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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 35 

rady města  
  konané 06.08.2008  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, MUDr. Eva Rýcová, Čestmír Doubrava 
 
Omluven: Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth  
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
 
RM schvaluje uzavření písemné smlouvy o zpracování souší a kůrovcového dříví v 

porostu 775Bb3a s panem Vernerem, bytem Červená Voda. 
zodpovědný: odbor ŽP, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM přijímá nabídku firmy IPI, v. o. s. Žďár nad Sázavou na administraci projektu 

„Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ a pověřuje starostku města jednáním o 
smlouvě a jejím podpisem. 

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

 
RM schvaluje dohodu o zajištění parkování, vybírání poplatků, prodeji vstupenek a 

plnění dalších úkolů v souladu s ČI. II schvalované dohody, pro akci 
„CIHELNA 2008 Králíky" a pověřuje starostku města podpisem dohody s SDH 
Prostřední Lipka. 

zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje dohodu o zajištění parkování, vybírání poplatků, prodeji vstupenek a 

plnění dalších úkolů v souladu s ČI. II schvalované dohody, pro akci 
„CIHELNA 2008 Králíky " a pověřuje starostku města podpisem dohody s SDH 
Králíky. 

zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje dohodu o zajištění parkování, vybírání poplatků, prodeji vstupenek a 

plnění dalších úkolů v souladu s ČI. II schvalované dohody, pro akci 
„CIHELNA 2008 Králíky " a pověřuje starostku města podpisem dohody s SDH 
Heřmanice. 
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zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování:3:0:0 

 
RM schvaluje dohodu o zajištění pořadatelské služby na pozemcích vyhrazených 

k parkování, vybírání poplatků za parkovací místo a místních poplatků za užívání 
veřejného prostranství, pro kulturní akci pouť na Hoře Matky Boží u Králík 
17.08.2008 a pověřuje starostku podpisem dohody se Sokolem Boříkovice. 

zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje podíl města Králíky na vydání nové dvoustranné mapy Plán města - 

Králíky/Červená Voda a pověřuje OŠKT zajistit aktualizovaný textový podklad 
včetně obrazové přílohy pro potřeby zpracovatele. 

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje výši poplatků za provoz tenisového hřiště ve výpůjčce TJ Jiskra Králíky, 

o. s. dle přílohy a ukládá vedoucímu OŠKT průběžně provádět kontrolu evidence 
vybíraných příspěvků. 

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, majetkový odbor, finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje nákup tryskací jednotky ABS 140 a pověřuje vedoucího OŠKT realizací 

grantu. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

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


	zodpovědný: odbor ŽP, starostka

