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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 18 

rady města  
konané dne 25.04. 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 smlouvu o bezúplatný převodu vlastnictví č. 071815100 mezi Městem 

Králíky a Českou republikou – Ministerstvem obrany, movitého majetku 
uvedeného v části 1 a části 2 předložené smlouvy. 

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

 
 

RM bere na vědomí návrh závěrečného účtu města Králíky za rok 2006 a ukládá 
finančnímu odboru předložit bod na jednání zastupitelstva. 

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

 
 
RM schvaluje Smlouvu o poskytování příspěvku na pokrytí ztráty dopravní obslužnosti 

a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
zodpovědný: starostka, finanční odbor  
termín: ihned 
hlasováno: 5:0:0 

 
RM schvaluje podání výzvy k provedení zakázky „Parkoviště u ED v Králíkách“ jako 

rozšíření zakázky rekonstrukce domu čp. 353 – Evropský dům v Králíkách 
s dodavatelem – fa Agile spol. s r.o. Ústí nad Orlicí. 

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

 
 

RM schvaluje směrnici – Pravidla pro poskytování veřejné podpory – Grantů a 
příspěvků z rozpočtu města Králíky a ukládá OŠKT zajistit seznámení veřejnosti 
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s touto směrnicí 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor, odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje rozpis rozdělení veřejné podpory v oblasti grantů a příspěvků pro rok 

2007 a pověřuje OŠKT jejím vyhlášením. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor, odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM revokuje usnesení č.j. RM/2007/14/201 a zároveň RM schvaluje provozní dobu a 

ceník Sportovního areálu při Základní škole Králíky, ul. Moravská s termínem od 
1. 5. 2007. 

zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy,  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

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