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Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 27 

rady města  
konané dne 4. 7. 2006  

 
Přítomni členové rady města:         Mgr. Dušan Krabec,Arnošt Juránek, Mgr. Jan Holčapek,  
                                                      Mgr. Zdeněk Němeček, Pavel Kalianko 
 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška 
 
RM  souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 3.00 hodin, a to v souvislosti 

s pořádáním kulturní akce „Drum and Base“ dne 7. 7. 2006 v restauraci Formanka 
v Králíkách. Zamýšlená produkce nesmí svým průběhem narušovat veřejný 
pořádek a noční klid. Pořadatel akce před jejím uskutečněním promluví s občany, 
kteří sousedí bezprostředně se zařízením, aby předešel případným stížnostem.  

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování:4:0:0 (p. Kalianko nebyl přítomný)  

 
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v požární 

ochraně na výdaje jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2005, č. 
smlouvy KH/2005/0511-OD ze dne 16. prosince 2005 a pověřuje starostu města 
jejím podpisem. 

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

 
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje 

jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2006 – akceschopnost jednotek 
SDH obcí, číslo smlouvy KH/2006/0187-A, ze dne 4. 7. 2006 a pověřuje starostu 
města jejím podpisem. 

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

 
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na požární techniku a věcné prostředky 

požární ochrany jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce, číslo smlouvy 
KH/2006/0258-Pk, ze dne 4. 7. a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

 
RM schvaluje kupní smlouvu na nákup 5 figurín a 10 torz mezi městem Králíky a p. 

Hořavem, Brno  a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
zodpovědný: starosta, vojenské muzeum, finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM ukládá ředitelce MŠ Prostřední Lipka, Králíky, okres Ústí nad Orlicí přijmout 

opatření v souladu s doporučením školní inspektorky v inspekční zprávě č.j. ČŠI 
151/06-10.  

zodpovědný: OŠKT, MŠ Prostřední Lipka  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM bere na vědomí předloženou inspekční zprávu č.j.ČŠI 123/06-10 a ukládá řediteli 

ZŠ vypracovat personální plán k zajištění požadované kvalifikace pedagogů. Dále 
ukládá řediteli ZŠ řídit přípravu ŠVP v souladu s termíny stanovenými příslušnými 
školskými předpisy.  

zodpovědný: OŠKT, ředitel ZŠ 5. května  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 

RM souhlasí s žádostí ředitele školy č.j. 72/2006/RE a uděluje pro školní rok 2006/2007 
výjimku z počtu žáků v 8. ročníku na 34 žáků na ZŠ Králíky, Moravská, okres Ústí 
nad Orlicí. 

zodpovědný: OŠKT, ředitel ZŠ Moravská  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování mezi 

městem Králíky a Odborným učilištěm a Praktickou školou, Žamberk. Zároveň 
pověřuje starostu města jejím podpisem. 
zodpovědný: tajemník, starosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje prohlášení o partnerství mezi městem Králíky a Agrokonzultou Žamberk 
spol. s r.o., Žamberk a pověřuje starostu podpisem. 
zodpovědný: tajemník, starosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM revokuje usnesení RM/2006/03/046 ze dne 17.1.2006 a  stanoví na základě § 102, 

odst. 2, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění počty zaměstnanců obce 
v obecním úřadu pro rok 2006 – 59 míst. 

zodpovědný: tajemník 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM neschvaluje sezónní začlenění pozemků 773/1 a 773/2 v k.ú. Dolní Hedeč 

k pozemkům, na kterých v současnosti firma Agrofruct a.s., sídlem Dolní Ředice 
provádí pastvu skotu. RM upřednostňuje jejich využití jako komunikace sloužící 
pro pěší turistiku. 

zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM ukládá předsedovi rady školy ZŠ 5. května svolat v nejbližším možném termínu 

jednání rady školy v duchu usnesení RM/2006/21/288. 
zodpovědný: OŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM ve funkci valné hromady jmenuje pana Moronga, bytem Králíky do funkce ředitele 

a jednatele společnosti Služby města Králíky s.r.o. s účinností ke dni 7. 7. 2006  
zodpovědný: starosta, tajemník 

termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM ve funkci Valné hromady společnosti Služby města Králíky, s.r.o schvaluje platový 

výměr řediteli a jednateli společnosti p. Morongovi na rok 2006. Tento výměr je 
platný od 7.7.2006 do 31.12.2006.  

zodpovědný: starosta, jednatel SMK 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
Zapsala: Lenka Faltusová 

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


	zodpovědný: odbor vnitřních věcí 
	zodpovědný: starosta, jednatel SMK

