
Město Králíky 
Zápis z jednání č. 05 

rady města  
konané dne 24.01. 2007  

 
Přítomni členové rady města:        Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová, 

Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad:                             Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM souhlasí s převzetím záštity města nad 47. ročníkem tradičního králického 

karnevalu a zároveň souhlasí se spolupořadatelstvím města při zajištění realizace 
akce. 

 RM schvaluje úhradu ohňostroje z prostředků města v souvislosti s pořádáním akce 
do maximální výše Kč 30.000,-- a povoluje uzávěru náměstí po dobu konání 
veřejného promítání a ohňostroje. 

 RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu dne 23. 2. 2007 na 04.hod. 
následujícího dne. 

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor, odbor vnitřních věcí, 
odbor VTS 

termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM odkládá bod na příští jednání RM a ukládá vedoucímu OŠKT předložit RM seznam 
uchazečů o výuku zrakově postižených.  

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, tajemník, odbor sociál. věcí a 
zdravotnictví 

termín: 28. 1. 2007 
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí s uzavřením písemných dohod o zpracování dřevní hmoty: s paní 

Kysilkovou, Šanov o zpracování dvou lip v parku u Střelnice - na p.p.č 653/1 v k.ú. 
Králíky; se společností ZEOS s.r.o. Prostřední Lipka o zpracování dvou lip v 
krajnici státní silnice u provozovny společnosti - na p.p.č. 1142 v k.ú. Prostřední 
Lipka; s panem Hanušem, Králíky o zpracování jedné borovice u městského 
hřbitova - na p.p.č. 1297/3 v k.ú. Králíky; s panem Štaiglem, Králíky o zpracování  
jednoho zlomeného smrku, druhého rozštípnutého  a dvou zbývajících nakloněných  
smrků u hospody v Prostřední Lipce - na p.p.č. 81 v k.ú. Prostřední Lipka; s panem 
Illichmanem, Dolní Lipka, o zpracování zlomeného jednoho smrku a zlomené jedné 
břízy v krajnici místní komunikace u domu č.p. 32 v obci Dolní Lipka - na p.p.č. 
546/1 v k.ú. Dolní Lipka a s panem Paukem, Dolní Lipka o zpracování rozlámané 
lípy v krajnici místní komunikace (u odbočky k MVDr. Královi) v obci Dolní Lipka 
- na p.p.č. 516/3 v k.ú. Dolní Lipka.  Veškeré práce spojené se zpracováním palivové 
dřevní hmoty provedou žadatelé ve vlastní režii.  

zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM  souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 04.00 hodin, a to v souvislosti 
s pořádáním „3. plesu Celního ředitelství“ dne 2. 3. 2007 v Klubu Na Střelnici v 
Králíkách. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: 2.3.2007 
hlasování:5:0:0 

 
RM schvaluje vyvěšení tibetské vlajky na budovu městského úřadu dne 10. března 2007. 

zodpovědný:  tajemník 
termín: 10. 03. 2007 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje podpis dodatku č. M01/2007 ke smlouvě č. 58/02 o využití programového 

vybavení. 
zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasováno:5:0:0 
 

RM schvaluje Organizační řád organizační složky Města Králíky Dům s pečovatelskou 
službou.  

zodpovědný: ředitel organizační složky města Dům s pečovatelskou službou 
termín: ihned 
hlasováno:5:0:0 

 
 
Zapsala: Lenka Faltusová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
            Jana Ponocná                                                                           Čestmír Doubrava 
                     starostka                                                                                                      místostarosta 

 


	zodpovědný: odbor vnitřních věcí 

