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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 46 

rady města 
  konané 18.11.2009  
 
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová, 

Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
 
RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 03.00 hod., a to v souvislosti 

s plesem, který pořádá FC Jiskra Králíky – Červená Voda, o.s., a to dne 21.11.2009 
ve velkém sále Klubu Na Střelnici v Králíkách. 
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje nový ceník prodeje dříví pro samovýrobce na lesním majetku města 
Králíky s platností od 1.11. 2009. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM mění své usnesení č. RM/2009/44/629 ze dne 4.11. 2009 tak, že souhlasí s uzavřením 
písemné dohody o zpracování dřevní hmoty s panem Boháčem pouze z javoru u čp. 
78 a dvou lip u čp. 5 a 6 (vše v obci Dolní Hedeč) za podmínky, že veškeré práce 
budou provedeny na jeho náklad a vlastní nebezpečí, pouze náhradou za vzniklé 
palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu a současně schvaluje prodej dřevní hmoty 
panu Marečkovi, bytem Králíky za cenu 408,- Kč + DPH za plnometr rovnaného 
palivového dříví.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje uzavření písemné smlouvy o  prodeji dříví v drobném – 10 m3 zlomů v 
porostu 763C7 s panem Novákem, trvale bytem Králíky, za cenu dle schváleného 
ceníku - kód 9050 – 59,50 Kč/m3  včetně DPH (zlom o hmotnatosti do 0,29).  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje výběrovou komisi pro vyhodnocení nabídek na veřejné zakázky 
„Dodávka zemního plynu pro město Králíky a organizace jím zřízené nebo 
založené“ a „Dodávka elektřiny pro město Králíky a organizace jím zřízené nebo 
založené“ ve složení Jana Ponocná, Bc. Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová, Ing. 
Ladislav Tóth a Ing. Miroslav Bouška.  
zodpovědný: místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

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


