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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 21 

rady města  
  konané dne 7.05. 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 ukončení nájemního vztahu k nebytovému prostoru v čp. 363 na Velkém 

náměstí v Králíkách s panem Kubáněm, Dolní Lipka a to dohodou k 30.06.2008. 
Zároveň RM ukládá MO zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru  v souladu 
s Pravidly pro pronajímání nebytových prostorů v majetku Města Králíky. 

zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje pronájem pozemků p.p.č. 1401/3, 1401/5, 1575/2, pozemku ve 
zjednodušené evidenci p.č. (1439/1)GP a části pozemků p.p.č. 1401/2, 1575/1 v k.ú. 
Dolní Boříkovice za účelem parkování vozidel a přístupu k nemovitosti panu 
Pinkasovi, Králíky za roční nájemné. 

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

RM schvaluje, v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opatření číslo 10004,  kterým se  
zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 203 740 Kč.  

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

 
RM schvaluje přímý příspěvek do výše Kč 5.000,-- organizaci Muzeum čs. opevnění K-S 

14 „U cihelny“ na uspořádání Muzejní noci na cihelně za podmínky doložení 
skutečných nákladů a pověřuje starostku města podpisem smlouvy o poskytnutí 
finančních prostředků z Dotačního a příspěvkového programu města Králíky. 

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

 
RM schvaluje přímý příspěvek do výše Kč 10.000,-- organizaci Partnerský spolek 

Králíky, zastoupený paní Marečkovou na uspořádání družebního setkání s obyvateli 
partnerského města Villmar za podmínky doložení skutečných nákladů a pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z Dotačního 
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a příspěvkového programu města Králíky.  
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje přímý příspěvek do výše Kč 700,-- organizaci SDH okrsek 24, zastoupený 

panem Jiřím Bartoníčkem na zajištění cen pro soutěž v požárním sportu za 
podmínky doložení skutečných nákladů a pověřuje starostku města podpisem 
smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z Dotačního a příspěvkového programu 
města Králíky. 

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

 
RM schvaluje přímý příspěvek ve výši 1000,--Kč organizaci OSH ČMS Ústí nad Orlicí. 

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

 
RM schvaluje přímý příspěvek ve výši Kč 1.000,-- a věcný dar (6 ks plast.taška s logem 

města, 6 ks přívěšek s logem města) organizaci CZPPK, zastoupený paní Jiřincovou 
na uspořádání sportovních her tělesně postižených  pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z Dotačního a příspěvkového 
programu města Králíky. 

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

 
RM schvaluje smlouvu mezi městem Králíky a firmou REDEA ŽAMBERK s.r.o. o 

poradenské činnosti při zpracování žádosti o podporu pro realizaci projektu 
„Revitalizace veřejného prostranství v Králíkách“ v rámci Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod a pověřuje starostku jejím podpisem. 

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

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


