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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 48 

rady města 
  konané 02.12.2009  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila 

Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje požádat o bezúplatný převod nepotřebného movitého majetku (15 ks 

počítačových souprav) od Celního ředitelství Hradec Králové na město Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín:  ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM doporučuje změnu usnesení ZM/2009/09/155 ze dne 16.11.2009 týkající se nákupu 

pozemku p.p.č. 1046/126 v k.ú. Králíky od manželů Krystkových, Králíky a ukládá 
předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín:  průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvy o připojení pro jednotlivá odběrní místa s firmou ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín a pověřuje starostku podpisy těchto smluv.  

zodpovědný: starostka  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM bere na vědomí stížnost Mgr. Krabcové a konstatuje, že stížnost není oprávněná. 

Současně ukládá starostce předložit bod na jednání zastupitelstva. 
zodpovědná: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 10032, 140, 79145 a 83580  přidělená městu 

Králíky rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje a resortních 
ministerstev, kterými se  zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 
1.609.700 Kč 
zodpovědný:  finanční odbor  
termín:  ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2010 a ukládá FO 

předložit bod na jednání zastupitelstva města.   
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zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM Králíky bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku města Králíky č. 5/2009 „O 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2010“ a ukládá její 
předložení na prosincové zasedání zastupitelstva města.  
zodpovědný:  odbor vnitřních věcí  
termín:  ihned 
hlasování5:0:0 

 
RM souhlasí se skácením 5 ks olší, 1 ks jasanu a 1 ks javoru na p.p.č. 1138 v k.ú. 

Prostřední Lipka a současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování 
dřevní hmoty z těchto dřevin s panem Matějkou za podmínky, že veškeré práce 
budou provedeny na jeho náklad a vlastní nebezpečí, pouze náhradou za vzniklé 
palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu.   
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje změnu místních a pomístních názvů v k.ú. Králíky, které budou součástí 

operátu digitální katastrální mapy, a to zrušení názvu „Sad míru“, „Vilová čtvrť“, 
zachování místních názvů „U plynárny“, „Na výsluní“, „Za hřbitovem“ a nový 
název lokality „Na Amálce“. 
zodpovědný: odbor ÚP a SÚ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje investiční akce: rekonstrukce bytu č. 10 v čp. 662, ulice V Bytovkách, 

Králíky a rekonstrukce bytu č. 6, ulice Příční, čp. 352, Králíky. 
zodpovědný:  SMK, s. r. o.  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

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