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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 56 

rady města 
  konané 22.12.2010  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, , Ing. Ladislav Tóth, 

Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM doporučuje prodej pozemku st.p.č. 829 v k.ú. Králíky za kupní cenu 130 Kč/m2 + 

náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM doporučuje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 2232/17 v k.ú. Králíky od 

Pardubického kraje a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. Zároveň RM 
ukládá MO písemně požádat PK o majetkoprávní vypořádání tohoto pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 04:00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním „Hasičského plesu 2011“ v Klubu Na Střelnici v Králíkách, dne 
08.01.2011, a to za splnění následujících podmínek: 
• pořadatel je povinen zabezpečit akci dostatečným počtem pořadatelů;  
• pořadatel akce musí v souladu s OZV č. PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách 

k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, 
zabezpečit veškeré náležitosti plynoucí z citované právní úpravy tak, aby předešel 
vzniku požárních rizik; 

• pořadatel je povinen vhodnými opatřeními minimalizovat především vibrace a 
hlukové imise působící na okolí akce tak, aby nebyla překročena zákonem stanovená 
mez. 

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

RM  schvaluje DODATEK č. 3 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a 
další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 
s biometrickými údaji“, který je součástí již dříve uzavřené smlouvy mezi Státní 
tiskárnou cenin, s.p. a Městem Králíky vedené pod č. 23-3/2006/CDBP/OÚ, a 
pověřuje starostku města jeho podpisem.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí grantu z prostředků Pardubického kraje na 
akci Artex 2011 a ukládá vedoucímu OŠKT zajistit podání žádosti o grant 
vyhlašovateli. 
zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor, Klub Na Střelnici 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí grantu z prostředků Pardubického kraje na 
akci Obnova sochy Jana Nepomuckého v ulici J. Opletala včetně opravy zábradlí 
mostu, včetně opravy plastiky Ukřižování (Velké náměstí) a ukládá odboru OŠKT 
zajistit podání žádosti o grant. 
zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí grantu z prostředků Pardubického kraje 
v rámci grantové podpory Podpora zahraničních vztahů Pardubického kraje – 
projekt Partnerské setkání ORP Králíky a Gminy Międzylesie a ukládá vedoucímu 
OŠKT zajistit podání žádosti o grant vyhlašovateli. 
zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schválila smlouvu o dílo č. 068/2010 mezi městem Králíky a firmou Agile, spol. 
s r.o. Ústí nad Orlicí na stavbu: „Zateplení bytového domu čp. 658, ul. 
V Bytovkách, Králíky“ a pověřuje starostku podpisem smlouvy.  
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje jednací řád Rady města Králíky. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje „Smlouvu o užití, implementaci a provozní podpoře informačního 

systému FENIX“ se společností Asseco Solutions, a.s. a pověřuje starostku 
podpisem této smlouvy. 
zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM ukládá jednateli společnosti Služby města Králíky, s.r.o. a finančnímu odboru 
pravidelné provádění zápočtů započitatelných pohledávek a závazků minimálně 1 x 
čtvrtletně, vždy ke konci každého kalendářního čtvrtletí. 
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zodpovědný: vedoucí FO, jednatel SMK s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….. ……………………………… 
 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 
 starostka místostarosta 
 


