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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 08 

rady města 
  konané 25.02.2009  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, 

Mgr. Jarmila Berková 
 
Omluveni: Čestmír Doubrava, 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška  
 
 
RM nedoporučuje prodej pozemků st. p. č. 1053/1, 1053/2, část 139/2 a část 142/2, dále 

p. p. č. 262/1, 263/1, 266/2, část 263/2 a část 2283 a dále budovy bez čp/ev na st. p. č. 
139/2 – prům. objekt, na st. p. č. 1053/1 – jiná stavba, na st. p. č. 1053/2 – jiná stavba 
a na st. p. č. 142/2 – jiná stavba, vše v k. ú. Králíky a ukládá MO předložit na 
jednání ZM záměr prodeje. 

zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje nákup objektu na st. p. č. 567 a pozemků st. p. č. 567 a 3331 v k. ú. 
Králíky od Východočeské plynárenské, a. s., Hradec Králové na město Králíky a 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

zodpovědný: majetkový odbor  
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje prodej pozemků st. p. č. 72 a p. p. č. 367 v k. ú. Dolní Hedeč za kupní 
cenu u st. p. 70 Kč/m2 a u p. p. 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemků a informovat nájemce o 
záměru prodeje.  

zodpovědný: majetkový odbor  
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou AGROSTAV, a. s. Ústí nad Orlicí na akci: 
„Stavební úpravy sociálního zařízení a TZB, ZŠ 5. května, Králíky“ a pověřuje 
starostku jejím podpisem. 

zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM Králíky schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na služby spojené s prováděním odchytu 
toulavých psů a sběru a likvidaci kadáverů se společností Služby města Králíky s. r. 
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o. a pověřuje starostku jejím podpisem.  
zodpovědný:  odbor ŽP  
termín:  ihned 
hlasování: 4:0:0  

 
RM schvaluje mandátní smlouvu na provedení a zajištění přípravy a průběhu veřejné 

zakázky v podlimitním řízení na dodávku požárního automobilu CAS pro město 
Králíky, která je uzavírána mezi Ing. Tomkem, Malé Svatoňovice a městem 
Králíky, Králíky a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu o poradenské činnosti č. 118P/2009 a pověřuje starostku 

podpisem smlouvy. 
zodpovědný: starostka  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

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