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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 22 

rady města 
  konané 19.05.2010  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Bc. Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav 

Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková 
 
Z části jednání omluvena:  MUDr. Eva Rýcová 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM doporučuje prodej obsazené bytové jednotky č. 489/2 v ul. Nádražní v čp. 489 a 

spoluvlastnického podílu ve výši 312/10000 na pozemku st. p. č. 955 a společných 
částech domu vše v k.ú. Králíky za nabídkovou kupní cenu 66.612 Kč a ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 200811632 uzavřenou s firmou OHGS, s. 

r. o., Ústí nad Orlicí a pověřuje starostku podpisem dodatku. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí účelové státní neinvestiční dotace v požární 

ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2010 – 
akceschopnost jednotek“, která je uzavírána mezi Pardubickým krajem a Městem 
Králíky.  

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na 

výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2010 – ostatní části 
dotace“, která je uzavírána mezi Pardubickým krajem a Městem Králíky.  

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z programu Podpora kulturních aktivit na 

rok 2010 vyhlášeným Pardubickým krajem ve výši 20.000,-- Kč na projekt ARTEX 
2010 a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, na vědomí finanční odbor 
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje mandátní smlouvu na provedení a zajištění přípravy a průběhu veřejné 
zakázky na realizaci „Realizace protipovodňových opatření pro území ORP 
Králíky“ pro město Králíky, která je uzavírána mezi panem Tomkem, Malé 
Svatoňovice, a městem Králíky a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

zodpovědný: odbor vnitřních věcí, starostka  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje mandátní smlouvu na provedení a zajištění přípravy a průběhu veřejné 
zakázky na realizaci  „Realizace technologického centra pro ORP Králíky“ pro 
město Králíky, která je uzavírána mezi panem Tomkem, Malé Svatoňovice, a 
městem Králíky a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

zodpovědný: kancelář úřadu, starostka  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM přijímá nabídku firmy In solidum, s.r.o., Praha a pověřuje starostku města 

podpisem smlouvy. 
zodpovědný: starostka, odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 
 
 
 
 
Zapsala: Jitka Prausová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………… ……………………………… 
 Jana Ponocná Bc. Čestmír Doubrava 
 starostka místostarosta 
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