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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 49 

rady města 
  konané 09.12.2009  
 
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 dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřenou s firmou EVČ, s. r. o., 

PARDUBICE, název stavby: Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky a pověřuje 
starostku podpisem dodatku. 

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

 
RM souhlasí se skácením 2 ks lip na p.p.č. 1142 v k.ú. Prostřední Lipka a bere na 

vědomí, že stromy skácí ve vlastní režii SÚS Pardubického kraje, středisko Králíky. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu s firmou EMPEMONT s.r.o., se sídlem Valašské Meziříčí, na 

zpracování nezbytných podkladů spojených s podáním žádosti o dotaci a následně s 
realizací projektu s názvem „Zpracování digitálního povodňového plánu a 
vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro území obce s rozšířenou 
působností Králíky“. 

zodpovědný: starostka  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM, v souladu s ustanovením § 102 odst. (2) písmeno b) zákona číslo 128/2000 Sb. o 

obcích, schvaluje vedení účetnictví pro všechny příspěvkové organizace zřízené 
městem Králíky, tj. MŠ, Pivovarská, Králíky; MŠ, Moravská, Králíky; MŠ, 
Červený Potok, Králíky;  Gymnázium a základní škola Králíky, Školní jídelna 
Králíky, Městská knihovna Králíky, Městské muzeum  Králíky a Klub Na Střelnici 
Králíky,  ve zjednodušeném rozsahu. 

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

 
RM Králíky schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zabezpečení provozu systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 
odpadu s firmou SMK s.r.o. Králíky a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.  
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zodpovědný:  odbor ŽP  
termín:  ihned 
hlasování: 5:0:0 

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