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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 22 

rady města  
konané dne 23.5. 2007  

 
 
Přítomni členové rady města:        Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová,  

Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad:                             Ing. Miroslav Bouška 
 
 
 
RM schvaluje dodatek č. 5 Smlouvy o nájmu části podniku ze dne 30.06.2004 mezi 

Městem Králíky a společností Služby města Králíky s.r.o., týkající se určení výše 
nájemného na období od 01.01.2007 do 30.06.2007 a změny výše nájemného 
s účinností od 01.07.2007. 

zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 

 
RM bere na vědomí novou cenovou kalkulaci ŠJ s úpravami od 1. 6. a 1. 9. 2007 

zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, ředitel ŠJ, 
termín:  ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje přímý příspěvek ve výši Kč 10.000,-- na propagaci Města Králíky 

prostřednictvím turistické informační skládačky v připravovaném vydání, které 
zajistí Muzeum čs. opevnění K-S 14 „U cihelny“ a ukládá OŠKT zajistit provedení 
finanční kontroly dle přijatých zásad. 

zodpovědný: odbor  školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje spoluúčast města Králíky na akci Veterán Car Clubu formou zajištění 50 

% stravování účastníků akce (vystavovatelé, pořadatelé) ve školní jídelně Králíky. 
zodpovědný: odbor  školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje přímý příspěvek ve výši Kč 2.500,-- na propagaci Města Králíky a na 

náklady spojené s organizací memoriálu J. Šmolíka a zároveň turnaje o Pohár 
starostky města Králíky a ukládá odboru školství, kultury a tělovýchovy zajistit 
provedení finanční kontroly dle přijatých zásad. 



 2

zodpovědný:  odbor  školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 
RM ukládá odboru VTS zajistit soutěž malého rozsahu na stavbu „Celková sanace 

střešního pláště budovy ZŠ ul. 5. května“ v Králíkách. Výzva k předložení nabídky 
bude zaslána: fa Stely s.r.o. Źamberk, Aubus Karel Horní Libchavy, fa Pario s.r.o. 
Hradec Králové, Nováček Karel Horní Libchavy, Révus Stanislav Červená Voda, 
D+D Střechy s.r.o. Jaroměř, Moravec Zdeněk, Králíky. Výzva bude uveřejněná na 
internetových stránkách města. 
RM dále schvaluje kritéria pro hodnocení soutěže: 
1. cena       70 % 
2. lhůta výstavby                                                           20 % 
3. záruční lhůta za provedené práce                           10 % 

zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje cenovou nabídku firmy Stiblík s.r.o. Vamberk a zároveň pověřuje odbor 

VTS k předložení návrhu smlouvy na provedení plošných výsprav místních 
komunikací na území města Králíky.  

 odpovídá: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

Zapsala: Lenka Faltusová 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
            Jana Ponocná                                                                           Čestmír Doubrava 
                     starostka                                                                                                      místostarosta 
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