
 1

Město Králíky 
Zápis z jednání č. 23 

rady města  
konané dne 30.5. 2007  

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

Ing. Ladislav Tóth 
 
Omluvena:                                       Mgr. Jarmila Berková 
 
Za městský úřad:                             Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje záměr výpůjčky ½ ocelové haly na st.p.č. 1048/3, st.p.č. 1048/3 a pozemků 

st.p.č. 1048/2, 1048/4 a p.p.č. 1725/7 vše v k.ú. Králíky za účelem vybudování 
recyklačního dvora č. 2 a ukládá MO záměr zveřejnit. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
 

RM jako pronajímatel dává souhlas nájemci Základní umělecké škole, Králíky, 
Nádražní 483, s podnájmem ½ nebytového prostoru – garáže v ul. Nádražní 
v Králíkách pro Základní školu Králíky, Moravská 647.  

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje nové znění smlouvy o výpůjčce nebytových prostor – garáže SDH a malé 
klubovny v čp. 621 v ul. Karla Čapka v Králíkách mezi Městem Králíky a ČR – 
Hasičských záchranným sborem Pardubického kraje, a zároveň výpočet provozních 
nákladů pro rok 2007. 

zodpovědný: majetkový odbor, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4.0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 4 Smlouvy o nájmu tepelných zařízení ze dne 03.08.2004 mezi 
Městem Králíky a společností Služby města Králíky, s.r.o., který nově stanoví roční 
nájemné. 

zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o dílo č. ST 02/2007 s firmou STIBLIK s.r.o. Vamberk na plošné 
výspravy místních komunikací v Králíkách  a pověřuje starostku jejím podpisem. 
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zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
 

RM schvaluje znění Smlouvy o převodu práv k užití díla, tj. logo typu v podobě malého 
„i“ v bílé barvě na zeleném podkladu pro potřeby TIC umístěného v Městském 
muzeu a pověřuje starostku jejím podpisem.  

odpovídá: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

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