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Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 05 

rady města  
  konané dne 30.01. 2008  
 
Přítomni členové rady města:         Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová, 

Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jarmila Berková 
 
Z části jednání omluvena:               Jana Ponocná 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ev. č. SR/2007/0530 ze dne 

22.10.2007 na zpracování dokumentace na projekt Turistické trasy a cyklotrasy 
v Králické pevnostní oblasti a pověřuje starostku jejím podpisem. 

odpovídá: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ev. č. SR/2007/0529 ze dne 

22.10.2007 na zpracování dokumentace na projekt Hlavní turistické cíle turistické 
oblasti Králický Sněžník a pověřuje starostku jejím podpisem. 

odpovídá: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – podzemní umístění liniové stavby „Inženýrské 

sítě pro sídliště rodinných domů v lokalitě Skřivánek v Králíkách (rozvod vody, 
plynu, kanalizace, elektrorozvody, komunikace a přeložka vysokého napětí VN)“  a 
práva vstupu na pozemek za účelem uložení, opravy a údržby liniové stavby na 
pozemku p.p.č. 228 v k.ú. Králíky, jehož vlastníkem je Římskokatolická farnost 
Králíky, Králíky, pro oprávněné Město Králíky. Věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a bezúplatně.  
Zároveň RM souhlasí do doby kolaudace stavby uzavřít smlouvy o budoucích  
smlouvách o věcném břemeni. 

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

 
RM/2008/05/057: RM bere na vědomí návrh rozpočtu Města Králíky pro rok 2008 a 

doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet v předloženém znění.  
zodpovědný:  finanční odbor  
termín:  ihned 
hlasování: 4:0:0 
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RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 3.00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním „Maturitního plesu“ dne 9. 2. 2008 ve velkém sále Klubu Na Střelnici 
v Králíkách. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín:  
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje uzavření písemné smlouvy o zpracování kalamitního dříví ze 4 smrků s 

panem Temňákem, trvale bytem Prostřední Lipka, za cenu dle schváleného ceníku. 
Dále Rada Města schvaluje uzavření písemné smlouvy o zpracování kalamitního 
dříví ze 3 modřínů se společností Armyfort s.r.o., která zajišťuje správu 
organizační složky Vojenské muzeum Králíky (zřizovatel město Králíky), náhradou 
za provedené práce a úklid těžebních zbytků v celém porostu za podmínky, že 
kmeny budou použity jako muzejní exponát u vojenské mobilní pily. 

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

 
RM vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele Základní školy v Králíkách, Moravská 

647, okres Ústí nad Orlicí 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM/2008/05/062. RM schvaluje podmínky výběrového řízení a ukládá vedoucímu 

OŠKT zajistit zveřejnění na úřední desce města, na Úřadu práce a v odborném 
časopise „Učitelské noviny“ včetně zaslání na obce regionu - zveřejnění na úředních 
deskách obcí. 

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

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