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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 04 

rady města 
  konané 28.01.2009  
 
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 dodatek č. 3 nájemní smlouvy k nemovitostem č.j. 4886/2005 mezi 

městem Králíky a společností Služby města Králíky, s. r. o., Králíky týkající se 
změny výše ročního nájemného. 

zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s. r. o.  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu nemovitostí – ocelové haly na st. p. č. 1048/1, ½ ocelové 
haly na st. p. č. 1048/3 a pozemků st. p. č. 1048/2, 1048/4, 1048/5 a p. p. č. 1725/3, 
1725/4 a 1725/7 vše v k. ú. Králíky za účelem zřízení sběrného dvora za roční 
nájemné a ukládá záměr zveřejnit. 

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

RM schvaluje dodatek č. 5 Smlouvy o nájmu tepelných zařízení ze dne 03.08.2004 mezi 
městem Králíky a společností Služby města Králíky, s. r. o., který nově stanoví roční 
nájemné. 

zodpovědný: majetkový odbor, Služby města králíky, s. r. o.  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 6 smlouvy o nájmu části podniku mezi městem Králíky a 
společností Služby města Králíky, s. r. o., Králíky týkající se změny výše ročního 
nájemného. 

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

RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou EVČ spol. s r. o. Pardubice na vypracování 
projektové dokumentace pro stavební povolení akce „Krytý bazén Kralicko“ a 
pověřuje starostku jejím podpisem. 

zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM bere na vědomí „Výroční zprávu města Králíky o činnosti v oblasti poskytování 

informací za rok 2008“ a ukládá odboru vnitřních věcí její zveřejnění v souladu 
s ust. Čl. 12 odst. 1 Směrnice č. 17/2007 o poskytování informací. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: 01.03.2009 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje podpis dodatku č. M01/2009 ke smlouvám o využití programového 
vybavení. 

zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje připojení města Králíky k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a 
vyvěšení tibetské vlajky na budovu městského úřadu dne 10. března 2009. 

zodpovědný: tajemník 
termín: 10. 03. 2009 
hlasování: 5:0:0 

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