
Město Králíky 
Zápis z jednání č. 02 

rady města  
konané dne 10. 1. 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 dodatek č.5  ke smlouvě o dílo, uzavřenou dne 30.06.2004 mezi Městem 

Králíky a Službami města Králíky s.r.o., kde předmětem dodatku je změna v části 
B. Zimní údržba komunikací, článku  V., v bodu 3. a pověřuje starostu jejím 
podpisem 

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

 
RM schvaluje přílohu č. 2/05-06 ke smlouvě o dílo, uzavřenou dne 30.06.2004 mezi 

Městem Králíky a Službami města Králíky s.r.o. včetně ceníku veškeré techniky, 
prostřednictvím které bude v následujícím zimním období prováděna zimní 
údržba a pověřuje starostu jejím podpisem.  

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

 
RM souhlasí se skácením lípy na p.p.č. 560/1 v k.ú. Prostřední Lipka a schvaluje 

uzavření písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z tohoto stromu s panem 
Jiřím Kobzou, bytem Prostřední Lipka. Veškeré práce spojené se zpracováním 
dřevní hmoty a  úklidem  větví provede pan Kobza ve vlastní režii. 

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

 
RM schvaluje podpis dodatku č.2 k Dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen 

za poštovní služby č. 05-05-089/04 
zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje spolufinancování údržby lyžařské stopy zajišťované obcí Červená Voda 

ve výši 50 % uznatelných provozních nákladů do maximální výše Kč 50.000,-- a 
pověřuje starostu města podpisem dohody o spolufinancování údržby lyžařské stopy. 
zodpovědný:  finanční odbor, odbor školství, kultury a tělovýchovy 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje částku Kč 7.500 na pravidelnou úpravu lyžařské stopy dle přiložené 
mapy. Úpravu  zajistí lyžařský oddíl při TJ Jiskra Králíky, vyúčtování oprávněných 
nákladů bude prováděno průběžně dle nákupu PHM. 
zodpovědný:  finanční odbor, odbor školství, kultury a tělovýchovy 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje finanční příspěvek na propagaci města ve výši Kč 30.000,-- organizaci 

Sdružení pro králický karneval. RM schvaluje dopravní uzávěru Velkého náměstí 
dne 17. 2. 2006 v době od 18. – 20.30 hod. RM schvaluje bezplatné využití prostoru 
Velkého náměstí k zajištění lidové veselice „Zabíjačkové hody“ ve dnech 17. a 18. 2. 
2006. RM zároveň schvaluje spolupořadatelství města na akci Králický karneval. 
zodpovědný:  odbor vnitřních věcí, finanční odbor, odbor školství, kultury a   
 tělovýchovy, odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí se spoluúčastí na schváleném grantovém programu na opravu kulturní 

památky ve výši 10% z celkových nákladů maximálně do výše 100 000,--Kč. 
zodpovědný: odbor školství a kultury, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí s podáním žádosti o grant do programu Strom života – Místo pod stromy. 

zodpovědný: odbor školství a kultury, odbor VTS, odbor životního prostředí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 


