
Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 31 

rady města  
konané dne 08.08. 2006  

 
Přítomni členové rady města:         Arnošt Juránek, Pavel Kalianko, Mgr. Zdeněk Němeček 
     Mgr. Dušan Krabec, Mgr. Jan Holčapek 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška  
 
RM schvaluje výpůjčku nebytových prostor – kanceláří v přízemí nemovitosti čp. 354 

na Velkém náměstí v Králíkách Státnímu statku Jeneč, s.p., a to na dobu neurčitou. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje revokaci usnesení ZM/2006/05/101 ze dne 09.05.2006 a doporučuje 
prodej pozemku p.p.č. 294/7 v k.ú. Červený Potok, návrh kupní ceny 10,-- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem, a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

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

 
RM nedoporučuje prodej pozemku p.p.č. 207/16 v k.ú. Králíky, a ukládá MO předložit 

na jednání ZM záměr prodeje. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje do doby podpisu kupní smlouvy mezi Městem Králíky a manžely 

Pipkovými, Rokytnice nad Jizerou  na prodej pozemku p.p.č. 23/28 v k.ú. Králíky 
uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě s tím, že řádná kupní smlouva bude 
uzavřena nejpozději do 31.12.2006. 

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

 
RM souhlasí se začleněním části pozemku p.p.č. 651/28 v k.ú. Králíky (oplocená 

zahrádka u nemovitosti čp. 591 o výměře cca 130 m2) do pravidelné údržby veřejné 
zeleně.  

zodpovědný: MO, VTS, ŽP, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje skácení 1 ks břízy na p.p.č. 1820/7 v  k.ú. Králíky. 

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

 



RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou VYKO – stavební spol. s r.o. Moravská Třebová 
na opravu požární nádrže v Horní Lipce  a pověřuje starostu jejím podpisem. 

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

 
RM  schvaluje navýšení rozpočtu příspěvkové organizace Městská knihovna Králíky z 

rozpočtu města (položka Granty – spoluúčast). RM schvaluje posílení Investičního 
fondu příspěvkové organizace Městská knihovna Králíky k modernizaci hardware 
v rámci projektu Clavius z Rezervního fondu organizace. 

zodpovědný: OŠKT, ředitelka PO Městská knihovna, odbor finanční 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje stanovené úkoly pro jednatele a ředitele společnosti Služby města 

Králíky, s.r.o. na 2. pololetí roku 2006. 
 
zodpovědný: starosta, jednatel spol. SMK 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
 

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