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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 05 

rady města 

  konané 01.02.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil 

Kubíček, Jan Mlynář, Ing. Ladislav Tóth 

 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 

 
 
RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 2579 – ostatní plocha o výměře 

3228 m2 v k.ú. Horní Lipka za kupní cenu ve výši znaleckého posudku + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 6 o velikosti 3 + 1 v čp. 352 v Příční 

ulici v Králíkách ve lhůtě do 15.03.2012, a to v souladu s pravidly pro pronajímání 
bytů, tj postupovat obdobně, jako u pronájmu nástavbových bytů. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 9 o velikosti 3 + 1 v čp. 274 na Velkém 
náměstí v Králíkách ve lhůtě do 15.03.2012, a to v souladu s pravidly pro 
pronajímání bytů, tj postupovat obdobně, jako u pronájmu nástavbových bytů. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 03:00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním „43. Celnický ples“ v Klubu Na Střelnici v Králíkách, dne 03.02.2012, 
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 
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RM schvaluje připojení města Králíky k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a 
schvaluje vyvěšení tibetské vlajky na budovu městského úřadu dne 10. března 2012. 
zodpovědný: odbor ŠKT, tajemník 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje nové platové výměry ředitelů/ředitelek škol zřizovaných městem Králíky 
s účinností od 01.01.2012. 
zodpovědný: odbor ŠKT  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:1  (zdržel se Ing. Tóth) 
 

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 11/12 předloženou firmou Ing. Tomáš Kocman, 635 00 
Brno, Teyschlova 30 o zajištění funkční způsobilosti měrných bodů lokálního 
výstražného systému budovaného z projektu „Operační program Životní prostředí 
oblast podpory 1.3.1 Omezování rizika povodní a pověřuje starostku podpisem této 
smlouvy.  
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zpětvzetí žádostí o udělení výjimky a žádostí o povolení podaných dne 
18.10.2010 ke Krajskému ředitelství policie Pardubického kraje. 
zodpovědný: KÚ - právník 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2012/05/069: RM schvaluje odevzdání zbrojní licence skupiny I, č. CF 123704 
orgánům Policie ČR. 
zodpovědný: KÚ - právník 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí informaci vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví o 
aktuální situaci v sociální oblasti. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí informaci o novele loterijního zákona a ustavuje pracovní skupinu 
pro novelizaci vyhlášky o stanovení míst, kde mohou být provozovány VHA ve 
složení: členové rady, Bc. B. Strnad, Mgr. M. Mlynářová, M. Macháček 
MBA(Hons) a zástupce sociální komise. 
zodpovědný: starostka, KÚ - právník 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


