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Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 32 

rady města  
konané dne 8.8. 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 ukládá odboru VTS zajistit soutěž malého rozsahu na stavbu – „Stavební úpravy 

parkovacích ploch v MPZ Králíky“. Výzva k předložení nabídky bude zaslána: fa. 
MADOS MT, s.r.o. Lupenice, STRABAG a.s. Šumperk, SKANSKA DS a.s. 
Litomyšl, Agile spol. s r.o. Vysoké Mýto.Výzva bude uveřejněna na internetových 
stránkách města. Zároveň RM schvaluje kritérium pro hodnocení soutěže – 80 % 
cenová nabídka, 15% termín, 5% záruka. 

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

 
RM posoudila předložené cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace pro 

stavební povolení včetně projednání na stavbu „ Dům s pečovatelskou službou 
v Králíkách“: a rozhodla, aby projektovou dokumentaci  zhotovila firma BKN spol. 
s r.o., Vysoké Mýto. Zároveň pověřuje odbor VTS k předložení návrhu smlouvy 
s vybranou firmou. 

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

 
 
 
 
RM schvaluje přímý příspěvek na letošní ročník turnajů „O pohár králického venkova“ 

pořádaný komisí pro integrované obce. 
zodpovědný: OŠKT, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

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