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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 02 

rady města 
  konané 14.01.2009  
 
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 smlouvu o nájmu nemovitosti č. 6504/2008 mezi městem Králíky a ČR – 

Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, smlouva se uzavírá na dobu 
neurčitou za roční nájemné. 

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

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 200811631 uzavřenou s firmou OHGS, s. r. o., Ústí nad 
Orlicí, předmět díla s názvem KRÁLÍKY – AKTIVACE ZDROJE VODY PRO 
KRYTÝ BAZÉN KRÁLICKO NA P.P.Č. 758 K.Ú. KRÁLÍKY a pověřuje starostku 
jejím podpisem. 

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

 
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 20091010 s firmou OHGS, s. r. o., Ústí nad Orlicí, 

předmět díla s názvem KRÁLÍKY – IG PRŮZKUM PRO KRYTÝ BAZÉN 
KRÁLICKO a pověřuje starostku jejím podpisem. 

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

 
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 1/2009 s firmou Agroprojekce, spol. s r. o., Litomyšl 

k vypracování prováděcí projektové dokumentace pro územní řízení, stavební 
povolení a pro zadávací řízení: „Zatrubnění melioračního příkopu v lokalitě Pod 
Klášterem v Králíkách“ a pověřuje starostku jejím podpisem. 

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

 
RM, schvaluje rozpočtové opatření číslo 291, 8747 a 10045 a interní rozpočtové 

opatření číslo 8, kterým se  zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o 
částku 139.339 Kč. 

zodpovědný:  finanční odbor  
termín:  ihned 
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hlasování: 5:0:0 
 
RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 03:00 hod., a to v souvislosti 

s pořádáním „Maturitního plesu SOUo Králíky“ dne 23.01.2009 ve velkém sále 
Klubu Na Střelnici v Králíkách. 

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

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

s pořádáním „5. Plesu CŘ Hradec Králové“ dne 07.02.2009 ve velkém sále Klubu 
Na Střelnici v Králíkách. 

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

 
RM schvaluje užití znaku města Králíky jednotlivými oddíly TJ Jiskra Králíky o. s., 

za podmínky užití za účelem propagace města při sportovní činnosti. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy 
termín: 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje příspěvek na činnost ve výši Kč 1.000,-- organizaci Konfederace 

politických vězňů ČR, oblastní pobočka 66, Ústí nad Orlicí. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy 
termín: po schválení rozpočtu 
hlasování: 5:0:0 

 
RM neschvaluje přímý příspěvek na činnost ve výši Kč 15.000,-- organizaci 

ALIENTEAM, klub volného času, o. s., Malá Morava. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy 
termín: 
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí se skácením 2 ks smrků na p. p. č. 246 v k. ú. Králíky a současně souhlasí s 

uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty  z těchto stromů včetně 
zpracování dřevní hmoty ze smrku zlomeného s panem Priesolem, bytem Králíky, s 
podmínkou, že veškeré práce budou provedeny na náklad a vlastní nebezpečí 
žadatele pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu.  

zodpovědný: odbor životního prostředí 
termín: 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje podpis dodatku č.1 k Režimu předávání datových souborů 

k automatizovanému podání poštovních poukázek B uzavřenému dne 11.08.2005. 
zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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Zapsala: Lenka Faltusová 
 
 
 
 
 
…….………………………… ……………………………… 
 Jana Ponocná Čestmír Doubrava 
 starostka místostarosta 
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