
 1

Město Králíky 
Zápis z jednání č. 22 

rady města  
  konané dne 14.05. 2008  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová, 

Ing. Ladislav Tóth 
 
Omluvena:    Mgr. Jarmila Berková 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje Mandátní smlouvu na zabezpečení správy nemovitostí, zřízení a provoz 

Muzea čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“, mezi 
Městem Králíky a Vojensko – historickým klubem „Erika“,  Brno v předloženém 
znění. 

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

RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 01.00 hodin, a to v souvislosti 
s pořádáním „Koncertu neprofesionálních hudebních skupin“ dne 28. června 2008 
na travnaté ploše veřejného prostranství u Střelnice v Králíkách (v případě 
deštivého počasí v sále Střelnice). Pořadatel vhodnou formou zajistí včasné 
informování občanů, kteří bydlí v bezprostředním okolí konání kulturní akce. 

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

 
RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 01.00 hodin, a to v souvislosti 

s pořádáním kulturní akce „Artex 2008“ dne 19. července 2008 na veřejném 
prostranství Velkého náměstí v Králíkách. Pořadatel vhodnou formou zajistí 
včasné informování občanů, kteří bydlí v bezprostředním okolí konání kulturní 
akce – např. informace v místním periodiku. 

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

 
RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 03.00 hodin, a to v souvislosti 

s pořádáním „Venkovní hudební produkce s posezením“ dne 24.05.2008 na 
otevřeném prostranství zahrady u bowlingu v Králíkách. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín:  
hlasování:4:0:0 
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RM schvaluje smlouvu mezi Pardubickým krajem a městem Králíky o poskytnutí 

grantu na pořízení pískovačky a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, majetkový odbor, finanční odbor 
termín:  
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí grantu z prostředků Pardubického kraje na 
akci Artex 2008. 

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí grantu z prostředků Pardubického kraje na 

akci Bikechallenge 2008. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

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