platnými předpisy resortu školství. 

zodpovědný: Mateřská škola, Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí, odbor  školství, 
kultury a tělovýchovy 

termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje doplnění kritérií pro přijímání do MŠ a ukládá ředitelkám MŠ 

zřizovaných městem Králíky tato kritéria zapracovat do podmínek pro přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2006/2007 a tyto kritéria zveřejnit na 
místě obvyklém. 

zodpovědný: ředitelky mateřských škol zřizovaných městem Králíky, odbor školství, kultury 
a tělovýchovy MÚ Králíky 

termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM ukládá odboru školství, kultury a tělovýchovy projednat s obcí Malá Morava 

úhradu neinvestičních nákladů obcí. 
zodpovědný: odbor  školství, kultury a tělovýchovy 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0  

 
 

 
Zapsala: Lenka Faltusová 

 
 
 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
     Mgr. Dušan Krabec                                                                          Arnošt Juránek 
             starosta                                                                                                místostarosta 
 


	RM nedoporučuje prodej pozemků p.p.č. 286/18 a 516/2 v k.ú. Dolní Lipka a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje.
	RM doporučuje prodej části pozemku p.p.č. 1071/1 v k.ú. Králíky za kupní cenu 1.000,-- Kč/m2 společnosti A+R, s.r.o., Jirny, a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
	Zároveň RM doporučuje do doby vydání územního rozhodnutí uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě.
	A dále RM ukládá starostovi pozvat na jednání ZM dne 11.04.2006 zástupce společnosti A+R, s.r.o.

