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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 23 

rady města  
  konané dne 21.05.2008  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová, 

Ing. Ladislav Tóth 
 
Omluvena:    Mgr. Jarmila Berková 
 
Z části jednání omluven:  Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje Smlouvu o uživatelské podpoře k informačnímu systému „Pečovatelská 

služba“ mezi Městem Králíky a panem Zajícem z Liberce a pověřuje starostku 
jejím podpisem. 

zodpovědný: Mgr. Hejkrlík, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o financování ze SROP – podpora regionálních 

a místních služeb cestovního ruchu – „Turistická oblast Králický Sněžník – 
partnerství v cestovním ruchu“ mezi Městem Králíky a Pardubickým krajem a 
pověřuje starostku jeho podpisem. 

zodpovědný:  starostka 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM ukládá odboru VTS zajistit soutěž malého rozsahu na akci – „Oprava místních 

komunikací v Králíkách“. Výzva k předložení nabídky bude zaslána firmám: 
STRABAG, a. s., Rychnov nad Kněžnou, SKANSKA DS a. s., Litomyšl, Chládek a 
Tintěra, Pardubice. Zároveň RM schvaluje kritérium pro hodnocení soutěže – 80% 
cenová nabídka, 15% termín, 5% záruka.  

zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM ukládá odboru VTS zajistit soutěž malého rozsahu na stavbu – „Parkoviště 

osobních vozů ul. Plynárenská, Králíky“. Výzva k předložení nabídky bude 
zaslána: STRABAG, a. s., Rychnov nad Kněžnou, STAVOFIN, s. r. o., Králíky, 
Agile spol. s r. o , Vysoké Mýto. Zároveň RM schvaluje kritérium pro hodnocení 
soutěže – 80% cenová nabídka, 15% termín, 5% záruka.  

zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 



 2

hlasování: 3:0:0 
 
RM souhlasí s podáním dovolání k Nejvyššímu soudu.  

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

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