
 

Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 15 

rady města  
konané dne 11. 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 schvaluje příkazní smlouvu mezi Městem Králíky a Lesním závodem Hanušovice, 

s.r.o., Hanušovice na zajištění provedení majetkových převodů lesních pozemků na 
LV Města Králíky. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM doporučuje úplatný převod nemovitosti čp. 364 na st.p.č. 223, st.p.č. 223 a p.p.č. 244 

vše v k.ú. Králíky od České spořitelny, a.s., Praha na Město Králíky.  
Zároveň doporučuje pověřit starostu podat novou písemnou nabídku na koupi 
nemovitostí a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválení znění darovací smlouvy č. 61835 1826 mezi Městem Králíky a 
ČR-Ministerstvem obrany na bezúplatný převod bývalé vojenské pevnosti K-S14 na 
st.p.č. 237, 238 a 239 v k.ú. Prostřední Lipka podle zákona č. 174/2003 Sb. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty ze dvou javorů 
rostoucích na p.p.č. 447/3 v k.ú.  Králíky s panem Boháčem, bytem Králíky. Veškeré 
práce spojené se zpracováním dřevní hmoty a úklidem  klestu provede žadatel ve 
vlastní režii a pověřuje starostu podpisem písemné dohody. 

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

 
RM schvaluje podání žádosti „Turistická trasa městskou památkovou zónou“ do 

programu Interreg IIIA. 
zodpovědný:  odbor  školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor, odbor VTS 

termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM bere na vědomí, návrhy přeložek silnic II. a III.třídy v obci.  
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zodpovědný: odbor RR 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje objednávku prezentace města Králíky v mapovém průvodci „Turistické 

regiony ČR“, vydávaném firmou PLANstudio s. r. o., Praha. 
zodpovědný: místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 
 
 

 
Zapsala: Lenka Faltusová 

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