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Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 04 

rady města  
  konané dne 23.01. 2008  
 
Přítomni členové rady města:         Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová, 

Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jarmila Berková 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM revokuje usnesení RM/2007/47/673 a schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene 

v souvislosti s realizací projektu „Odkanalizování výpravní budovy Králíky“, 
spočívající v umístění kanalizační přípojky na pozemku p.p.č. 2237 v k.ú. Králíky a 
dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením, 
rekonstrukcemi, opravami a provozováním zařízení pro oprávněnou Správu 
železniční dopravní cesty, s.p., Praha 8 - Karlín, věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úhradu. 

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

RM souhlasí  s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty ze 3 smrků a 1 
modřínu na p.p.č. 1046/1 v k.ú. Králíky s panem Kempfem, trvale bytem Králíky, 
za podmínky, 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 Králíky schvaluje uzavření Dohody o ukončení platnosti Smlouvy o dílo na vážení 

odpadů s Rolnickou společností s r.o. Červená Voda a pověřuje starostku jejím 
podpisem.  

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

 
RM schvaluje dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 151 471 6651 mezi Generali 

Pojišťovnou  a.s. Praha a Městem Králíky a pověřuje starostku jejím podpisem. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí s podáním výzvy na zpracování projektové dokumentace společně 

s Pozemkovým úřadem v Ústí nad Orlicí firmě Agroprojekce s.r.o. Vysoké Mýto na 
stavbu odvodnění povrchové vody z lokality  „Pod Klášterem“.  
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zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

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

s pořádáním „4. plesu Celního ředitelství Hradec Králové“ dne 29. 2. 2008 ve 
velkém sále Klubu Na Střelnici v Králíkách. 
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín:  
hlasování: 5:0:0 

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

s pořádáním „11. maturitního plesu Gymnázia Králíky“ dne 1. 2. 2008 ve velkém 
sále Klubu Na Střelnici v Králíkách. 
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín:  
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje příspěvek na činnost ve výši  1.000,- Kč SONS - Sjednocené organizaci 

nevidomých a slabozrakých, oblastní pobočka Česká Třebová formou převodu 
finanční částky na účet organizace. 
zodpovědný: sociální odbor, OŠKT, finanční odbor 
termín:  
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje vyvěšení tibetské vlajky na budovu městského úřadu dne 10. března 

2008. 
zodpovědný:  tajemník 
termín: 10. 03. 2008 
hlasování: 5:0:0 
 

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