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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 30 

rady města 

  konané 01.08.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Jan Mlynář, Ing. Ladislav Tóth 

 
Omluveni:  Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM doporučuje schválit prodej pozemku p.p.č. 3741/3 – trvalý travní porost o výměře 

888 m2 manželům Záleským, Králíky a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 
 

RM odkládá projednání záměru pronájmu pozemku st.p.č. 788 – zastavěné plochy o 
výměře 18 m2 v k.ú. Králíky na další jednání rady města. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje investiční akci: celková rekonstrukce elektroinstalace a bytového jádra v 
bytě č. 17 v čp. 658/2, ulice V Bytovkách, Králíky. 
zodpovědný: SMK, s. r. o.  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10051711 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí  
zodpovědný: VTS  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje podání žádosti o povolení k provozování střelnice. 
zodpovědný: právnička úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 53, 55, 56, 56 a 63 přidělená městu Králíky 
rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje a resortních ministerstev, 
kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 274.547,05 Kč 
a interní rozpočtové opatření číslo 120503, kterým se zvyšuje schválený rozpočet 
v příjmech a výdajích o částku 0,00 Kč.  
zodpovědný: finanční odbor  
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termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM bere na vědomí informaci ředitele PO Gymnázium a základní škola Králíky o 
přijetí opatření k odstranění nedostatků zjištěných v organizaci při veřejnoprávní 
kontrole dne 12.06.2012 a ukládá řediteli PO a odboru ŠKT odstranit zjištěné 
nedostatky do 30.09.2012. 
zodpovědný: finanční odbor, odbor ŠKT, majetkový odbor, ředitel PO Gymnázium  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje Smlouvu o zprostředkování umělce na vystoupení Miroslava Žbirky 
v pátečním programu akce „Cihelna 2012“ s Ing. Ladislavem Dobešem – Agentrua 
GONG, Olomouc. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje úplnou uzavírku silnice III/31224 z Králík do Prostřední Lipky a MK na 
Velkém náměstí vč. vedení objízdných tras po komunikacích na území města 
Králíky z důvodu zajištění bezpečnosti při pořádání kulturní akce „CIHELNA 
2012 Králíky“ v těchto termínech: 

- III/31224 - 17.08.2012 od 12:00 do 20:00 a 18.08.2012 od 08:00 do 16:00 hod  
- MK Velké náměstí - 17.08.2010 od 14:00 do 24:00 hod. 

zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned  
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje prodloužení hodiny pro konání hudební produkce při pořádání koncertu 
na Velkém náměstí dne 17.08.2012 do 01:00 hod. následujícího dne. 
zodpovědný: odbor vnitřních věcí, odbor ŠKT 

termín: ihned  
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje přímý příspěvek ve výši 1.000 Kč na uspořádání 36. ročníku sportovních 
her pro zdravotně postižené občany a děti a pověřuje starostku města podpisem 
smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z Dotačního a příspěvkového 
programu města Králíky. 
zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje udělení pamětního listu a poskytnutí věcného daru v celkové hodnotě do 
2.000 Kč. 
zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 



 3 

RM bere na vědomí informaci o uzavřených darovacích smlouvách s firmou EKOLA 
České Libchavy, s.r.o. (25.000 Kč), firmou HELI CZECH s.r.o. (10.000 Kč) a 
firmou OMB composites EU, a.s. (5.000 Kč). 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 

 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 

 
 


