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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 23 

rady města 
  konané 08.06.2015  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav 

Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran 
  
Za městský úřad:  Ing. Martin Košťál 
 
 
RM souhlasí s prodloužením doby pro pořádání hudební produkce na 01:30 hodin, a to 

v souvislosti s pořádáním „Festivalu neprofesionálních hudebních skupin“ dne 27. 
června 2015 na travnaté ploše veřejného prostranství u Střelnice v Králíkách, a to 
za splnění následujících podmínek: 

• pořadatel vhodnou formou zabezpečí včasné informování občanů, kteří bydlí 
v bezprostředním okolí konání kulturní akce; 

• 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. 

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

RM souhlasí s prodloužením doby pro pořádání hudební produkce na 02:00 hodin, a to 
v souvislosti s pořádáním kulturní akce „Artex 2015“ dne 11. července 2015 na 
veřejném prostranství Velkého náměstí v Králíkách, a to za splnění následujících 
podmínek: 

• pořadatel vhodnou formou zabezpečí včasné informování občanů, kteří bydlí 
v bezprostředním okolí konání kulturní akce; 

• 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. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje uzavření smlouvy na dodávku mobilních WC k zajištění akce CIHELNA 
2015 mezi městem Králíky a firmou JOHNNY servis s.r.o., Tetín 6, 266 01 Beroun. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zhotovení a šíření reklamy a výrobu spotu mezi 
městem Králíky a společností RADIOHOUSE s.r.o. Praha, IČ 03497313 – rádio 
Frekvence 1.  
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 

 
 

Zapsala: Jitka Prausová 
 
 
 
 
 
……………………….…….. …………………………………… 
 Jana Ponocná Mgr. Martin Hejkrlík 
 starostka místostarosta 

 


