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Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 50 

rady města  
  konané dne 5.12. 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 pronájem nebytového prostoru v přízemí v čp. 366 na Velkém náměstí 

v Králíkách panu Venzarovi. za účelem provozování specializovaného maloobchodu 
s obuví a se sportovním sortimentem, a to na dobu neurčitou za roční nájemné.  

zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:1:0 (proti MUDr. Rýcová) 

 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku p.p.č. 2144/6 v k.ú. Králíky 
spočívající v uložení plynárenského zařízení „Rekonstrukce RS Králíky I“ a práva 
vstupu a vjíždění za účelem rekonstrukce, oprav a provozování zařízení pro 
oprávněnou VČP Net, s.r.o., Hradec Králové, věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úhradu.  

Zároveň RM do doby realizace stavby souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí 
smlouvě.  

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

 
RM jako vlastník pozemků st.p.č. 152/1 a 153/1 v k.ú. Králíky souhlasí s výjimkou 

z požárně nebezpečného prostoru v souvislosti se stavebními úpravami restaurace 
DEKL pro stavebníka pana Klímu. 

zodpovědný: majetkový odbor, odbor ÚPaSÚ  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:1 (zdržela se Mgr. Berková) 

 
RM Králíky schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na služby spojené 

s odstraňováním odpadu s  firmou EKOLA České Libchavy s.r.o. a pověřuje 
starostku jejím podpisem.  
zodpovědný:  odbor ŽP  
termín:  ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM/2007/50/720: RM Králíky schvaluje uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo na služby 
spojené s tříděním odpadu s  firmou EKOLA České Libchavy s.r.o. a pověřuje 
starostku jejím podpisem.  

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

 
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 05/07 s firmou M.I.S. a.s., Hradec Králové na 

vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci: Autobusové 
nádraží – Králíky“. 

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

 
RM nesouhlasí s užitím znaku města na publikaci „Králický cestovní pas“. 

zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, odbor vnitřních věcí, p. Jan Králík 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje, ve smyslu ustanovení  § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opatření číslo 156 a 10050, kterým se  
zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku  1.150.000 Kč.  

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

 
RM souhlasí se změnou ve smlouvě na projekt  Partnerství v cestovním ruchu - 

Destinačním management turistické oblasti Králický Sněžník a pověřuje starostku 
podpisem.  

zodpovědný:  starostka  
termín:  ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje 

jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2007 mezi městem Králíky a 
Pardubickým krajem, Pardubice a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

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

 
RM bere na vědomí  zprávu o veřejnosprávní kontrole firmou AV-AUDITING spol. 

s r.o., Pardubice na PO ZŠ 5 května a MŠ Moravské. 
zodpovědný:  tajemník  
termín:  ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM přijímá nabídku firmy RAVEN EU Advisory Brno na administraci projektu 

rekonstrukce VMK a pověřuje starostku jednáním o smlouvě a jejím podpisem. 
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zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 3: 2: 0 (proti p. Doubrava a Ing. Tóth) 

 
 

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


	zodpovědný: majetkový odbor, odbor ÚPaSÚ 
	zodpovědný: odbor VTS 

