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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 09 

rady města 
  konané 04.03.2009  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, 

MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška  
 
 

 
RM doporučuje nákup pozemku p. p. č. 509/3 v k. ú. Dolní Lipka od spoluvlastníků Ing. 

Krále, Rychnov nad Kněžnou  a MVDr. Krále, Dolní Lipka na město Králíky za 
kupní cenu ve výši znaleckého posudku a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

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

RM schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 30.12.2005 mezi městem 
Králíky a Základní uměleckou školou, Králíky, týkající se změny předmětu 
výpůjčky. 

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

RM bere na vědomí žádost PK o opětovné projednání, zároveň však nedoporučuje 
bezúplatný převod pozemků p. p. č. 867/3, 868/2 včetně části bývalé silnice III/31227 
a mostu ev.č. 31227-1, vše v k. ú. Červený Potok od Pardubického kraje na město 
Králíky a ukládá předložit bod na jednání ZM. 

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

RM pověřuje odbor VTS k posouzení předložených doplněných nabídek na akci: 
„Výměna oken a vstupních dveří na bytových domech čp. 658, 660, 662 
v Králíkách“ z hlediska technických parametrů a ukládá předložit bod na příští 
jednání RM. 

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

 
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou EVČ, s. r. o., Pardubice, název 

stavby: „Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“, kde se mění čas plnění a pověřuje 
starostku jeho podpisem.  

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

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