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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 10 

rady města 
  konané 11.03.2009  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, 

MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška  
 
 
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi městem Králíky a Základní školou praktickou, 

Králíky, týkající se drobného hmotného majetku. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje pronájem pozemku p. p. č. 465/2 v k. ú. Dolní Hedeč za účelem sekání 
trávy panu Štogrynovi, Dolní Hedeč za roční nájemné.  

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

RM schvaluje nový záměr pronájmu nemovitosti čp. 9 na st. p. č. 67 a pozemků st. p. č. 
67, p. p. č. 439/6, 439/10, 439/11 vše v k. ú. Dolní Lipka a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit na delší dobu (do 30.06.2009).  

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

RM  posoudila předložené cenové nabídky na akci: „Výměna oken a vstupních dveří na 
bytových domech čp. 658, 660, 662 v Králíkách“ a s ohledem na celkovou výhodnost 
zakázky rozhodla, aby smlouva na dodávku byla uzavřena s firmou DOLS, a. s.. 
Druhá a třetí v pořadí byly vybrány firmy STAVONA, spol. s r. o.České Libchavy a 
SULKO, s. r. o., které by byly osloveny v případě neuzavření smlouvy s první 
firmou v pořadí. RM zároveň pověřuje odbor VTS k předložení smlouvy 
s vybranou firmou.  

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

 
RM schvaluje podpis smlouvy o zveřejnění inzerce. 

zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje podpis dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí IT služeb ev. číslo S-57-
160/2007/75. 

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

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

 
 
 

 


	RM schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi městem Králíky a Základní školou praktickou, Králíky, týkající se drobného hmotného majetku.
	zodpovědný: majetkový odbor 
	RM schvaluje pronájem pozemku p. p. č. 465/2 v k. ú. Dolní Hedeč za účelem sekání trávy panu Štogrynovi, Dolní Hedeč za roční nájemné. 
	zodpovědný: majetkový odbor 
	RM schvaluje nový záměr pronájmu nemovitosti čp. 9 na st. p. č. 67 a pozemků st. p. č. 67, p. p. č. 439/6, 439/10, 439/11 vše v k. ú. Dolní Lipka a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit na delší dobu (do 30.06.2009). 
	zodpovědný: majetkový odbor 
	RM  posoudila předložené cenové nabídky na akci: „Výměna oken a vstupních dveří na bytových domech čp. 658, 660, 662 v Králíkách“ a s ohledem na celkovou výhodnost zakázky rozhodla, aby smlouva na dodávku byla uzavřena s firmou DOLS, a. s.. Druhá a třetí v pořadí byly vybrány firmy STAVONA, spol. s r. o.České Libchavy a SULKO, s. r. o., které by byly osloveny v případě neuzavření smlouvy s první firmou v pořadí. RM zároveň pověřuje odbor VTS k předložení smlouvy s vybranou firmou. 
	zodpovědný: odbor VTS 
	RM schvaluje podpis smlouvy o zveřejnění inzerce.
	RM schvaluje podpis dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí IT služeb ev. číslo S-57-160/2007/75.

