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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 42 

rady města  
  konané 24.09.2008  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila 

Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth 
 
 

 
RM schvaluje opětovně záměr pronájmu nebytového prostoru ve 2 n. p. v čp. 364 na 

Velkém náměstí v Králíkách a to do 31.12.2008 a ukládá MO zveřejnit záměr 
pronájmu 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 souhlasí s likvidací pánského horského jízdního kola. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM  souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 03.00 hodinu, a to v souvislosti 
s pořádáním kulturní akce – Disko po koncertě skupiny Katapult 27.09.2008 ve 
velkém sále Klubu Na Střelnici v Králíkách. 

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

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace ev. č. SR/2007/0530 na 
zpracování dokumentace pro projekt „Turistické trasy a cyklotrasy v Králické 
pevnostní oblasti“ a pověřuje starostku jejím podpisem. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování:5:0:0 

 
RM/2008/42/511: RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace ev. č. 

SR/2007/0531 na zpracování dokumentace pro projekt „Vojenské muzeum Králíky“ 
a pověřuje starostku jejím podpisem. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM/2008/42/512: RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace ev. č. 

SR/2007/0529 na zpracování dokumentace pro projekt „Hlavní turistické cíle 
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turistické oblasti Kralický Sněžník“ a pověřuje starostku jejím podpisem. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje spoluúčast města Králíky za podmínky propagace města Králíky ve výši 

Kč 5.000,-- při realizaci Rybovy vánoční mše na Hoře Matky Boží 28.12.2008. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje příspěvek agentuře KplusK motorsport, spol. s r. o. zastoupenou panem 

Ing. Kubů ve výši Kč 6.000,-- na uskutečnění mistrovského závodu Červená Voda – 
Suchý Vrch (včetně zajištění doprovodných akcí). 

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

 
RM schvaluje příspěvek občanskému sdružení Patriot CZ, o. s., zastoupenému panem 

J. Králíkem, na organizaci letošního žákovského fotbalového turnaje Patriot CUP 
2008 do výše Kč 1.500,-- proti předloženým skutečným výdajům. Zároveň ukládá 
vedoucímu OŠKT upozornit pořadatele, že v příštím roce bude příspěvek poskytnut 
pouze v rámci dotačního programu města. 

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

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


	zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s. r. o. 
	zodpovědný: odbor vnitřních věcí 

