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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 08 

rady města  
konané dne 14 .02. 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 schvaluje pronájem nebytových prostor na dobu nezbytně nutnou pro přípravu a 

konání voleb do osadních výborů dnech 08. až 10.03.2007 v rozsahu 2 h takto: 
● Heřmanice č.p. 93, Klubovna SDH   08.03.2007   

Temňákovi, Králíky  
● Sportklub, Dolní Boříkovice čp. 108 

Krejčová, Králíky     09.03.2007   
● Červený Potok č.p. 77, Restaurace    10.03.2007   

Umlauf, Brno 
● Poutní dům č.p. 2, Dolní Hedeč – Kopeček  10.03.2007  
 Kubiš, Nymburk 

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

 
RM nedoporučuje prodej pozemků p.p.č. 455/2 a 455/3 v k.ú. Heřmanice u Králík a 

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

RM doporučuje prodej pozemků p.p.č. 68/1 a 68/5 v k.ú. Králíky za kupní cenu 200,-- 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje. 

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

 
RM schvaluje pronájem městského bytu č. 4 v č.p. 4 na Velkém náměstí v Králíkách 

panu Borkovi, Dolní Lipka, a to na dobu určitou jednoho roku (při uzavírání 
smlouvy se postupuje podle usnesení RM/2004/37/632). 

    zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
    termín: ihned 
    hlasování: 5:0:0 
 
RM schvaluje úpravu výše poplatku za používání veřejných WC na 5,-- Kč a zároveň 
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ukládá MO ve spolupráci s právním zástupcem města předložit samostatnou 
smlouvu o provozování veřejných WC. 

zodpovědný: majetkový odbor, právní zástupce 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje předloženou změnu podmínek vylepování plakátů a zvýšení poplatku za 

výlep plakátů – za formát A4 7,-- Kč, A3 10,-- Kč, A2 13,-- Kč, A1 15,-- Kč a 
zároveň ukládá MO ve spolupráci s právním zástupcem města předložit 
samostatnou smlouvu o údržbě a správě plakátovacích ploch. 

zodpovědný: majetkový odbor, právní zástupce 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM bere na vědomí aktivity Střediska výchovné péče Mimoza, Ústí nad Orlicí, 

odloučeného pracoviště  Dětského diagnostického ústavu, Střediska výchovné péče, 
ZŠ a ŠJ, Hradec Králové, a souhlasí s bezplatným poskytnutím prostor pro aktivity 
zmíněného subjektu v budově Městského úřadu Králíky, Karla Čapka 316, 
kancelář 120, eventuelně v zasedací místnosti ve 2. NP na stejné adrese. Frekvence 
využití prostor bude dle potřeby, přičemž za to, že nedojde ke kolizi termínů akcí 
odpovídá vedoucí OSVZ MÚ Králíky. Současně RM ukládá vedoucímu OSVZ 
zajistit propagaci poskytovaných služeb v Kralickém zpravodaji  a informovat 
dotčená školská zařízení.  

zodpovědný:  odbor sociálních věcí a zdravotnictví,   
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje podpis smlouvy o poskytnutí IT služeb ev. Číslo S-57-160/2007. 

zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 

 
RM Králíky schvaluje změnu Dohody č. 0/2006/059 o spolupráci a zřízení místa 

zpětného odběru použitých světelných zdrojů s firmou EKOLAMP s.r.o. a pověřuje 
starostku jejím podpisem.  

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

RM bere na vědomí Výroční zprávu města Králíky o činnosti v oblasti poskytování 
informací za rok 2006 a ukládá OVV její zveřejnění v termínu do 1. března tohoto 
roku. 

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

 
RM schvaluje směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad pro zaměstnance 

města zařazené do městského úřadu.  
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zodpovědný:  tajemník 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 

 
RM bere na vědomí informaci o ukončení funkce odpovědného zástupce na provozování 

tepelného hospodářství pro společnost Služby města Králíky s.r.o. a pověřuje 
starostku napsáním odpovědi p. Langhansovi. 

zodpovědný:  starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

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