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Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 06 

rady města  
  konané dne 06.02. 2008  
 
Přítomni členové rady města:         Jana Ponocná, MUDr. Eva Rýcová, 

Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jarmila Berková 
 
Z části jednání omluvena:              Mgr. Jarmila Berková 
 
Z jednání omluven:                         Čestmír Doubrava 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM bere na vědomí zprávu Hlavní inventarizační komise ze dne 21.01.2008 o provedení 

kontroly inventarizace majetku Města Králíky k 31.12.2007. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM potvrzuje, že dne 30.11.2006 došlo k zániku nájemní smlouvy mezi Městem Králíky 

a Pardubickým krajem na pronájem pozemků p.p.č. 97/1, 97/2, 97/3 a 95/5 v k.ú. 
Červený Potok z důvodu uvedeném ve smlouvě v čl. IV. písm. c), tj. zanikl účel, pro 
které byly nemovitosti užívány. 

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

 
RM schvaluje nájemní smlouvu č. 9 N 08/50 na pronájem pozemků p.p.č. 1388/1 a 

1388/5 v k.ú. Dolní Boříkovice od Pozemkového fondu ČR, a to na dobu neurčitou 
s účinností od 01.03.2008 za roční nájemné. 

Zároveň RM schvaluje dohodu o zaplacení úhrady za užívání uvedených nemovitostí 
mezi Pozemkových fondem ČR a městem ve výši 825,-- Kč za období od 20.09.2006 
do 29.02.2008. 

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

 
RM schvaluje nájemní smlouvu č. 10 N 08/50 na pronájem pozemků p.p.č. 1900/2, 

1900/5 a 1902/1 v k.ú. Králíky od Pozemkového fondu ČR, a to na dobu neurčitou 
s účinností od 01.05.2008 za roční nájemné. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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RM schvaluje podpis dodatku č. M01/2008 a dodatku č. 03 ke smlouvě č. 58/02 o využití 
programového vybavení. 

zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje znění smlouvy na zpracování dokumentace k investičnímu záměru na 
projekt „Turistické trasy a cyklotrasy v Králické pevnostní oblasti“ s Králickou 
rozvojovou s.r.o. a pověřuje starostku jejím podpisem. 

odpovídá: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje znění smlouvy na zpracování studie exteriérové reklamní kampaně 

významných turistických cílů na projekt „Hlavní turistické cíle oblasti Králický 
Sněžník“ s Králickou rozvojovou s.r.o. a pověřuje starostku jejím podpisem. 

odpovídá: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM  schvaluje dodatek ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další 

zpracování dat pro CP se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými 
údaji“ a pověřuje starostku města jeho podpisem.  

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín:  
hlasování:4:0:0 

 
RM přijímá nabídku firmy EVČ s.r.o. Pardubice na zpracování projektové 

dokumentace pro územní rozhodnutí na projekt „Krytý bazén Králicko“ a 
pověřuje vedoucího odboru VTS a starostku města jednáním o smlouvě o dílo a 
jejím podpisem. 

zodpovědný: vedoucí odboru VTS, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM  přijímá nabídku firmy Redea Žamberk na administraci projektu „Krytý bazén 

Králicko“ a pověřuje starostku města jednáním o smlouvě a jejím podpisem. 
zodpovědná: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

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