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Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 41 

rady města  
konané dne 3.10. 2007  

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

Mgr. Jarmila Berková 
 
Z jednání omluven:              Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje darovací smlouvu  od firmy MADOS MT s.r.o.  Lupenice. Předmětem 

smlouvy je dar ve formě bezplatného zajištění dopravně-inženýrského opatření na 
akci Den sil podpory a výcviku AČR – CIHELNA 2007 a pověřuje starostku jejím 
podpisem 

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

 
RM schvaluje smlouvu o dílo mezi Městem Králíky a firmou ATEH s.r.o. Brno  na 

dodávku 5 ks kompletních svítidel a 5 ks konzol veřejného osvětlení v památkové 
zóně Králíky a pověřuje starostku jejím podpisem. 

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

 
RM schvaluje nabídkovou cenu na dodávku a dovoz sanitárního kontejneru pro 

tenisový oddíl Králíky. Zároveň ukládá odboru VTS, aby předložil návrh smlouvy o 
dílo 

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

 
RM schvaluje, aby rozšíření vodovodu pro  hřbitov v Králíkách provedla firma VAK 

Jablonné nad Orlicí. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 05/07 s firmou M.I.S., a.s., Hradec Králové na 

vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci: „Autobusové 
nádraží – Králíky“ a pověřuje starostku jejím podpisem. 

zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
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hlasování: 4:0:0 
 
RM pověřuje odbor VTS nechat zpracovat investiční záměr na rekonstrukci 

fotbalového hřiště a zpracováním a podáním žádosti o dotaci z programu státní 
podpory sportu pro rok 2008 vyhlašovaného MŠMT.  

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

 
RM ukládá odboru VTS zahájit přípravu veřejné zakázky na vybudování inženýrských 
sítí v sídlišti rodinných domů v lokalitě Na Skřivánku. 

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

 
 
 

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