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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 25 

rady města  
  konané dne 04.06.2008  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová, 

Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jarmila Berková 
 
Za městský úřad:                               Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje záměr výpůjčky nemovitosti – stodoly na st.p.č. 232 v k.ú. Prostřední 

Lipka za účelem skladování sena a ukládá záměr zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje, v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, rozpočtová opatření KÚ číslo 68, 69,72 a interní 
rozpočtové opatření číslo 2, kterými se  zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a 
výdajích o částku 684 000 Kč.  

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

 
RM posoudila dle předem stanoveného kritéria ekonomické výhodnosti předložené 

nabídky na akci  „Oprava místních komunikací v Králíkách“ a rozhodla, že výše 
uvedenou akci provede firma STRABAG a.s.. Zároveň pověřuje odbor VTS 
k předložení smlouvy o dílo s vybranou firmou. 

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

 
RM posoudila předložené nabídky na stavbu „Renovace střechy kostela 

Neposkvrněného Početí Panny Marie v Prostřední Lipce“ a dle předem  
stanoveného kritéria ekonomické výhodnosti vybrala firmu Hořínek , Králíky. 
Zároveň pověřuje odbor VTS k předložení návrhu smlouvy s vybranou firmou. 

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

 
RM schvaluje objednávku a nákup do 200 ks model „řopík -VZ 37“ z položky rozpočtu 

„Cihelna 2008“ a 100 ks  „slon“, úhrada této položky bude provedena z položky 
propagace. 

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy,  
termín: průběžně 
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hlasování: 5:0:0 
 
RM schvaluje změnu odpisového plánu pro rok 2008 organizaci ZŠ Králíky, Moravská 

647, okr. Ústí nad Orlicí dle přílohy č. 3. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, na vědomí finanční odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí pro školní rok 2008/2009 s přijetím výše uvedených dětí do MŠ 

Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy,  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí inspekční zprávu a ukládá vedoucímu školní jídelny realizovat 
nápravná opatření do 31.08. 2008. 

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy,  
termín: 31.08.2008 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje čerpání investičního fondu PO ZŠ Králíky, 5. května 412, okr. Ústí nad 

Orlicí ve výši 90.824 Kč na nákup dvou sestav školního nábytku. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, na vědomí  finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

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