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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 30 

rady města 

  konané 31.07.2013  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Jan Mlynář, 

Ing. Ladislav Tóth,  

 

Za městský úřad:    Ing. Miroslav Bouška     

 
 
RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k nebytovým prostorům v přízemí budovy 

čp. 366 – objektu k bydlení na st.p.č. 225 v k.ú. Králíky s paní M. Č., Králíky, a to 
dohodou ke dni 31.08.2013. Současně RM schvaluje záměr pronájmu nebytových 
prostorů o výměře 45,125 m2 v přízemí budovy čp. 366 – objektu k bydlení na 
st.p.č. 225 v k.ú. Králíky, účel pronájmu nespecifikován, nájemné ve výši 960 
Kč/m2/rok a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí postup MO při přípravě návrhu změny článku 8 Pravidel o 
pronajímání nebytových prostorů ve vlastnictví města Králíky a prodlužuje termín 
do 15.08.20213. 
zodpovědný: vedoucí MO, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje výpůjčku nebytových prostor - 2 kanceláří vpravo v 1. NP nemovitosti čp. 
353 na st.p.č. 213 v k.ú. Králíky – Evropský dům společnosti Králický Sněžník, 
o.p.s., Králíky za účelem provozování kanceláří informačního centra a destinačního 
managementu a to na dobu neurčitou.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Zvýšení 
kvality poskytovaných služeb městem Králíky a řízení MěÚ“ a schvaluje uzavřít 
smlouvu s firmou M. C. TRITON, spol. s.r.o., Praha. 
zodpovědný: kancelář úřadu a starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM jmenuje komisi pro otvírání obálek a vyhodnocení cenových nabídek pro veřejnou 
zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavbu – „Chodník a autobusový 
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záliv u sil. I/43 v Králíkách“ ve složení: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Jan 
Čuma, Mgr. Jan Mlynář a Ing. Ludvík Blažek. Jako náhradníky jmenuje: Ing. 
Jana Divíška, Marií Pecháčkovou, Bc. Lucii Vonzovou, Herberta Hollyho a Bc. 
Danu Noskovou. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM jmenuje komisi pro otvírání obálek a vyhodnocení cenových nabídek pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavbu – „Úprava chodníků podél I/43 Králíky, 
průtah“ ve složení: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Jan Čuma, Mgr. Jan Mlynář 
a Bc. Lucie Vonzová. Jako náhradníky jmenuje: Ing. Jana Divíška, Marií 
Pecháčkovou, Herberta Hollyho, Bc. Danu Noskovou a Petra Illichmana. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM jmenuje komisi pro vyhodnocení veřejné zakázky – zjednodušené podlimitní řízení 
na dodávku – „Digitalizace kina Klubu Na Střelnici v Králíkách dle standardu 
DCI“ ve složení: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. 
Vlastimil Kubíček, Ing. Pavel Strnad, Jan Čuma, Libor Kačírek. Jako náhradníky 
jmenuje: Marii Pecháčkovou, Ing. Romana Švédu, Ing. Jana Divíška, Herberta 
Hollyho, Bc. Lucii Vonzovou, Mgr. Jana Mlynáře, Jitku Prausovou. 
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zpracování Lesních 
hospodářských osnov pro LHC Ruda nad Moravou s firmou Lesní taxační 
společnost s.r.o., Hradec Králové.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí příspěvků Sdružení obcí ORLICKO na 
financování aktuálních investičních a neinvestičních projektů v období let 2013 – 
2024. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje Zprávu o hodnocení nabídek veřejné zakázky „Komunální zametací vůz 

– Město Králíky“ a schvaluje uzavřít smlouvu s firmou WestWard s.r.o., Mladá 
Boleslav. Současně RM schvaluje v případě, že vítězná firma neposkytne ve 
stanovené lhůtě součinnost k uzavření smlouvy, uzavřít smlouvu s uchazečem 
FARID COMERCIA s.r.o., Kněžmost. 
zodpovědný: odbor VTS, starostka 
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termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 

 
 
Zapsal: Miroslav Bouška 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka  místostarosta 


