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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 54 

rady města  
  konané 10.12.2008  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová, 

Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška  
 
 
RM schvaluje zřízení věcných břemen v souvislosti s plánovanou realizací liniové stavby 

„Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ s jednotlivými vlastníky pozemků v k. ú. 
Dolní Boříkovice dle abecedního seznamu organizací a občanů pro k. ú. Dolní 
Boříkovice pro oprávněné město Králíky. 
RM zároveň schvaluje do doby realizace stavby uzavřít s jednotlivými vlastníky 
pozemků smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.  

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

RM schvaluje záměr prodeje dětského horského jízdního kola zn. SUPERIOR za 
minimální kupní cenu 700 Kč a ukládá MO záměr prodeje zveřejnit. 

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

RM schvaluje podpis smlouvy o provedení atestace č.08108. 
zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení „Kontakt“, Ústí 

nad Orlicí, a to v částce 2.000 Kč.  
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor, odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje přímý příspěvek občanskému sdružení CEMA na zajištění řádného 

provozu Domova pro ženy a matky s dětmi v tísni v Žamberku ve výši Kč 10.000,-- 
a pověřuje starostku města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor, odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví 

termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM Králíky schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na služby spojené se svozem odpadů 

(plastů) s firmou Služby města Králíky, s. r. o. a pověřuje starostku jejím podpisem.  
zodpovědný:  odbor ŽP  
termín:  ihned 
hlasování: 3:0:2(Mgr. Berková a Ing. Tóth) 

 
RM schvaluje „Smlouvu o bezúplatném převodu majetku na město Králíky, 2 ks 

dýchacích přístrojů zn. SATURN“, která je uzavírána mezi Hasičským záchranným 
sborem Pardubického kraje a městem Králíky a pověřuje starostku města jejím 
podpisem.  

zodpovědný:starostka, odbor vnitřních věcí  
termín:  
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 12 08 uzavřenou s firmou VOTAVA CZ 

, s. r. o., Skuteč na stavbu: „Páteřní komunikace hřbitova v Králíkách“ a pověřuje 
starostku  podpisem dodatku. 

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

 
RM schvaluje smlouvu č. Z S12 12 4120150275 mezi městem Králíky a firmou ČEZ 

Distribuce, a. s., Děčín, o realizaci připojení odběrného místa: „Sídliště 42 RD - Na 
Skřivánku, Králíky“ a pověřuje starostku města  podpisem smlouvy.  

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

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