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Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 48 

rady města  
  konané dne 21.11. 2007  
 
Přítomni členové rady města:         Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová 

Mgr. Jarmila Berková 
 
Omluven  Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM bere na vědomí předložené žádosti o pronájem nebytového prostoru v čp. 366 na 

Velkém náměstí v Králíkách a ukládá MO pozvat zájemce na jednání RM dne 
05.12.2007 v 14:30 hodin, aby předložili své nabídky na výši nájemného a případně 
doplnili svůj podnikatelský záměr. 

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

 
RM bere na vědomí informace o možnosti užívání vířivé vany v čp. 193 v Králíkách pro 

veřejnost. 
zodpovědný: sociální služby 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí postup právního zástupce proti rozhodnutí Okresního soudu v Ústí 
nad Orlicí ze dne 26.09.2007, kterým byla žaloba na určení neexistence zástavního 
práva zamítnuta. 

zodpovědný: starostka, právní zástupkyně ve věci,  majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM neschvaluje příspěvek na provoz Domova pro ženy a matky s dětmi v tísni. 

zodpovědný: starostka, sociální odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje zřízení dopravní komise ve složení: předseda Čestmír Doubrava; 

členové:Pavel Šverák, Miroslav Macháček, Bc. Jan Divíšek. 
zodpovědný: místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM bere na vědomí předloženou výroční zprávu ZŠ Králíky, Moravská 647, okres Ústí 
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nad Orlicí. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy,  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje s účinností od 1. 11. 2007 nový ceník služeb poskytovaných na 

víceúčelovém sportovním areálu. Tímto rozhodnutím je zrušeno č.j. 
RM/2007/14/201. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, ZŠ Moravská 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM bere na vědomí dopis předsedy správní rady Králický Sněžník pana Vrzala a 

ukládá starostce města zahájit jednání se zástupci Králický Sněžník o.p.s.  
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje výběrovou komisi pro vyhodnocení nabídek na administraci projektu 

výstavby Vojenského muzea Králíky ve složení: předsedkyně -Jana Ponocná, členové 
- Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, 
Bc. Miloslav Macela, Jan Čuma, Marie Pecháčková, Petr Vrzal, Ing. Richard Sicha, 
Ing. Martin Ráboň. 

zodpovědný:  místostarosta  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

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