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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 53 

rady města  
  konané 03.12.2008  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová, 

Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška  
 
 
RM bere na vědomí žádost o. p. s. EURIDIKA a ukládá vedení města projednat se 

zástupci o. p. s. předložený záměr na využití a podmínky pronájmu nemovitostí. 
zodpovědný: majetkový odbor, starostka  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu č. Z S24 12 8120006622 uzavřenou s firmou ČEZ Distribuce, a. 
s., Děčín 4, kde předmětem smlouvy je realizace přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie na stavbu: IZ-12-2000026 – Králíky, „Na 
Skřivánku“ a pověřuje starostku jejím podpisem.  

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

 
RM jmenuje Mgr. Hejkrlíka a Mgr. Hlavu jako zástupce zřizovatele do rady školy při 

ZŠ Králíky, Moravská 647, okr. Ústí nad Orlicí na nové volební období. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, majetkový odbor, ředitel ZŠ Moravská 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje spoluúčast města Králíky v projektu Průvodci po Čechách, Moravě a 

Slezsku v rozsahu 1 barevná strana a ukládá vedoucímu OŠKT připravit grafický 
návrh propagace města, městského muzea a tvrze Hůrka. 

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

 
RM podporuje realizaci institutu veřejné služby ve městě Králíky. Rada města pověřuje 

starostku jednáním se starosty obcí mikroregionu Králicko při zavedení institutu 
veřejné služby i do těchto obcí. Rada města ukládá vedoucímu OSVZ vypracovat 
text informačního dopisu k oslovení potencionálně spolupracujících organizací. 

zodpovědný: starostka, vedoucí OSVZ 
termín:  ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí účelové státní neinvestiční dotace v požární 
ochraně na výdaje jednotky SDH obce pro rok 2008 – ostatní části dotace č. 
KH/2008/0713-OD“, 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 

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