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Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 26 

rady města  
konané dne 20.6. 2007  

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

Ing. Ladislav Tóth 
Z jednání omluvena:                        Mgr. Jarmila Berková 
                                          
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška 
 
 
 
RM schvaluje společnosti ARMY FORT s.r.o. navýšení měsíční odměny. 

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

 
RM doporučuje úplatný převod pozemku p.p.č. 653/13 – ostatní plochy v k.ú. Králíky 

od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na město Králíky a 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

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

 
RM ukládá MO pozvat všechny zájemce o koupi bytu č. 1 v čp. 148 v ul. Pivovarská 

v Králíkách na jednání RM dne 04.07.2007 v 15 hodin, aby předložili své nabídky 
kupní ceny v zalepené obálce. 

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

 
RM posoudila dle předem určených kritérií předložené cenové nabídky stavby 

s názvem: „Celková sanace střešního pláště budovy ZŠ ul. 5.května v Králíkách“  a 
rozhodla, že výše uvedenou stavbu provede firma Moravec Zdeněk, Králíky. 
Zároveň pověřuje odbor VTS k předložení návrhu smlouvy  s vybranou firmou.  

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

 
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ST 02/2007 s firmou STIBLIK 

s.r.o.Vamberk na plošné výspravy místních komunikací v Králíkách, kterým se 
mění předpokládaný objem prací v ceně 400.000,-- Kč na 520.000,-- Kč    ( navýšení 
zahrnuje výspravu komunikace před fotbalovým hřištěm v Králíkách). RM 
pověřuje starostku podpisem výše uvedeného dodatku. 
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zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu č. 2/2007 s firmou  KLEMPÍŘSTVÍ Moravec Zdeněk, Králíky 

na provedení lešení, tesařských, klempířských, pokrývačských prací a hromosvodů 
na objektu „Knihovna-Králíky“ a pověřuje starostku jejím podpisem. 

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

 

RM/2007/26/393: RM při výkonu funkce jediného společníka společnosti Služby města 
Králíky s. r. o., se sídlem Králíky, dle  ust. § 132 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje do funkce členů 
dozorčí rady jmenované společnosti ke dni 21.6.2007 ing. Bartáka PhD, bytem 
Králíky, a ing. Peška, bytem Králíky,  

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

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