
Město Králíky 
 

Zápis z mimořádného zasedání 
zastupitelstva města č. 6 

konaného dne 27. dubna 2004 
 

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Mgr. Alena Krabcová (2)     Mgr. Zdeněk Němeček (9) 
Mgr. Jiří Stejskal (3)     Pavel Kalianko (10) 
Jan Škarka (4) Ing. Pavel Strnad (11) 
Mgr. Jarmila Berková (5)     Mgr. Jan Holčapek (12) 
Jarmila Venzarová (6)     MUDr. Marie Špičková (13) 
Mgr. Dušan Krabec (7)     Mgr. Karel Hlava (14). 
Arnošt Juránek (8)      Antonín Vyšohlíd (15) 
 
 
Hlasování zastupitelů: +  pro,   -  proti,   0  zdržel se hlasování,   x  nepřítomen 
 
Nepřítomní členové zastupitelstva města: omluven Ing. Roman Kosuk (1) 
 
 
Za MěÚ: 
p. Bouška 
 
Program jednání: 

 
01. Zahájení a prezentace 
02. Určení ověřovatelů zápisu 
03. Převod majetku ČOV 

 

01. Zahájení a prezence 
Starosta města Mgr. Krabec zahájil zasedání přivítáním přítomných členů ZM Králíky 

Navržený program jednání byl jednomyslně schválen. 
 

02. Určení ověřovatelů zápisu 
Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Hlava a Ing. Strnad. 
 
 

03. Převod majetku ČOV 
 
Mgr. Krabec - uvedl důvod, proč je třeba doplnit usnesení z jednání ZM ze dne 21. 1. 2002 o 

odstavec č. 3, který nebyl tehdy v daném usnesení zaznamenán. Odstavec 3 zní: ZM 
schvaluje k výkonu doplňkové činnosti současně převod příslušného majetku ČOV. 

 
p. Juránek - k převodu ČOV dokladově došlo mezi městským úřadem a technickými 

službami, ale bez jakéhokoliv usnesení RM nebo ZM, jež by tento akt schválilo, tedy bez 
dokumentovaného vědomí samosprávy.  



 
ZM/2004/06/094: ZM doplňuje Usnesení ZM/2002/01/019 ze dne 21. 1. 2002 o odstavec č. 
3), který nebyl tehdy v daném usnesení zaznamenán. Tento odstavec 3 zní:  
3) ZM schvaluje k výkonu doplňkové činnosti současně převod příslušného majetku 
ČOV. 
Komplexní usnesení ZM v dané věci zní: 
1/ ZM ruší organizační složku Čistička odpadních vod a její zřizovací listinu schválenou 
usnesením ZM/2001/01/020 ze dne 22.1.2001.  
2/ ZM doplňuje zřizovací listinu Technických služeb o doplňkovou činnost Čištění 
odpadních vod, výběr stočného a čištění, údržbu a opravy kanalizační sítě. 
3/ ZM schvaluje k výkonu doplňkové činnosti současně převod příslušného majetku 
ČOV. 
 
Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
 
Zapsala: Lenka Faltusová 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….                                          ………………………………. 

Mgr. Karel Hlava       Ing. Pavel Strnad 
 
 
 
 
 
 
 
 
…….…………………………                                                ……………………………… 
         Mgr. Dušan Krabec                                                                    Arnošt Juránek 
                 starosta                                                                                 místostarosta 
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