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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 22 

rady města 
  konané 03.06.2009  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová, 

Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jarmila Berková 
 
Z části jednání omluvena: MUDr. Eva Rýcová 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška  
 
 
RM schvaluje změnu přílohy č. 3 mandátní smlouvy ze dne 30.12.2004 mezi městem 

Králíky a Službami města Králíky, s.r.o., Králíky, týkající se zvýšení odměny za 
jednu spravovanou jednotku.  

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

Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p. p. č. 2074/1 v k. ú. Králíky souhlasí 
dle § 104 odst. 1 stavebního zákona se stavebním záměrem – „Připojení kamen 
WAW“ pana Maršála, Králíky.  

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

RM schvaluje převod pánského jízdního kola zn. STARLIGHT SACHS-21 v hodnotě 
800 Kč a pánského jízdního kola vínové barvy v hodnotě 1.200 Kč na příspěvkovou 
organizaci ZŠ Moravská, Králíky.  

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

RM schvaluje bezplatné využití veřejného prostranství na Velkém náměstí včetně 
bezplatného odběru el. energie dne 01.07.2009 v době od 10:00 do 13:00 pro akci 
„Dny zdraví s VZP“. 

zodpovědný: místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 45, 42, 10012, 41, 5196 a 2464 přidělená městu 

Králíky rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje a resortních 
ministerstev a interní rozpočtové opatření číslo 070907, kterými se  zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech o částku 2.085.000 Kč, ve výdajích  o částku 
3.196.000 Kč a snižuje ve financování o 1.111.000 Kč.  
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zodpovědný:  finanční odbor  
termín:  průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí s podáním žádosti na provoz TIC a pověřuje starostku podpisem žádosti o 

poskytnutí dotace. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, ředitel PO Městské muzeum Králíky, 

finanční odbor 
termín:  
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu mezi městem Králíky a Římskokatolickou farností Králíky, na 

poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města v rámci programu Regenerace 
městských památkových rezervací a zón pro rok 2009 ve výši Kč 662.040,-- a 
pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

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

 
RM schvaluje nový ceník prodeje dříví pro samovýrobce na lesním majetku města 

Králíky s platností od 01.05.2009. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM Králíky schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů s firmou EKO-KOM a pověřuje starostku jejím podpisem.  
zodpovědný:  odbor ŽP  
termín:  ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje nákup sporáku do klubovny osadním výborem Horní Lipka. 

zodpovědný: místostarosta, FO 
termín: ihned 
hlasování:  4:0:0 

 
RM schvaluje podpis dohody partnerství k projektu technologické centrum a 

elektronické spisové služby Pardubického kraje 
zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM bere na vědomí žádost občanů o projednání změny organizačního řádu MÚ 

Králíky a o stanovisko Komise regenerace MPZ a ukládá tajemníkovi úřadu 
předložit na zasedání RM vyjádření k postupu OŠKT na úseku památkové péče a 
návrh řešení. Současně ukládá místostarostovi jako předsedovi Komise regenerace 
MPZ projednat v komisi žádost občanů. 

zodpovědný: tajemník, místostarosta  
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termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

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