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Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 42 

rady města  
konané dne 10.10. 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 Plán zimní údržby místních komunikací na zimní období 2007 – 2008 pro 

město Králíky a integrované obce, dle kterého bude prováděna zimní údržba 
společností Služby města Králíky s.r.o..  

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

 
RM schvaluje Přílohu č. 2/07-08 ke smlouvě o dílo, uzavřenou dne 30.06.2004 mezi 

Městem Králíky a Službami města Králíky s.r.o. včetně ceníku veškeré techniky 
provádějící zimní údržbu, na základě které bude v následujícím zimním období 
prováděna zimní údržba a pověřuje starostku jejím podpisem. 

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

RM schvaluje Přílohu smlouvy o dílo, uzavřené dne 30.06.2004 mezi Městem Králíky a 
Službami města Králíky s.r.o., týkající se zajištění provozu veřejného osvětlení 
v letech 2007 – 2008. 

zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a provoz turistického 

informačního centra a pověřuje starostku jejím podpisem. 
odpovídá: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí investiční dotace od Pardubického kraje na 

zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro akci Krytý bazén Králicko ve 
výši 750.000,- Kč a pověřuje starostku jejím podpisem. 

odpovídá: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace od Pardubického kraje na zpracování 
dokumentace pro stavební povolení pro projekt Vojenské muzeum Králíky ve výši 
350.000,- Kč a pověřuje starostku jejím podpisem. 

odpovídá: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace od Pardubického kraje na zpracování 

dokumentace pro investiční záměr na projekt Turistické trasy a cyklotrasy 
v Králické pevnostní oblasti ve výši 200.000,- Kč a pověřuje starostku jejím 
podpisem. 

odpovídá: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku na uspořádání oslav 15 let Sdružení obcí 

Orlicko ve výši 13.959,- Kč a pověřuje starostku jejím podpisem. 
odpovídá: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku na financování přípravných prací na 

projektu „Cyklostezka Letohrad – Jablonné nad Orlicí – Králíky – Červená Voda“ 
ve výši 151.293,- Kč a pověřuje starostku jejím podpisem. 

odpovídá: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM povoluje řediteli ZŠ Králíky, Moravská 647, 561 69 Králíky navýšení počtu dětí dle 

§ 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v 5. a 7. třídě ZŠ o dva žáky za dodržení 
podmínek stanovených příslušnou právní normou včetně dodržení hygienických 
předpisů. 

zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, ředitel ZŠ Králíky, Moravská 647, 
okres Ústí nad Orlicí 

termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí se zněním smlouvy o poskytnutí grantu č. 2007/03270 v rámci programu 

Podpora kulturních aktivit na akci ARTEX 2007, Králíky, 21. – 22. 7. 2007 a 
pověřuje starostku jejím podpisem. 

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

 
RM schvaluje úhradu zkušebního provozu autobusové linky Králíky – Štíty za měsíc 

září 2007. 
zodpovědný: finanční odbor  



 3

termín: ihned 
hlasováno: 5:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace od Pardubického kraje na zpracování studie 

provedení exteriérové propagační kampaně pro projekt Hlavní turistické cíle 
turistické oblasti Králický Sněžník ve výši 50.000,- Kč a pověřuje starostku jejím 
podpisem. 

odpovídá: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
 

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