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Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 02 

rady města  
  konané dne 9.01. 2008  
 
Přítomni členové rady města:         Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová, 

 Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jarmila Berková 
 
 
 
 
RM schvaluje ukončení nájemního vztahu na nebytový prostor v čp. 366 na Velkém 

náměstí v Králíkách s panem Venzarou – „VIKING“, Jilemnice a to dohodou 
k 31.01.2008.  

 Zároveň ukládá MO zveřejnit záměr pronájmu uvolněného nebytového prostoru 
v čp. 366 na Velkém náměstí v Králíkách a to v souladu se schválenými pravidly. 

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

 
RM schvaluje znění výzvy k předložení nabídky na administraci projektu „Krytý bazén 

Králicko“ a způsob zveřejnění výzvy. 
zodpovědný: místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
RM souhlasí s případným řešením odvodu povrchové vody z lokality  „Pod Klášterem“ 

melioračním příkopem zaústěným do Králického potoka. Rovněž souhlasí s nutnou 
výměnou stávajícího cca 200 m dlouhého zatrubnění za kapacitnější pokud studie 
potvrdí toto řešení za nejvhodnější. 

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

 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 9, kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 

30.6.2004 část K , článek XX. týkající se zabezpečení provozu systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 
odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem s firmou SMK s.r.o. Králíky a 
pověřuje starostku podpisem dodatku.  

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

 
RM schvaluje podpis smlouvy o zveřejnění inzerce ev. číslo 1000342990. 

zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
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hlasování: 5:0:0 
 
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě ze SROP v rámci grantového schématu 

Společného regionálního operačního programu, podopatření: 4.1.2. Podpora 
regionálních a místních služeb cestovního ruchu – veřejné subjekty, reg. číslo 
CZ.04.1.05/4.1.12.3/4902 a pověřuje starostku jeho podpisem. 

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

 
RM schvaluje Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě s Králickou rozvojovou s.r.o. ze dne 

5.3.2007 uzavřené k realizaci akce „Turistická oblast Králický Sněžník – 
partnerství v cestovním ruchu“ a pověřuje starostku jeho podpisem. 

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

 
RM souhlasí se skácením 1 ks lípy a 39 ks břízy na p.p.č.  306/13 a 516/3 v k.ú. Dolní 

Lipka a současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty  
z těchto stromů s panem Paukem, bytem Dolní Lipka, s podmínkou, že veškeré 
práce budou provedeny na náklad a vlastní nebezpečí žadatele pouze náhradou za 
vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu.  

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

 
RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 3.00 hod., a to v souvislosti 

s pořádáním „Květinkového plesu“ dne 19. 1. 2008 ve velkém sále Klubu Na 
Střelnici v Králíkách. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 4.00 hod., a to v souvislosti 

s pořádáním „Sportovního plesu“ dne 26. 1. 2008 ve velkém sále Klubu Na Střelnici 
v Králíkách. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje příspěvek lyžařskému oddílu TJ Jiskra Králíky na údržbu lyžařské stopy 

do výše Kč 15.000,-- podle předložených nákladů. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční  odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s převzetím záštity města nad 48. ročníkem tradičního králického 
karnevalu a zároveň souhlasí se spolupořadatelstvím města při zajištění realizace 
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akce. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje úhradu ohňostroje z prostředků města v souvislosti s pořádáním akce ve 

výši Kč 25.000,-- za podmínky, že zbývající částku ve výši Kč 5.000,-- dodá 
pořadatel. 

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

 
RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu dne 22. 2. 2007 na 05.hod. 

následujícího dne v zúčastněných provozovnách a dne 23. 2. 2007 v Klubu Na 
Střelnici do 04 hod. následujícího dne. 

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

 
RM/2008/02/026: RM povoluje dne 22. 2. uzávěru náměstí po dobu konání veřejného 

promítání a ohňostroje. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje příspěvek organizaci Česká telemarková asociace, o.s. ve výši Kč 8.000,-- 

na zajištění propagace města Králíky v průběhu konání akce FIS HANNAH 
TELEMARK WORLD CUP Dolní Morava. 

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

 
RM schvaluje, v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opatření číslo 81760, 250 a 260, kterými se  
snižuje upravený rozpočet v příjmech a výdajích o částku -539.500 Kč.  

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

 
RM schvaluje zadávací podmínky stavby „Krytý bazén Kralicko“ a ukládá odboru VTS 

vyhlásit soutěž na dodavatele projektu pro územní řízení . 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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Zapsala: Lenka Faltusová 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
            Jana Ponocná                                                                           Čestmír Doubrava 
                starostka                                                                                   místostarosta 
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