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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 29 

rady města 
  konané 29.07.2009  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová 
 
Omluveni: Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jarmila Berková 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška  
 
 

 
RM schvaluje pronájem nebytového prostoru v čp. 363 na Velkém náměstí v Králíkách 

(prodejna „Suvenýr“) paní Látalové za účelem zřízení prodejny suvenýrů, a to od 
01.09.2009 na dobu neurčitou. 

zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o.  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p. p. č. 651/30 v k.ú. Králíky souhlasí 
dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem – „Opěrná zeď 
podél nové stavby na hranici pozemku“ manželů Langhansových, Králíky za 
podmínky, že zídka bude uzpůsobena tak, aby se zamezil odtok povrchové vody na 
pozemek p.p.č. 651/30 v k.ú. Králíky. 

zodpovědný: majetkový odbor, ÚPaSÚ  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 10022, 00101 a 55105 přidělená městu Králíky 
rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje a resortních ministerstev, 
kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 5.062.400 Kč. 

zodpovědný:  finanční odbor  
termín:  průběžně 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje dohodu o zajištění pořadatelské služby na pozemcích vyhrazených 

k parkování, vybírání poplatků za parkovací místo a místních poplatku za užívání 
veřejného prostranství, pro kulturní akci „Hlavní církevní pouti na Hoře Matky 
Boží u příležitosti svátku Nanebevzetí P. Marie“ na Hoře Matky Boží u Králík, 
konané dne 15.08.2009 a pověřuje starostku podpisem dohody se SOKOLEM Dolní 
Boříkovice 

zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín: srpen 2009 
hlasování: 3:0:0 
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RM schvaluje dohodu o zajištění dohody o zajištění organizace prodeje vstupenek, 
parkování a úklidové služby, pro kulturní akci „Den sil podpory AČR CIHELNA 
2009“ konané dne 21.-22.08.2009 a pověřuje starostku podpisem dohody s SDH 
Heřmanice. 

zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín: srpen 2009 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje dohodu o zajištění dohody o zajištění organizace  prodeje vstupenek, 

parkování a úklidové služby, pro kulturní akci „Den sil podpory AČR CIHELNA 
2009“ konané dne 21.-22.08.2009 a pověřuje starostku podpisem dohody s SDH 
Prostřední Lipka. 

zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín: srpen 2009 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje dohodu o zajištění dohody o zajištění organizace  prodeje vstupenek, 

parkování a úklidové služby, pro kulturní akci „Den sil podpory AČR CIHELNA 
2009“ konané dne 21.-22.08.2009 a pověřuje starostku podpisem dohody s SDH 
Králíky. 

zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín: srpen 2009 
hlasování: 3:0:0 

 
RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s cenovými nabídkami pro veřejnou zakázku – 

zjednodušené podlimitní řízení – „Regenerace panelového sídliště V Bytovkách, 
Králíky – II. etapa“ ve složení: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva 
Rýcová, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jarmila Berková. 

zodpovědný: starostka  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM jmenuje komisi pro vyhodnocení cenových nabídek pro veřejnou zakázku – 

zjednodušené podlimitní řízení – „Regenerace panelového sídliště V Bytovkách, 
Králíky – II. etapa“ ve složení: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila 
Berková, Jan Čuma a Marie Pecháčková, jako náhradníky jmenuje MUDr. Evu 
Rýcovou, Ing. Ladislava Tótha, Ing. Miroslava Boušku, Herberta Hollyho a Janu 
Hájkovou. 

zodpovědný: starostka  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM po otevření obálek s předloženými cenovými nabídkami pro veřejnou zakázku – 

zjednodušené podlimitní řízení – „Regenerace panelového sídliště V Bytovkách, 
Králíky – II. etapa“ pověřuje jmenovanou komisi pro vyhodnocení nabídek, aby 
nabídky posoudila a vyhodnotila firmu podle předem stanoveného kriteria, se 
kterou bude uzavřena smlouva. 

zodpovědný: starostka  
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termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

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