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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 29 

rady města  
  konané 02.07.2008  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová, 

Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jarmila Berková 
 
Za městský úřad:                               Ing. Miroslav Bouška 
 
 
- RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p. p. č. 1820/14 v k. ú. Králíky za 

účelem zřízení zastřešení hlavního vchodu a zřízení pergoly.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

- Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p. p. č. 1175/3 v k. ú. Heřmanice u 
Králík souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem – 
výstavba oplocení na pozemku p. p. č. 153/1 v k. ú. Heřmanice u Králík manželů 
Venzarových, Heřmanice a nemá k němu připomínky. 

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

- Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p. p. č. 2072/22 v k. ú. Králíky 
souhlasí s výjimkou z požárně nebezpečného prostoru u stavebního záměru – 
přístavby garáže k domu čp. 163 v k. ú. Králíky paní Mačátové, Králíky a nemá 
k němu připomínky. 

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

- Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku st. p. č. 566 v k. ú. Králíky souhlasí 
dle § 104 odst. 1 stavebního zákona se stavebním záměrem – vybudování 
podkrovních místností a vsazení střešních oken v čp. 459 v Králíkách manželů 
Applových, Králíky a nemá k němu připomínky.  

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

- RM, v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění, schvaluje rozpočtové opatření číslo 10010, 
10011, 10015, 141 a 148, kterým se  zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a 
výdajích o částku  447.120 Kč. 

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

 
- RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 03:00 hodin, a to v souvislosti 

s pořádáním kulturní akce „Hudební festival“ 16.08.2008 na otevřeném 
prostranství zahrady u bowlingu v Králíkách. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
- RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace na požární techniku a věcné prostředky“, 

která je uzavírána mezi Pardubickým krajem a městem Králíky a pověřuje 
starostku města jejím podpisem.  

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
- RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje 

JSDH Králíky pro rok 2008 – akceschopnost jednotek“, která je uzavírána mezi 
Pardubickým krajem a městem Králíky a pověřuje starostku města jejím 
podpisem.  

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
- RM schvaluje podpis dodatku č. 1 smlouvy číslo: CS/2007/7206 o poskytování 

Hlasového řešení se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. 
zodpovědný: kancelář úřadu, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

- RM schvaluje předložený návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace v celkové výši 
522.000 Kč z rozpočtu města Králíky Kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele – 
Pražské provincii, Příbram, a pověřuje starostku jejím podpisem. 

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

 
- RM schvaluje předložený návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace v celkové výši 

210.000 Kč z rozpočtu města Králíky panu Šlesingrovi,  Králíky, IČ 11 14 51 02, a 
pověřuje starostku jejím podpisem. 

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

 
- RM schvaluje zařazení inzerce města do katalogu Eurobeds vydávaným KČT v 

rozsahu formátu A4 s podmínkou přiznání slevy a pověřuje vedoucího OŠKT 
podpisem objednávky. RM zároveň ukládá odboru OŠKT připravit změnu 
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projekce města včetně zajištění autorských práv k fotografiím. 
zodpovědný: OŠKT, finanční odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 

 
- RM schvaluje zařazení inzerce města do katalogu TRAVEL (letní vydání) vydávaným 

MF Dnes, a. s. v rozsahu formátu ½ A4 s podmínkou přiznání slevy Kč 2000,-- 
oproti původně nabízené ceně. RM zároveň ukládá odboru OŠKT připravit 
projekci města včetně zajištění autorských práv k fotografiím. 

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

 
- RM schvaluje projekt 4. kulturní setkání příhraničí Międzylesie – Králíky 2008 

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

 
- RM pověřuje odbory OŠKT a VTS realizací opravy železného kříže. 

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

 
- RM pověřuje odbory OŠKT a VTS realizací opravy podesty pod železným křížem na 

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

 
- RM schvaluje smlouvu č. 07507700/1 mezi městem Králíky a firmou ČEZ Prodej, s. r. 

o. Praha, o přehlášení odběrného místa (tvrz Hůrka) na město Králíky a pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy  

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

 
- RM odkládá bod na příští jednání RM a pověřuje odbor VTS dalším jednáním 

s firmami o platebních podmínkách dle následujícího pořadí: SEVEN Lanškroun, 
a. s., AGROSTAV, a. s., Ústí nad Orlicí, Špaček, Červená voda. 

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

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