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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 51 

rady města 
  konané 28.12.2009  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Bc. Čestmír Doubrava, MUDr. Eva 

Rýcová 
 
Z jednání omluveni: Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 126/1 v k.ú. Králíky o výměře cca 140 m2 

panu Tomanovi, Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 3:0:0 

 
RM bere na vědomí zánik nájemní smlouvy mezi městem Králíky panem Jandejskem, 

Králíky a souhlasí s vrácením nájemného (za část roku 2008, 2009). 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 3:0:0 

 
RM bere na vědomí nabídku na zprostředkování pronájmu/prodeje nemovitostí ve 

vlastnictví města Králíky společnosti RHINOCEROS, a.s., Most a ukládá 
majetkovému odboru oslovit další realitní kanceláře a zjistit jejich nabídky.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje osadnímu výboru Heřmanice pořízení dílů na elektronické zabezpečení 

kostela v Heřmanicích. 
zodpovědný: místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/0176/S k projektu 

Vojenské muzeum Králíky, registrační číslo projektu CZ.1.13/3.1.00/02.00176 a 
pověřuje starostku podpisem dodatku.  

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

 
RM schvaluje Dodatek č. ke Smlouvě o poskytování finančních příspěvků Sdružení obcí 
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Orlicko na realizaci rozvojových projektů a pověřuje starostku jejím podpisem. 
zodpovědný:  starostka 
termín:  ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje provedení opravy osvětlovací soustavy v příspěvkové organizaci Klub Na 

Střelnici z prostředků příspěvkové organizace. 
zodpovědný: ředitel Klubu Na Střelnici, starostka 
termín:  ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje smlouvy o běžném účtu mezi Českou národní bankou, Praha 1, a Českou 

spořitelnou, a.s., pobočka Svitavy a městem Králíky a pověřuje starostku jejích 
podpisem. 

zodpovědný: finanční odbor, starostka 
termín: ihned 
hlasování:3:0:0 

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