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Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 31 

rady města  
konané dne 25.7. 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 znění nájemní smlouvy varianta a) na pronájem Evropského domu 
Králíky, tj. nemovitosti čp. 353 v ul. Dlouhá v Králíkách se společností Králická 
rozvojová s.r.o., Králíky, nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 roku za 
měsíční nájemné, a to z důvodu nutnosti dodržení podmínek projektu, čímž dochází 
k omezení komerční využitelnosti ED nájemcem a dále proto, že výběrová komise 
při posuzování nabídky ve výběrovém řízení akceptovala nájemné navrhované 
v nabídce. 

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

 
RM schvaluje dohodu o zajištění parkování, vybírání poplatků a 

plnění dalších úkolů v souladu s ČI. II schvalované dohody, pro akci „Den sil 
podpory a výcviku - Cihelna 2007" na pozemcích p. p. č. 511/1 v k. ú. Prostřední 
Lipka, užívaných firmou ZEOS Prostřední Lipka, a to SDH org. Prostřední Lipka. 
RM pověřuje starostku podpisem dohody s SDH org. Prostřední Lipka. 

zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
RM schvaluje dohodu o zajištění parkování, vybírání poplatků a 

plnění dalších úkolů v souladu s ČI. II schvalované dohody, pro akci „Den sil 
podpory a výcviku - Cihelna 2007" na pozemcích p. p. č. 1883/1, 1884/1 v k. ú, 
Králíky, užívaných firmou ZEOS Prostřední Lipka, a to SDH org. Králíky. RM 
pověřuje starostku podpisem dohody s SDH org. Králíky. 

zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
RM schvaluje dohodu o zajištění pořadatelské služby na pozemcích vyhrazených k 

parkování a vybírání poplatků za parkovací místo, pro kulturní akci pouť na Horu 
Matky Boží u Králík dne 19. 8. 2007, a to Sokolem Boříkovice. RM pověřuje 
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starostku podpisem dohody se Sokolem Boříkovice. 
zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
RM revokuje usnesení č. RM/2007/30/456 ze dne 18. 7. 2007 a po novém posouzení 

žádosti souhlasí s udělením výjimky dle ust. Čl. 7 vyhl. města č. 6/2002 a povoluje 
prodloužení hodiny nočního klidu na 03.00 hodin, a to v souvislosti s pořádáním 
„Venkovní hudební produkce s posezením“ ve dnech 4. 8., 18. 8. a 1. 9. 2007 
v prostorách zahrady u bowlingu v Králíkách. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned  
hlasování: 3:1:1        proti MUDr. Rýcová   zdržela se Mgr. Berková 
 
RM souhlasí, aby výměnu okenních stěn v budově kulturního domu provedla fa 

Proplast, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí a pověřuje starostku města podpisem smlouvy o 
dílo č. 2007-5327. 

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

 
RM souhlasí, aby fa Atheh s.r.o. Brno dodala 5 ks kompletních  atypických svítidel a 5 

konzol pro památkovou zónu. Ukládá odboru VTS, aby předložil návrh smlouvy o 
dílo. 

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

 
RM schvaluje smlouvu o dílo č. ST 03/2007 s firmou STIBLIK s.r.o.Vamberk na plošné 

výspravy místních komunikací v Králíkách v objemu provedených prací 250 tis. 
Kč. RM pověřuje starostku podpisem výše uvedené smlouvy. 

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

 
 
 
 
Zapsal: Miroslav Bouška 
 
 
 
 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
            Jana Ponocná                                                                           Čestmír Doubrava 
                     starostka                                                                                                      místostarosta 
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