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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 55 

rady města 
  konané 17.12.2008  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová, 

Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška  
 
 
RM schvaluje jednorázové poskytnutí nebytového prostoru – zasedací místnosti 

v budově čp. 316 v ul. K. Čapka v Králíkách o.s.  PRO-BIO regionální centrum 
Krkonoše a Podkrkonoší, Horní Branná 117 za účelem konání školení za nájemné 
ve výši 200 Kč. 

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

RM schvaluje nájemní smlouvu č. 5089/2008 mezi městem Králíky a panem Barnou, 
Králíky čp. 833 na pronájem pozemků p. p. č. 599/4 a 602/3 v k. ú. Prostřední 
Lipka. 

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

RM souhlasí s poskytnutím příspěvku  Kč 2.000,-- z oblasti přímé podpory z rozpočtu 
pro rok 2009, příspěvek bude poukázán na účet Orlického sportovního sdružení 
okresu Ústí nad Orlicí vedený u KB Ústí nad Orlicí číslo 2231-611/0100, variabilní 
symbol 7107 .  

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

 
RM schvaluje Návštěvní řád fotbalového areálu v ulici Karla Čapka a v Boříkovicích. 

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

 
RM schvaluje vyčlenění plochy pro umístění prodejních stánků ZUŠ dne 21.12.2008 do 

13:00 hod. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM bere na vědomí žádost pana Vlčka, děkuje mu za dosavadní spolupráci a 
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s účinností ke dni 01.01.2009 ho odvolává z funkce velitele JSDHO Králíky. Pan 
Vlček zůstává členem JSDHO Králíky. 

zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín:  
hlasování:5:0:0 

 
RM jmenuje s účinností od 01.01.2009 do funkce velitele jednotky JSDHO Králíky 

pana Mánka. 
zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín:  
hlasování:5:0:0 

 
RM stanoví na základě § 102, odst. 2, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění 

celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu pro rok 2009 – 50 zaměstnanců.  
zodpovědný: tajemník 
termín: rok 2009 
hlasování: 5:0:0 

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