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Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 35 

rady města  
konané dne 29.8. 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 

objektu čp. 3 v Králíkách“. Výzva k předložení nabídky bude zaslána: fa. Stavofin 
s.r.o. Králíky, Jiří Šenk Králíky, Štěpánek spol. s r.o. Opočno, Agile spol. s r.o. Úśtí 
nad Orlicí, Stapo spol. s r.o. Ústí nad Orlicí. Výzva bude uveřejněna na 
internetových stránkách města. 

 RM schvaluje kritérium pro hodnocení soutěže – nejnižší cenová nabídka, termín 
dokončení. 

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

 
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 015/2007 s firmou AGILE, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí 

k provedení díla: „Stavební úpravy parkovacích ploch v Králíkách“ a pověřuje 
starostku jejím podpisem. 

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

 
RM souhlasí s ošetřením lípy rostoucí na p.p.č. 201/2 a st.p.č. 258/1, vše v k.ú. Králíky z 

rozpočtu Města Králíky, kapitoly údržba veřejné zeleně. V ceně je zahrnut úklid 
klestu a vypnutí blízké sítě NN. 

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

 
RM souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z 1 ks smrku na 

p.p.č. 261 v k.ú. Králíky s panem Moravcem, bytem Králíky. Veškeré práce spojené 
se zpracováním palivové dřevní hmoty provede p. Moravec ve vlastní režii.  

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

 
RM povoluje řediteli ZŠ Králíky, 5. května 412, 561 69 Králíky navýšení počtu dětí dle 

§ 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v 7. třídě ZŠ o dva žáky za dodržení podmínek 
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stanovených příslušnou právní normou včetně dodržení hygienických předpisů. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, ředitel ZŠ Králíky, 5. května 412, okres 

Ústí nad Orlicí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

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