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Zápis z jednání č. 13 Rady m ěsta Králíky ze dne 03.04.2018 
 

  
 
Elektronicky hlasovali členové Rady m ěsta Králíky:  Jana Ponocná, Mgr. Martin 
Hejkrlík, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad 
 
Jednání Rady města Králíky (dále jen RM) se zúčastnili prostřednictvím elektronické pošty 
všichni členové, RM je tedy usnášeníschopná. RM schválila pořad schůze. 
 
 
 
RM/2018/13/157: RM doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit Strategický plán 

rozvoje m ěsta Králíky pro období 2018–2026 v četně Akčního plánu pro období 
2018–2019 v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: OOS  
Termín: ihned  
Hlasování: 5:0:0 
 

 
RM/2018/13/158: RM schvaluje rozhodnutí hodnotící k omise o výb ěru nejvhodn ější 

cenové nabídky na ve řejnou zakázku na stavební práce „Oprava st řechy domu 
č. p. 275 na Velkém nám ěstí v Králíkách – zadní část“ a schvaluje uzav ření 
smlouvy o dílo mezi vít ěznou firmou Richard Mare ček, Na Mok řinách 942, 561 69 
Králíky, I Č: 68473087 a městem Králíky. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 

 
 
RM/2018/13/159: RM schvaluje výzvu v četně všech p říloh k podání nabídky na 

uveřejnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na ak ci „Vým ěna 
oken na MŠ v obcích Červený Potok a Prost řední Lipka“ a navrhuje vyzvat 
dodavatele dle p ředloženého seznamu k podání cenových nabídek. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
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RM/2018/13/160: RM bere na v ědomí p ředložený návrh rozd ělení p řidělené kvóty 
včetně stanovení jednotlivých podíl ů z Programu regenerace MPZ pro rok 2018 
a ukládá vedoucímu OVTS p ředložit návrh na jednání Zastupitelstva m ěsta 
Králíky. 
Zodpovědný: odbor VTS, Komise regenerace MPZ Králíky 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 
 
 
……….………………..…….. …………………………………… 
 Jana Ponocná Mgr. Martin Hejkrlík 
 starostka místostarosta 


