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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 05 

rady města 
  konané 28.01.2016 
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Pavel Strnad, 

Mgr. Miroslav Beran 
 
Omluven: Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad: Ing. Martin Košťál 
 
 
RM/2016/05/071: RM bere na vědomí návrh úpravy pravidel pro poskytování dotací 

z rozpočtu města Králíky a ukládá vedoucímu odboru ŠKT předložit tento návrh 
na jednání zastupitelstva města. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2016/05/072: RM doporučuje ZM vyhlásit místní referendum a přijmout usnesení 
v následujícím znění: 

Usnesení č. 1 
Zastupitelstvo města vyhlašuje 
v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v pátek dne 18. března 
2016 od 10:00 do 22:00 hodin, místní referendum na území města Králíky k otázce:  
„Souhlasíte s umístěním jakéhokoliv typu azylového zařízení zřizovaného Ministerstvem 
vnitra ČR v katastru města Králíky?“ 
Odůvodnění návrhu: Výše uvedený návrh je odůvodněn bezpečnostními, zdravotními a 
integračními riziky pro obyvatele města Králíky a jeho místních částí. 
Odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého v 
místním referendu a způsob jejich úhrady: Náklady spojené s technickým provedením 
místního referenda jsou odhadnuty na 100 – 120 tis. Kč. Náklady spojené s realizací výsledku 
místního referenda se nepředpokládají. Úhrada výše uvedených nákladů bude kryta 
z rozpočtu města z kapitoly starostky, z paragrafu 6409, položky 5179 Finanční rezerva. 
Zastupitelstvo města ukládá 
1. starostce města splnit úkony dle zákona (termín: dle zákonných lhůt) 
2. tajemníkovi městského úřadu zajistit plnění úkolů spojených s přípravou a organizací 

místního referenda (termín: dle zákonných lhůt) 
 
Usnesení č. 2 

Zastupitelstvo města určuje 
v souladu s ustanovením § 27 odst. 4 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zvláštní odměnu za výkon funkce člena 
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okrskové a místní komise takto: 
1. člen komise a zapisovatel – 1.000 Kč 
2. předseda komise – 1.500 Kč 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM/2016/05/073: RM schvaluje doplnění programu jednání ZM dne 8. února 2016 o 

body 4.5. Vyhlášení místního referenda a 4.6. Návrh Ing. Kosuka na zrušení 
přijatého usnesení ZM/2015/09/137 a zpracování dlouhodobé koncepce sociálního 
bydlení města Králíky.  
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 
 
 
 

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


