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Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 39 

rady města  
konané dne 19.9. 2007  

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

Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth 
 
Z části jednání omluvena:                Jana Ponocná 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška 
 
 
 
RM schvaluje smlouvu o dílo mezi Městem Králíky a firmou Vakstav a.s., Jablonné nad 

Orlicí na stavbu – „Kanalizace Králíky – ulice Sadová“ a pověřuje starostku jejím 
podpisem. 

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

 
 
RM schvaluje rozpočtovou změnu zvýšení o 190 tis. Kč v položce „Opravy a údržba 

budov mateřských škol“ 
zodpovědný: finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
 
RM schvaluje smlouvu č. Z S24 12 8120003534 o realizaci přeložky vrchního vedení NN 

pro objekt čp. 488 (Tělocvična čp.488, ulice Nádražní, Králíky). Jedná se o úhradu 
nákladů spojených s přeložkou distribučního zařízení v souvislosti s navrhovanou 
stavbou -  ZŠ Moravská Králíky – Tělocvična – rekonstrukce  a přístavba  a 
pověřuje starostku jejím podpisem. 

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

 
 
RM v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v.z.p.p., 

rozhodla o názvu ulice ve směru k obci Prostřední Lipka, k č.p. 382 včetně, na 
hranice katastru obce Králíky a souhlasí s užitím názvu ulice Pivovarská, jako její 
kontinuální pokračování. 

zodpovědný:odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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Zapsala: Lenka Faltusová 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
            Jana Ponocná                                                                           Čestmír Doubrava 
                starostka                                                                                   místostarosta 
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