Usnesení RM č. 89/2017-RADA ze dne 16.11.2017
89/2017-RADA/4353 - 89. Rada města
I. s chval uj e
ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou
89/2017-RADA/4354 - 89. Rada města
I. s chval uj e
předložený program jednání RM
89/2017-RADA/4355 - 89. Rada města
I. bere na v ědom í
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení územního řízení o umístění
stavby "STL plynovod a přípojka pro areál Dibaq" na pozemku parc.č. 3714 v k.ú.
Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o upuštění od vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby a vydání souhlasu ke zřízení stavby dle §15 "Žamberk,
ul. Hluboká - rekonstrukce chodníků" na pozemcích parc.č. 3684, 3746, 968, 966,
3715/3, 989, 985/1, 3715/1, 3882/1 v k.ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení řízení o povolení změny
stavby před jejím dokončením stavby "realizace úspor energií - městská knihovna"
na pozemku parc.č. 515/6 v k.ú. Žamberk
- sdělení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k akci "instalace el. topného kabelu do
okapového žlabu na čelní straně budovy radnice č.p. 166" v Žamberku
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o povolení výjimky z obecných
technických požadavků na výstavbu pro stavbu "„přístřešku" na pozemku parc.č. 347
v k.ú. Žamberk
- veřejnou vyhlášku Stavebního úřadu MěÚ Žamberk - oznámení o zahájení
územního řízení o umístění stavby "pokládka datového vedení Žamberk ul. Hluboká
+ podměstí" na pozemcích parc.č. 3684, 3747/1, 32, 3744/1, 73, 68, 67, 3746, 3715/1
v k.ú. Žamberk
89/2017-RADA/4356 - 89. Rada města
I. bere na v ědom í
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o vydání stavebního povolení k provedení
stavby vodního díla "Objekt pro dávkování síranu železitého v areálu ČOV Žamberk
II - ul. Tovární" na pozemcích parc.č. 2687/16 a 2687/17 v k.ú. Žamberk
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci "Zásah
do významného krajinného prvku - kácení a práce v břehových porostech " v k.ú.
Klášterec nad Orlicí, Líšnice, Žamberk, Helvíkovice, Litice nad Orlicí na území
přírodního parku "Orlice"”
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les "2 ks jasan ztepilý a 1 ks javor klen na
pozemku parc.č. 3761/4 v k.ú. Žamberk"
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- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les "3ks lípa srdčitá na pozemku parc.č.
3792" v k.ú. Žamberk
- sdělení odboru ZPZE MěÚ Žamberk k realizaci úprav a zastřešení shromáždiště
odpadů v Žamberku, ul. Nádražní
89/2017-RADA/4357 - 89. Rada města
I. bere na v ědom í
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace ul. Masarykovo náměstí č. 38c - pro akci rozsvícení stromu a vánoční
jarmark
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk - opatření obecné povahy,
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Masarykovo náměstí
č. 38c z důvodu konání akce "rozsvícení stromu a vánoční jarmark"
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk - opatření obecné povahy ,
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 58c ul. Pod Skalami z
důvodu provádění stavebních prací v rámci akce "STL plynovod a přípojka pro areál
Dibaq"
- stanovení místní úpravy provozu odborem SPDO MěÚ Žamberk na místní
komunikaci ul. Tyršova z důvodu dokončení výstavby nového parkoviště v rámci
akce "Žamberk - Tyršova ulice parkoviště"
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o změně stavby před jejím dokončením
"Rekonstrukce opěrné zdi a chodníku, ul. Smetanova - před č.p. 655"”
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 58c ul. Pod Skalami pro užití silničního pozemku pro provádění
stavebních prací "STL plynovod a přípojka pro areál firmy Dibaq"
89/2017-RADA/4358 - 89. Rada města
I. bere na v ědom í
- veřejnou vyhlášku Krajského úřadu Pk odboru ODSH - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11, na průtahu městem Žamberk
- oznámení Povodí Labe, s.p., Hradec Králové o přerušení stavebních prací na stavbě
vodního díla "Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana"
89/2017-RADA/4359 - 89. Rada města
I. b ere na v ědom í
zápis z jednání hodnotící komise o "Hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu příjmů a
výdajů města Žamberka na rok 2017" z Individuálních dotací ze dne 9.11.2017
II. s chval uj e
1. poskytnutí dotace z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka z Individuálních
dotací žadateli Junák - český skaut, středisko Žamberk, z.s. ve výši 20.000,- Kč
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Individuálních dotací na
rok 2017 mezi městem Žamberkem, jako poskytovatelem a příjemcem Junák český skaut, středisko Žamberk, z.s., Zámecká, Žamberk, IČ 15029107 na
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realizaci projektu "Projektová dokumentace nové skautské klubovny" ve výši
20.000,- Kč
89/2017-RADA/4360 - 89. Rada města
I. uděl uj e
Městskému muzeu v Žamberku, ČSA 472, Žamberk, souhlas s podáním žádosti o
poskytnutí finančních prostředků z programu ISO Ministerstva kultury ČR na
Vybavení depozitářů a stálých expozic
89/2017-RADA/4361 - 89. Rada města
I. s ouhl así
s podáním žádosti o podporu z Programu podpory Kultury a památkové péče
Pardubického kraje na Vybavení depozitářů a stálých expozic Městského muzea v
Žamberku
II. ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. zapracovat do návrhu rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018
částku ve výši 27.000,- Kč na spoluúčast na financování projektu Vybavení
depozitářů a stálých expozic Městského muzea v Žamberku
Termín: 1.12.2017
89/2017-RADA/4362 - 89. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání hodnotící komise o "Hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu příjmů a
výdajů města Žamberka na rok 2017" z Individuálních dotací ze dne 10.11.2017
II. s chval uj e
1. poskytnutí dotace z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka z Individuálních
dotací žadatelům J.K. a T.S. ve výši 5.000,- Kč
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Individuálních dotací na
rok 2017 mezi městem Žamberkem, jako poskytovatelem a příjemci J.K.,
Žamberk a T.S. na realizaci projektu "Úprava běžeckých stop v části obce
Žamberk Na Vrších - délka okruhu minimálně 5 km - náklady na pohonné hmoty,
opravu a údržbu skútru, případně na výrobu stopovače nebo na výrobu křídla na
úpravu stop pro skate" ve výši 5.000,- Kč
89/2017-RADA/4363 - 89. Rada města
I. s chval uj e
rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2017 dle tab.
č.1)
89/2017-RADA/4364 - 89. Rada města
I. bere na v ědom í
plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2017, ke dni 30.09. 2017
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89/2017-RADA/4365 - 89. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni 31.10.2017, uvedené
v tab. č. 1)
89/2017-RADA/4366 - 89. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit střednědobý výhled rozpočtu města Žamberka na období let 2018-2022
89/2017-RADA/4367 - 89. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
1. vyhlásit dotační programy pro poskytování dotací z rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka pro rok 2018:
- Podpora kultury
- Podpora volnočasových aktivit
- Podpora životního prostředí
- Podpora sociálních služeb a zdravotnictví
- Podpora prevence kriminality
- Podpora památkové péče
- Podpora sportu a tělovýchovy
1. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
2. Podpora sportovní činnosti dospělých
3. Podpora jednotlivých sportovních akcí
4. Podpora na vybavení, provoz, energie, údržbu a opravy sportovních zařízení
2. vyhlásit podmínky pro poskytování Individuálních dotací pro rok 2018
89/2017-RADA/4368 - 89. Rada města
I. uděl uj e
souhlas SVČ Animo, Žamberk, 28. října 713, IČ 72087650, s podáním žádosti o
poskytnutí dotace do vyhlášené výzvy MAS Orlicko - IROP - Neformální a zájmové
vzdělávání na projekt "Vybavení nových dílen pro ZÚ letecký modelář"
II. ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. zapracovat do návrhu rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018
položku ve výši 25.000,- Kč na financování projektu "Vybavení nových dílen
pro ZÚ letecký modelář" pro SVČ Animo
Termín: 1.12.2017
89/2017-RADA/4369 - 89. Rada města
I. s chval uj e
podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt "SVČ Animo - Učebna cizích jazyků a
bezbariérové úpravy" do vyhlášené výzvy MAS Orlicko - IROP - Neformální a
zájmové vzdělávání
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II. ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. zapracovat do návrhu rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018
položku ve výši 50.000,- Kč na spolufinancování projektu "SVČ Animo Učebna cizích jazyků a bezbariérové úpravy"
Termín: 1.12.2017
89/2017-RADA/4370 - 89. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost příspěvkové organizace Základní škola Žamberk, Nádražní 743, Žamberk, o
zvýšení příspěvku na provoz v roce 2017 z důvodu vyššího čerpání na položce
spotřeby energie
II. doporučuj e z ast u pi t el st vu m ěst a
schválit příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, Nádražní 743, Žamberk,
zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2017 o 15.000 Kč. Příspěvek na provoz bude
pro rok 2017 činit 2.188.000 Kč, příspěvek na provozní činnost celkem bude pro rok
2017 činit 2.207.000 Kč
89/2017-RADA/4371 - 89. Rada města
I. s chval uj e
příspěvkové organizaci Středisko volného času ANIMO Žamberk, 28. října 713,
Žamberk, přijetí sponzorských darů od jednotlivých dárců v roce 2017 dle žádosti
příspěvkové organizace
89/2017-RADA/4372 - 89. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci příspěvkové organizace Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk,
Nádražní 39, Žamberk, o poruše čtečky bankovních karet na samoobslužném kiosku
II. s chval uj e
příspěvkové organizaci Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk, Nádražní 39,
Žamberk, změnu provozního určení samoobslužného kiosku k prodeji vstupenek na
informační kiosek
89/2017-RADA/4373 - 89. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, o
zvýšení příspěvku na provoz v roce 2017 z důvodu vyššího čerpání na položce
spotřeby energie, na položce opravy a udržování
II. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit příspěvkové organizaci Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk,
zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2017 o 31.000 Kč.
Příspěvek na provoz bude pro rok 2017 činit 1.105.200 Kč, příspěvek na provozní
činnost celkem bude pro rok 2017 činit 1.386.042,80 Kč
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89/2017-RADA/4374 - 89. Rada města
I. s chval uj e
zvýšení účetních odpisů dlouhodobého majetku pro rok 2017 příspěvkové organizaci
Školní jídelna Žamberk, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, v hlavní činnosti o 278 Kč.
Výše účetních odpisů dlouhodobého majetku pro rok 2017 v hlavní činnosti bude
činit 160.203 Kč
89/2017-RADA/4375 - 89. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova
357, Žamberk, o použití finančních prostředků z další účelové dotace Pardubického
kraje v roce 2017, žádost o změnu účelu použití finančních prostředků
II. s chval uj e
1. příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova 357,
Žamberk, použití finančních prostředků z další účelové dotace Pardubického kraje
v roce 2017 ve výši do 311.600 Kč na nákup majetku a služeb dle návrhu
příspěvkové organizace
2. příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova 357,
Žamberk, použití finančních prostředků z další účelové dotace Pardubického kraje
v roce 2017 na udělení odměn zaměstnancům příspěvkové organizace a s tím
související zvýšení odvodů zákonného sociálního pojištění dle návrhu
příspěvkové organizace
3. příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova 357,
Žamberk, použití finančních prostředků z vyšších příjmů příspěvkové organizace
v roce 2017 ve výši do 30.000 Kč na certifikovanou skartaci dokumentů a činnosti
s tím spojené
4. příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova 357,
Žamberk, změnu použití finančních prostředků ve výši do 65.000 Kč v roce 2017
dle návrhu příspěvkové organizace
89/2017-RADA/4376 - 89. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 s účinností od 1. 1. 2018 do
doby schválení rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2018:
Čerpání provozních výdajů je povoleno ve výši 1/12 celkových výdajů „konečného
upraveného rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2017“ za kalendářní
měsíc do doby schválení rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2018.
Provozní výdaje, jejichž výše je upravena smlouvami mezi městem Žamberk a
dodavatelem, budou hrazeny dle těchto smluv.
Čerpání investičních výdajů v době rozpočtového provizoria je povoleno na
investiční akce, které smluvně přechází z roku 2017 a let minulých do roku 2018.
Dále je povoleno čerpání investičních výdajů, které budou financovány z dotačních
titulů přiznaných v roce 2017, let minulých a dotací přiznaných v roce 2018 a na
které je vymezena spoluúčast města Žamberka ve schváleném rozpočtovém výhledu
na období let 2018-2022
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89/2017-RADA/4377 - 89. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit pověření radě města Žamberka k provádění rozpočtových opatření
schváleného rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2017 v období od 6.
prosince 2017 do 12. února 2018 v neomezené výši s tím, že si zastupitelstvo města
Žamberka vyhrazuje schválení těchto rozpočtových opatření na svém nejbližším
zasedání
89/2017-RADA/4378 - 89. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit aktualizované znění předpisu SAM 3233 Statut fondu obnovy majetku města
Žamberka
89/2017-RADA/4379 - 89. Rada města
I. s chval uj e
aktualizované, 26. vydání vnitřní směrnice OS2109 Hospodářská dispozice města
Žamberka, s datem účinnosti od 01.01.2018
89/2017-RADA/4380 - 89. Rada města
I. d oporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
1. zrušit vnitřní předpis SAM 3218 Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje
2. zrušit Fond rozvoje a finanční prostředky na běžném účtu fondu ve výši 2,4 mil.
Kč převést do Fondu obnovy majetku města Žamberka
89/2017-RADA/4381 - 89. Rada města
I. s chval uj e
novace Smluv o běžném účtu číslo:
1222-1321320309/0800;
107-1321320309/0800;
020183-1321320309/0800;
1224108349/0800;
1321320309/0800;
19-1321320309/0800;
27-1321320309/0800;
35-1321320309/0800;
981224-1321320309/0800;
6015-1321320309/0800;
1329588369/0800;
vedených pro Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk a předložených
Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62
II. pověřuj e
starostu podpisem smluv
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89/2017-RADA/4382 - 89. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci o položce rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2017 „Správa
MěÚ - nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku“
II. s chval uj e
rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2017 dle tab.
č.2)
89/2017-RADA/4383 - 89. Rada města
I. bere na v ědom í
1. dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy,
obcí Česká Rybná 78, 561 85 Česká Rybná, IČ: 00278645,
2. dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy,
obcí Dlouhoňovice, Školská 71, 564 01 Dlouhoňovice IČ: 00580899,
3. dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy,
obcí Hejnice, Hejnice 66, 564 01 Žamberk IČ: 00278831,
4. dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy,
obcí Helvíkovice, Helvíkovice 3, 564 01 Žamberk IČ: 00580929,
5. dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy,
obcí Líšnice, Líšnice 226, 561 84 Líšnice IČ: 00279170,
6. dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy,
obcí Lukavice, Lukavice 117, 561 51 Letohrad IČ: 00279200,
7. dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy,
obcí Záchlumí, Záchlumí 98, 561 86 Záchlumí IČ: 00279790
II. doporučuj e z a st upi t el st vu m ěst a
schválit:
1. dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy,
obcí Česká Rybná 78, 561 85 Česká Rybná, IČ: 00278645,
2. dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy,
obcí Dlouhoňovice, Školská 71, 564 01 Dlouhoňovice IČ: 00580899,
3. dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy,
obcí Hejnice, Hejnice 66, 564 01 Žamberk IČ: 00278831,
4. dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy,
obcí Helvíkovice, Helvíkovice 3, 564 01 Žamberk IČ: 00580929,
5. dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy,
obcí Líšnice, Líšnice 226, 561 84 Líšnice IČ: 00279170,
6. dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy,
obcí Lukavice, Lukavice 117, 561 51 Letohrad IČ: 00279200,
7. dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy,
obcí Záchlumí, Záchlumí 98, 561 86 Záchlumí IČ: 00279790

uzavíranou s
uzavíranou s
uzavíranou s
uzavíranou s
uzavíranou s
uzavíranou s
uzavíranou s

uzavíranou s
uzavíranou s
uzavíranou s
uzavíranou s
uzavíranou s
uzavíranou s
uzavíranou s

89/2017-RADA/4384 - 89. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
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schválit novou cenovou mapu pozemků ve vlastnictví města Žamberk v k.ú.
Žamberk a aktualizovanou verzi Pravidel SAM 3207 (Pravidla - cenová mapa pro
návrh prodejních cen pozemků ve vlastnictví města Žamberka)
89/2017-RADA/4385 - 89. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru REUP o předpokládané výši nákladů na výměnu oken v prostorách
Pedagogicko-psychologické poradny v Žamberku
89/2017-RADA/4386 - 89. Rada města
I. s chval uj e
1. pronájem pozemků parc.č. 2368 - tr. tr. porost o výměře 33519 m2 a parc.č. 2371 tr. tr. porost o výměře 2987 m2 vedených na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk
určených k provozování sportovních disciplín motoristického charakteru na dobru
určitou od 01.03.2018 do 30.11.2018 za nájemné ve výši Kč 1.500,--/celý
předmět nájmu.
Žadatel: "NOVA Motocross team Žamberk o.s." při ÚAMK, Pobočný spolek,
Nádražní 754, 564 01 Žamberk
2. prodloužení termínu uvedení pozemků parc.č. 2368 - tr. tr. porost o výměře 33519
m2 a parc.č. 2371 - tr. tr. porost o výměře 2987 m2 vedených na LV č. 10001 pro
obec a k.ú. Žamberk určených k provozování sportovních disciplín motoristického
charakteru do původního stavu do 31.12.2018.
Žadatel: PRIPON s.r.o., Sokolovská 33, 562 01 Ústí nad Orlicí
II. pověřuj e
starostu podpisem Smlouvy o nájmu ve věci pronájmu pozemků parc.č. 2368 - tr. tr.
porost o výměře 33519 m2 a parc.č. 2371 - tr. tr. porost o výměře 2987 m2 vedených
na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk určených k provozování sportovních
disciplín motoristického charakteru na dobru určitou od 01.03.2018 do 30.11.2018
za nájemné ve výši Kč 1.500,--/celý předmět nájmu
89/2017-RADA/4387 - 89. Rada města
I. neschval uj e
nákup registrační pokladny pro evidenci tržeb EET do Sběrného dvora Žamberk z
prostředků města
89/2017-RADA/4388 - 89. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo akce "Realizace úspor energií - Městská knihovna
Žamberk" uzavřené mezi městem Žamberk a firmou STATING s.r.o., Pardubická
861/75a, 500 01 Hradec Králové, IČ: 25293864 ve věci víceprací a méněprací
II. pověřuj e
starostu města podpisem dodatku č.2 smlouvy o dílo
89/2017-RADA/4389 - 89. Rada města

Strana 9/16

Usnesení RM č. 89/2017-RADA ze dne 16.11.2017
I.

s chval uj e
výrobu nových vnitřních mříží oken na zadní straně budovy Městského muzea v
Žamberku dle předložené cenové nabídky
II. ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření ve výši 40.000,- Kč a to ponížením "Rezervy
rozpočtu" a navýšením položky "Investice do budov města, akce do 500 tis.
Kč, příloha č. 2"
Termín: 7.12.2017
III.
pověřuj e
odbor REUP objednáním výroby a montáže mříží u spol. ŽIVA a.s., IČ: 60917598
89/2017-RADA/4390 - 89. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci "Realizace šikmých stání v ul. U Polikliniky,
Žamberk" se společností HABAU CZ s.r.o. , IČ: 26068338
II. p ověřuj e
starostu podpisem dodatku č. 2 smlouvy o dílo se společností HABAU CZ s.r.o
89/2017-RADA/4391 - 89. Rada města
I. s chval uj e
vyhlášení veřejné zakázky dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek formou zjednodušeného podlimitního řízení "Vestavba osobní plošiny v
č.p.833 Žamberk II." včetně textu zadávací dokumentace a příloh. Administrátorem
veřejné zakázky je dle příkazní smlouvy firma DABONA s.r.o., Rychnov nad
Kněžnou. Veřejná zakázka bude do konce lhůty pro podání nabídek zveřejněna na
profilu zadavatele, zároveň bude odeslána alespoň 5 dodavatelům a to:
VÝTAHY KVADRO, s.r.o., Hnátnice 315, 561 01 Hnátnice, IČ: 47455616
MARHOLD a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí, IČ: 15050050
STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, IČ: 25963864
EURO VÝTAHY s.r.o., Ke Stírce 1845/39, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, IČ: 24665631
AZ Výtahy ČR s.r.o., Husova 1285/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ:
26289563
II. j m enuj e
komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky Ing. Bc.
Oldřich Jedlička (náhradník Jiří Dytrt), Ing. Lenka Fránková (náhradník Radka
Stránská), Michaela Vaňková (zástupce fa.DABONA s.r.o.), člen KV (náhradník
člen KV), Jaroslava Halbrštátová (náhradník MUDr. Jiřina Jirešová)
89/2017-RADA/4392 - 89. Rada města
I. bere na v ědom í
opakovanou žádost CSP o studii řešení parku v areálu a sdělení vedoucí odboru
REUP k této žádosti
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89/2017-RADA/4393 - 89. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo akce "Žamberk - Most ev.č. 000420 do Polska,
rekonstrukce“ uzavřené mezi městem Žamberk a firmou Skanska a.s., Křižíkova
682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín, IČ: 26271303 ve věci méněprací
II. pověřuj e
starostu podpisem dodatku č.3 smlouvy o dílo
89/2017-RADA/4394 - 89. Rada města
I. bere se souhl asem n a vědom í
zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 789/6
umístěné ve 3. NP budovy č.p. 789 postavené na pozemku parc.č. 766 vše v obci a
k.ú. Žamberk ke dni 27.02.2014, kdy skončila jeho pětiletá lhůta.
Žadatel: R.F.
II. pověřuj e
starostu podpisem potvrzení ve věci zrušení předkupního práva jako práva věcného
na bytovou jednotku č. 789/6 umístěné ve 3. NP budovy č.p. 789 postavené na
pozemku parc.č. 766 vše v obci a k.ú. Žamberk ke dni 27.02.2014, kdy skončila jeho
pětiletá lhůta
89/2017-RADA/4395 - 89. Rada města
I. bere na v ědom í
Anketní dotazník "Programu regenerace MPZ Žamberk pro rok 2018", včetně
průvodního dopisu
89/2017-RADA/4396 - 89. Rada města
I. bere na v ědom í
provedení nutných havarijních oprav na majetku města
II. ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření ve výši 140.000,- Kč a to ponížením položky
"Rezerva rozpočtu" a navýšením položky "Havarijní opravy na majetku města"
Termín: 30.11.2017
89/2017-RADA/4397 - 89. Rada města
I. s chval uj e
poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč dle Pravidel SAM 3221 pro narozené
dítě, a to: dle přílohy
II. pověřuj e
starostu podpisem darovacích smluv
89/2017-RADA/4398 - 89. Rada města
I. s chval uj e
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smlouvu o nájmu nebytových prostor v čp. 833 v Žamberku mezi městem Žamberk,
jako pronajímatelem, a Českou republikou - Úřadem práce České republiky, IČ
72496991, se sídlem Praha 7, Dobrovského 1278/25
II. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy
89/2017-RADA/4399 - 89. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru PRAV o žádostech o poskytnutí informací
89/2017-RADA/4400 - 89. Rada města
I. s chval uj e a v ydáv á
nařízení města Žamberka č. 6/2017 o placeném stání na místních komunikacích
II. s chval uj e
výtisk 240 ks parkovacích karet pro Masarykovo náměstí Žamberk na rok 2018, s
číselnou řadou, oražených stříbřitým znakem města Žamberk. Parkovací karta bude
přenosná, cena jedné parkovací karty bude činit 600 Kč včetně DPH
89/2017-RADA/4401 - 89. Rada města
I. bere na v ědom í
Prohlášení zástupců obcí a dobrovolných svazků obcí k zákonu č. 159/2006 Sb., o
střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., iniciované Dobrovolným svazkem obcí
Mikroregion Severo-Lanškrounsko
II. s chval uj e
připojení se města Žamberka k tomuto prohlášení
III.
pověřuj e
1. Jiřího Dytrta, starostu
1. podpisem a zasláním dokumentu dobrovolnému svazku obcí
Termín: 30.11.2017
89/2017-RADA/4402 - 89. Rada města
I. bere na v ědom í
zprávu odboru PRAV k tržním řádům
II. ukl ádá
1. Odboru právnímu
1. předložit RM nařízení města o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na
území města Žamberk
Termín: 27.11.2017
89/2017-RADA/4403 - 89. Rada města
I. předává
osvědčení o nastoupení do funkce členky zastupitelstva města Žamberka paní MUDr.
Daše Hegerové, Žamberk
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89/2017-RADA/4404 - 89. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu o dílo na monitoring jakosti vod uzavřenou mezi městem Žamberk a
společností FINGEO s.r.o., Choceň, na rok 2018
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem smlouvy
Termín: 1.12.2017
89/2017-RADA/4405 - 89. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu o dílo na zajištění svozu, dotřídění a předání k recyklaci vytříděných složek
komunálního odpadu, jehož původcem je město Žamberk se společností Komunální
služby s.r.o., Jablonné nad Orlicí
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem smlouvy
Termín: 14.12.2017
89/2017-RADA/4406 - 89. Rada města
I. s chval uj e
kácení 2 ks olší lepkavých (Alnus glutinosa), 1 ks javoru klen (Acer pseudoplatanus)
a 1 ks dubu letního (Quercus robur) na pozemku parc.č. 1664/5 v k.ú. Žamberk za
podmínky, že bude realizováno v období vegetačního klidu (od 01.11 do 31.03.
kalendářního roku), po nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bude povoleno
vybudování skautské klubovny střediska Žamberk a dále že subjekt, který provede
kácení, zajistí plnění povinností hospodářského subjektu podle zákona č. 226/2013
Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, včetně jejich prováděcích
předpisů (Systém náležité péče) a žadatel zajistí odpovídající náhradní výsadbu za
pokácené dřeviny. Dřevní hmota zůstává v majetku vlastníka pozemku (města
Žamberk).
Žadatel: Junák - český skaut, středisko Žamberk, z.s.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření popř. jiné opatření
dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem (např. zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů)
89/2017-RADA/4407 - 89. Rada města
I. s chval uj e
podání žádosti z Motivačního programu pro obce zapojené do systému zpětného
odběru elektrozařízení, provozovaného společností ELEKTROWIN a.s. na
zabezpečení sběrného místa
89/2017-RADA/4408 - 89. Rada města
I. bere
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na vědomí předložené nabídky na rozšíření MKDS v lokalitě hřbitov
II. s chval uj e
realizaci rozšíření MKDS v lokalitě hřbitov firmou AG COM Smiřice, za cenu
uvedenou v přiložené nabídce (130.487,- Kč vč. DPH)
III.
pověřuj e
1. vedoucího oddělení informatiky
1. vystavením objednávky na dodávku rozšíření MKDS
Termín: 20.11.2017
89/2017-RADA/4409 - 89. Rada města
I. s chval uj e
přidělení finančních prostředků z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok
2017 ve výši 14 000 Kč na odměny za práci v sobotu a v neděli členům krizového
štábu v souvislosti se cvičným svoláním Krizového štábu ORP a ukládá odboru FIN
provést příslušné rozpočtové opatření
89/2017-RADA/4410 - 89. Rada města
I. u k l ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu Žamberk záměr směny pozemku ppč.
1189/7 ve vlastnictví města Žamberk a části pozemku ppč. 1178/2 (za zdí
protipovodňového opatření) v majetku Povodí Labe s.p. vše k k.ú. Žamberk
Termín: 21.11.2017
89/2017-RADA/4411 - 89. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci k stavbě PPO k 15.11.2017
89/2017-RADA/4412 - 89. Rada města
I. s chval uj e
rozdělení finančních prostředků rozpočtu Městský úřad - OSPOD na pořízení
drobného hmotného dlouhodobého majetku dle návrhu odboru SOCZ
II. ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření v rámci rozpočtu "Městský úřad - OSPOD", a to
navýšením položky drobný hmotný dlouhodobý majetek o 60.000,- Kč a
ponížit rezervu v rámci rozpočtu "Městský úřad - OSPOD" o 60.000,- Kč
Termín: 30.11.2017
89/2017-RADA/4413 - 89. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OKSCR/17/23978 na "Činnost a
provoz turistického informačního centra" s Pardubickým krajem
II. pověřuj e
1. Jiřího Dytrta, starostu
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1. jeho podpisem
Termín: 30.11.2017
89/2017-RADA/4414 - 89. Rada města
I. bere na v ědom í
aktualizovaný Strategický rámec MAP pro správní obvod obcí s rozšířenou
působností Žamberk a Králíky do roku 2013 ze dne 30.10.2017
89/2017-RADA/4415 - 89. Rada města
I. bere na v ědom í
výroční zprávu o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad Orlicí,
Královehradecká 513 za šk. rok 2016/2017
89/2017-RADA/4416 - 89. Rada města
I. bere na v ědom í
záznam z jednání k parkování na Masarykově náměstí v Žamberku ze dne
06.11.2017
II. pověřuj e
dopravní komisi projednáním návrhu realizace šikmého stání na Masarykově náměstí
v Žamberku dle záznamu z jednání ze dne 06.11.2017
89/2017-RADA/4417 - 89. Rada města
I. bere na v ědom í
oznámení ředitelky Školní jídelny Žamberk, nám. Gen. Knopa 433 o změně ceny
obědů od 01.01.2018 pro doplňkovou činnost z 60 na 65 Kč,-z důvodu navýšení
provozní a mzdové režie
89/2017-RADA/4418 - 89. Rada města
I. s chval uj e
bezplatné zapůjčení zasedací místnosti MěÚ - budova radnice ve dnech 17.01.,
14.02., 18.04., 16.05., 13.06., 15.08., 19.09., 17.10., 14.11.2018 pro schůzky výboru
Svazu postižených civilizačními chorobami, z.s.
Žadatel. Svaz postižených civilizačními chorobami, z.s., základní organizace
Žamberk, 28. října 1016, Žamberk
89/2017-RADA/4419 - 89. Rada města
I. bere na v ědom í
dopisy učitelů k situaci na Základní škole Žamberk, 28. října ze dne 24.10.2017 a
30.10.2017
II. pověřuj e
1. Jiřího Dytrta, starostu, MUDr. Jiřinu Jirešovou, radní
1. účastí na poradě učitelů Základní školy Žamberk, 28. října 581
Termín: 30.11.2017
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89/2017-RADA/4420 - 89. Rada města
I. s chval uj e
odměny ředitelům příspěvkových organizací, jednatelům společností TS Žamberk
s.r.o. a Správa budov Žamberk s.r.o. a veliteli MěP za období červenec/prosinec
2017 dle přílohy
89/2017-RADA/4421 - 89. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci o ukončení mandátu členů Školské rady při Základní škole Žamberk,
Nádražní 743
II. j m enuj e
Zděnku Šebkovou a Jaroslavu Halbrštátovou za zřizovatele členy Školské rady při
Základní škole Žamberk, Nádražní 743 na další funkční období
89/2017-RADA/4422 - 89. Rada města
I. s chval uj e
odměnu ředitelce Městské knihovny Žamberk za výkon regionálních funkcí za
období červen až prosinec 2017 viz příloha

Jiří Dytrt
starosta

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
místostarosta
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