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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 16 

rady města  
  konané dne 02.04. 2008  
 
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 části pozemku p.p.č. 528/1 v k.ú. Králíky o výměře 1028 m2 za 

účelem sekání trávy za roční nájemné panu Kyllarovi, Králíky. 
Zároveň RM souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na celý pozemek s tím, že 
předešlé nájemní smlouvy včetně dodatků se ruší. 

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

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 463/2 v k.ú. Dolní Hedeč.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM jako účastník řízení souhlasí se stavebním záměrem - vestavba podkroví v RD čp. 
117 v Králíkách, stavebníka Loufka, Králíky dle § 96 stavebního zákona a nemá 
k němu připomínky. Zároveň RM souhlasí jako vlastník pozemků p.p.č. 2072/1 a 
2072/34 v k.ú. Králíky se zásahem požárně nebezpečného prostoru do těchto 
pozemků. 

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

RM jako vlastník nemovitosti čp. 366 na Velkém náměstí v Králíkách souhlasí 
s umístěním reklamních tabulí pana Kubizňáka, Vraclav, a to pouze v souladu 
s podmínkami stanovenými dotčenými orgány státní správy, zejména pak v souladu 
se zásadami památkové péče.  

zodpovědný: majetkový odbor, ŠKT, ÚPaSÚ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
 

RM schvaluje směrnici o provozu ověřujícího správního úřadu vydávajícího ověřené 
výstupy z ISVS a o stanovení úhrad za jednotlivé úkony, a to s účinností od 
01.05.2008. 

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

 
RM schvaluje podpis prodloužení servisního zabezpečení o další rok u kopírovacího 

stroje Xerox Document Centre 425S. 
zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje směrnici o antivirové ochraně informačního systému MÚ Králíky. 

zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje převod Kč 50 tis. v Položce Dotační a grantový program města Králíky 

pro projekty v oblasti sociální podpory (granty, dotace).  
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje přímý příspěvek občanskému sdružení CEMA na zajištění řádného 

provozu Domova pro ženy a matky s dětmi v tísni v Žamberku ve výši Kč 10.000,-- 
a pověřuje starostku města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor, odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví 

termín: ihned 
hlasování: 4:1:0(proti Ing. Tóth) 

 
RM schvaluje převod finančních prostředků z realizovaných grantových programů ve 

výši Kč 80 tisíc na nákup světelné časomíry zn.  EAL&TIA HÁZENÁ-FLORBAL-
HOKEJ a ukládá vedoucímu OŠKT ve spolupráci s vedoucím odboru VTS zajistit 
ve spolupráci se správcem areálu realizaci nákupu včetně zajištění přípravy pro 
instalaci časomíry na sportovním areálu. 

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

 
RM souhlasí s výřezem cca 630 ks náletových dřevin (javor, jíva, třešeň a jabloň) na 

p.p.č.  2158, 155/1, 1082/11, 1082/2, 1082/13, 1082/14, 273/1, 653/2, 653/3, 651/28, 
263/2, 262/1, 187/2, 2137/6, 1082/12, 1082/17 a st.p.č.  566 v k.ú. Králíky.  

zodpovědný: odbor ŽP 
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 9317,   kterým se  zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku      96.000 Kč. RM schvaluje 
interní rozpočtové opatření na přesun prostředků ve výši 460.000 Kč v rámci 
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schváleného rozpočtu z financování do příjmů. 
zodpovědný:  finanční odbor  
termín:  průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje znění výzvy na podání nabídky na „Využití a provoz vojenské tvrze 

Hůrka“ a ukládá místostarostovi zajistit její zveřejnění. 
zodpovědný: místostarosta 
termín: ihned 
hlasování:5:0:0 

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


