
 

Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 18 

rady města  
konané dne 02.05. 2006  

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

Pavel Kalianko, Mgr.Zdeněk Němeček 
 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška, Bc. Jan Divíšek 
 
 
RM bere na vědomí oznámení o vstupu na pozemky p.p.č. 653/3 a 1297/3 v k.ú. Králíky 

za účelem výřezu dřevin nacházejících se o ochranném pásmu NN, VN dle zák.č. 
458/2000 Sb. (energetický zákon). 

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

 
RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 442/2 a pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. 

(870/1), (870/2), (870/3), (867/2) a (839) vše v k.ú. Červený Potok, návrh kupní ceny 
10,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

  Zároveň RM nedoporučuje prodej pozemku p.p.č. 851/10 v k.ú. Červený Potok a 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

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

 
RM nedoporučuje prodej pozemků p.p.č. 755/2, 463/1, 463/2, 463/4, 463/6, 785/1, 773/1, 

773/2, 777, 778, 782/1, 612/2, 620/2, 741/1, 772/3, 624 a pozemků ve zjednodušené 
evidenci p.č. (733), (753), (754), (760) vše v k.ú. Dolní Hedeč a ukládá MO předložit 
na jednání ZM záměr prodeje. 

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

 
RM   schvaluje      konání    marketingové  akce Pivovaru Holba, a. s.  
      dne 28. 6. 2006 od 11.00 do 17.00 hod. v prostoru Velkého nám. v Králíkách.  

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: červen  
hlasování: 5:0:0 

 
RM  schvaluje  doplněk  č.1  mezi  Městem  Králíky a  provozovatelem   
      kanalizace   Služby   města   Králíky s.r.o.    o   odvádění   odpadních   vod   veřejnou   
      kanalizací   z   objektu   čp. 367   Gymnázium   Králíky   a   pověřuje  starostu  města  
      podpisem doplňku č.1 ke smlouvě č. 90. 

zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM bere na vědomí informace o nesplnění úkolu   uloženého   jednateli  
      společnosti SMK s.r.o. usnesením RM číslo RM/2006/10/119 ze dne 7. 3. 2006.  

zodpovědný: odbor ŽP, jednatel společnosti SMK 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje objednání prezentace města v „Obrazovém atlase architektury, 

technických památek a zajímavostí v ČR EUROBEDS 2007“ v ceně 7.000,- Kč za 
polovinu tiskové strany a ukládá místostarostovi ve spolupráci s OŠKT zajistit 
potřebné podkladové materiály. 
zodpovědný:  místostarosta a odbor  školství, kultury a tělovýchovy 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM navyšuje na základě § 102, odst. 2, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění 

počty zaměstnanců obce v obecním úřadu pro rok 2006 o 1 místo. 
zodpovědný: tajemník 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje rozpis finančních prostředků v rámci Dotačního a příspěvkového 

programu města pro rok 2006 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 
Zapsal: Miroslav Bouška 

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