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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 31 

rady města  
  konané 16.07.2008  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, 

MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková 
 
 
 
RM schvaluje záměr prodeje pánského horského jízdního kola nezjištěné značky za 

minimální kupní cenu 500 Kč a ukládá MO záměr prodeje zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje výpůjčku pozemků p. p. č. 651/2, 395, 393/3 a 2285 v k. ú. Králíky – 
tenisové kurty a 1 ks sanitárního ISO kontejneru sdružení TJ Jiskra Králíky, o. s., 
Králíky, za účelem provozování sportovních aktivit. 

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

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 841/RD/067/2008 s firmou STRABAG, 
a. s., Rychnov nad Kněžnou, a pověřuje starostku jejím podpisem. 

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

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 1/2008 uzavřenou s firmou Václav Mareš, Králíky, na 
stavbu „Renovace hlavní věže kostela svaté Anny v Horní Lipce“ a pověřuje 
starostku jejím podpisem.   

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

 
- RM schvaluje smlouvu o dílo č. 12 08 uzavřenou mezi firmou VOTAVA CZ, s. r. o., 

Skuteč, a městem Králíky na stavbu: „Stavební úpravy páteřní pěší komunikace 
v areálu hřbitova v Králíkách“ a pověřuje starostku jejím podpisem.  

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

 
- RM schvaluje smlouvu o spolupráci při prodeji vstupenek na akci Cihelna 2008 mezi 

městem Králíky a firmou IRSnet, s. r. o., Praha, a pověřuje starostku jejím 
podpisem. 
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zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

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