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Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 40 

rady města  
konané dne 26.9. 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 posoudila dle předem určených kritérií předložené cenové nabídky stavby  – 

„Stavební úpravy objektu čp.3 Králíky“ a rozhodla, že výše uvedenou stavbu 
provede firma Jiří Šenk, Králíky. Zároveň RM pověřuje starostku města k podpisu 
smlouvy o dílo s vybranou firmou. 

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

RM schvaluje pronájem nebytového prostoru – učebny č. 2 v přízemí v čp. 367 na 
Velkém náměstí v Králíkách (Gymnázium Králíky) panu Mgr. Bergmanovi, 
Králíky, a to v rozsahu jednoho dne za účelem výuky jazykových kurzů. 

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

 
RM schvaluje záměr výpůjčky nebytových prostor – učeben septimy a tercie v přízemí 

Gymnázia v čp. 367 na Velkém náměstí v Králíkách za účelem klubové činnosti 
v rozsahu 2 dnů v týdnu a ukládá záměr výpůjčky zveřejnit. 

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

RM schvaluje cenovou nabídku firmy M.I.S. a.s. Hradec Králové na vypracování 
projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Autobusové nádraží – 
Králíky“. RM ukládá odboru VTS, aby zajistil smlouvu o dílo s výše uvedenou 
firmou na vypracování projektové dokumentace v rozsahu uvedeném v cenové 
nabídce.   
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
 
 

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