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Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 36 

rady města  
konané dne 5.9. 2007  

 
Přítomni členové rady města:         Jana Ponocná, Čestmír Doubrava,  

Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth 
 
Omluvena:    MUDr. Eva Rýcová 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2/2007 s firmou  KLEMPÍŘSTVÍ Moravec, 

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 schvaluje, v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů v platném znění, rozpočtová opatření na dotace 
z MK a MSPZV, kterým se  zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o 
částku  9.735.000 Kč.  

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

 
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 05/2007 s firmou STAVOFIN, s.r.o., Králíky na 

stavební úpravy soc. zařízení v MŠ Pivovarská v Králíkách a pověřuje starostku 
jejím podpisem. 

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

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s odbornou firmou Haupt, Lukavice, na ošetření 
památných stromů Králicka a pověřuje starostku města k podpisu smlouvy. 

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

 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s odbornou firmou Macík, Verměřovice, na 

ruční kosení louky výskytem vachty trojlisté a pověřuje starostku města podpisem 
smlouvy. 

zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
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hlasování: 4:0:0 
 
RM schvaluje Smlouvu o přípravných pracích na projektu se společností RAVEN EU 

Advisory, a.s. a pověřuje starostku jejím podpisem.  
odpovídá: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje Smlouvu o dílo na provedení personálního auditu se společností AQE 

advisors, a.s. a pověřuje starostku jejím podpisem  
odpovídá: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schválila pro zabezpečení poutě sv. Michala v Králíkách dne 29. 9. a 30. 9. 2007 

občanské sdružení SDH Dolní Boříkovice, TJ Jiskra Králíky oddíl kopané a oddíl 
stolního tenisu. 

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

 
RM souhlasí s provedením výcviku roty logistiky 131.smdo v prostoru VMK a pověřuje 

místostarostu podpisem dohody o využití areálu VMK ve dnech 17.-20.9.2007 pro 
armádní výcvik. 
zodpovědný: místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

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