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Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 43 

rady města  
konané dne 17.10. 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 schvaluje požádat o bezúplatný převod nabízeného nepotřebného movitého majetku 

MV dle § 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. o majetku ČR a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na Město Králíky, tj. o osobní 
vozidlo Škoda Felicia Combi, motocykl Jawa a terénní automobil VW Transportér.  

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

 
RM schvaluje smlouvu o dílo mezi Městem Králíky a firmou Stanislav Zbranek – RD 

Komex, Jeseníik  na dodávku 1 ks sanitárního kontejneru pro oddíl tenistů Králíky 
a pověřuje starostku jejím podpisem. 

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

 
RM souhlasí se zněním smlouvy o dílo mezi Městem Králíky a firmou Loučka s.r.o. 

Pardubice na opravu střechy kostela Navštívení Panny Marie v Červeném Potoku a 
pověřuje starostku jejím podpisem. 

zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí s bezplatným užíváním lehkoatletického areálu včetně zázemí při ZŠ 

Moravská pro potřebu výuky tělesné výchovy v rámci učebních osnov Gymnázia 
Králíky pro školní rok 2007/2008. 

zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, ředitel ZŠ Králíky, Moravská 647, 
okres Ústí nad Orlicí, ředitel Gymnázia Králíky, finanční odbor 

termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM posoudila vyjádření odborů k vhodnosti lokalit pro umístění krytého bazénu a 

doporučuje schválit variantu č. 2 „prostor nedokončeného tréninkového hřiště“.  
zodpovědný: starostka, odbor ÚPaSÚ, odbor VTS, odbor ŽP, majetkový odbor, odbor 
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školství, kultury a tělovýchovy,  
termín: ihned 
hlasování: 4:1:0 ( proti p. Doubrava) 

 
 

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