
Město Králíky 
Zápis z jednání č. 24 

rady města  
konané dne 6.06. 2007  

 
 
Přítomni členové rady města:        Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, MUDr. Eva 

Rýcová, Ing. Ladislav Tóth 
 

 
Omluven:                                       Čestmír Doubrava 
 
Za městský úřad:                             Ing. Miroslav Bouška 
 
 
 
RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 65, 72, 10013, 10015, 10016 a rozhodnutí č. 1 

MPSV č.j.: 35495-221, kterými se  zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku  8.710.604 Kč.  

 RM schvaluje interní rozpočtové opatření na přesun prostředků v rámci 
schváleného rozpočtu na provoz SKIBUSU a dopravní obslužnost na lince Králíky 
– Štíty. 

zodpovědný:  finanční odbor  
termín:  ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 01.00 hodin, a to v souvislosti 

s pořádáním „Koncertu neprofesionálních hudebních skupin“ dne 30. června 2007 
na travnaté ploše u Střelnice v Králíkách. Pořadatel vhodnou formou zajistí včasné 
informování občanů, kteří bydlí v místě konání kulturní akce. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín:  
hlasování: 4:0:0 

 
RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 01.00 hodin, a to v souvislosti 

s pořádáním kulturní akce „Artex 2007“ dne 21. července 2007 na veřejném 
prostranství Velkého náměstí v Králíkách. Pořadatel vhodnou formou zajistí 
včasné informování občanů, kteří bydlí v místě konání kulturní akce – např. 
informace v místním periodiku. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje realizaci schváleného grantu na zpracování SHP firmou PhDr. Jan Eliáš, 

Kancelář pro stavebně historický výzkum, Vsetínská a ukládá OŠKT zajistit 
nezbytné právní kroky spojené s realizací grantu. 

zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy,  
termín:  ihned 
hlasování: 4:0:0 

 



RM schvaluje návrh rozdělení grantů pro rok 2007 dle přílohy a ukládá OŠKT jej 
zveřejnit. 

zodpovědný: odbor  školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM neschvaluje příspěvek na materiál a technické náklady pro oddíl stolního tenisu při 

TJ Jiskra Králíky. 
zodpovědný: odbor  školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
 
RM schvaluje zařazení prezentace města Králíky v příloze Moje léto, která tvoří 

samostatnou přílohu Orlického deníku a ukládá OŠKT připravit návrh prezentace 
města. 

zodpovědný:  odbor  školství, kultury a tělovýchovy 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

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


	zodpovědný: odbor vnitřních věcí 
	zodpovědný: odbor vnitřních věcí 

