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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 14 

rady města 

  konané 09.04.2014  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, 

Mgr. Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček 

 

Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 

 
 
RM bere na vědomí oznámení Krajského úřadu Pardubického kraje zahájení řízení o 

vydání integrovaného povolení pro zařízení „GALVANOVNA“ žadatele SEVEN – 
K, s.r.o., se sídlem Pivovarská 171, Králíky a upozorňuje na podmínku stanovenou 
rozhodnutím č.j. 9151/ŽP/DG/1129/03/231.8/11 ze dne 31.03.2004.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník dotčeného pozemku p.p.č. 2759 – ostatní plochy v k.ú. 
Horní Lipka souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním 
záměrem „stavba garáže na pozemku st.p.č. 121 v k.ú. Horní Lipka, o rozměrech 
6,6 m x 6,6 m, ve vzdálenosti 3,5 m od p.p.č. 2759 – ostatní plochy“ paní V. S., 
Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor, ÚPaSÚ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí oznámení Krajského úřadu Pardubického kraje o zahájení 
zjišťovacího řízení záměru J. a L. P., Králíky „Rybníky Na prameni“ podle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP a nemá k němu připomínky.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje „Králický zpravodaj“. 
zodpovědný: redakční rada 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje složení konkurzní komise pro výběr ředitele/ředitelky ZUŠ Králíky: Jana 
Ponocná, Mgr. Ladislava Jindrová, Mgr. Zuzana Hamanová, Mgr. Olga Zajacová, 
PhDr. Hana Chvátilová, Ing. Pavel Strnad. Tajemníkem komise je určen Ing. Jan 
Divíšek. 
zodpovědný: odbor ŠKT  
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí návrh sportovní komise a ukládá vedoucímu OŠKT zajistit ve 
spolupráci s ředitelem školy Gymnázium a základní škola Králíky a odborem VTS 
dovybavení sportovního areálu o dopadové plochy pro DiscGolf v počtu 6 ks. 
zodpovědný: odbor ŠKT, odbor VTS, Gymnázium a základní škola Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí se skácením 8 olší, 20 pařezových výmladků olše, 1 břízy a 1 vrby na p.p.č 
3705 v k.ú. Králíky a současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování 
dřevní hmoty z těchto stromů s panem V. V., Králíky.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje podání žádostí o dotaci v rámci Oblasti podpory 4.1: Zkvalitnění 
nakládání s odpady na pořízení třídící linky, mostní váhy, pásového dopravníku a 
kontejnerů. 
zodpovědný: jednatel SMK 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 

 


