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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 35 

rady města 
  konané 09.09.2009  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila 

Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška  
 
 
RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k pozemku p.p.č. 147 v k.ú. Králíky s panem 

Pirklem, Králíky dohodou, a to k 31.12.2009. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí průběžnou zprávu o realizaci projektu os. Laxus, Hradec Králové 
za období 1.pol. 2009. 

zodpovědný : odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
termín : ihned 
hlasování : 5:0:0 

 
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2009 – MT – 14 s firmou MADOS MT, s. 

r. o., KOSTELEC NAD ORLICÍ – „Oprava místních komunikací – Králíky“ a 
pověřuje starostku podpisem dodatku.  

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

 
RM schvaluje úplnou uzavírku MK na Velkém náměstí z důvodu zajištění bezpečnosti 

při pořádání kulturní akce „Svatomichalská pouť 2009 v Králíkách“ v  termínu: od 
02.10.2009 19:00 do 04.10.2009 do 18:00 hod. Dále pověřuje odbor VTS k zajištění 
uzavírky. 

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

 
RM nesouhlasí s tím, aby fyzické osoby s trvalým pobytem v sídle Městského úřadu 

Králíky na adrese: Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, umisťovaly své místo 
podnikání do sídla Městského úřadu Králíky. 

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

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