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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 43 

rady města  
  konané 01.10.2008  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila 

Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje smlouvu o nájmu nemovitosti č.j. UZSVM/HUO/5308/2008-HUOM Sp 

15/2008 JIN, a to pozemku st. p. č. 301 v k. ú. Dolní Boříkovice mezi městem Králíky 
a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

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

RM, v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění, schvaluje rozpočtové opatření číslo 7302, 
61340, 10027, 10029 a interní rozpočtové opatření číslo 6, kterým se  zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku.5.811.300 Kč. 

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

 
RM schvaluje podpis dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 00279072/000/2003 o využití 

programového vybavení. 
zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. SR/2008/0451 na investiční náklady 
vynaložené v souvislosti se zpřístupněním tvrze Hůrka“ a pověřuje starostku jejím 
podpisem. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a provoz turistického 

informačního centra č. SR/2008/0425“ a pověřuje starostku jejím podpisem. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje uzavření podnájemní smlouvy na kancelář v Evropském domě mezi 
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Králickou rozvojovou s. r. o.  a paní Králíkovou z Olomouce na dobu trvání nájemní 
smlouvy uzavřené se společností Králická rozvojová s. r. o.  
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM posoudila a schválila výsledek výběrového řízení veřejné zakázky a rozhodla, že 

smlouva na stavbu Technická vybavenost Na Skřivánku Králíky-I. etapa bude 
uzavřena s firmou Agile, spol. s r. o. Ústí nad Orlicí. Současně pověřuje starostku 
města jejím podpisem. 

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

 
RM schvaluje darovací smlouvy od firmy MADOS MT, s. r. o., Hanušovická lesní, a. s., 

Autoliv Stakupress, s. r. o., Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., 
VAKSTAV, spol. s. r. o., ASOCIACE HYDROENERGETIKŮ, s. r. o., STAVOFIN, 
s. r. o., a EKOLA České Libchavy, s.r.o. . Předmětem smluv jsou dary na akci 
CIHELNA 2008 a pověřuje starostku jejich podpisem. 

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

 
RM schvaluje umístění propagace města v turistickém průvodci Cestujeme po Čechách 

(zaměření na Pardubický kraj) a ukládá vedoucímu OŠKT ve spolupráci s firmou 
Aspida s. r. o. připravit návrh prezentace města Králíky. 

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

 
RM schvaluje spoluúčast města na výrobě DVD kompletu Bikechallenge 2008 ve výši 

Kč 30.000,--. Příspěvek bude poukázán na účet organizátorů závodu. 
zodpovědný: OŠKT, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování:5:0:0  

 
RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo s firmou Klempířství Moravec , Králíky na 

stavbu „sanace střešního pláště  budovy čp. 359“ a pověřuje starostku jejím 
podpisem. 

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

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