Usnesení RM č. 97/2018-RADA ze dne 08.03.2018
97/2018-RADA/4782 - 97. Rada města
I. s chval uj e
ověřovatelem zápisu RM Ivana Vrkoče
97/2018-RADA/4783 - 97. Rada města
I. s chval uj e
předložený program jednání RM
97/2018-RADA/4784 - 97. Rada města
I. bere na v ědom í
- souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk s provedením ohlášeného stavebního
záměru stavby "udržovací práce na objektu městského muzea č.p. 472"” na pozemku
parc.č. 918 v k.ú. Žamberk
- společný územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk a souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru "Novostavba rodinného domu s dvougaráží Špitálka"
na pozemku parc.č. 2313/1 v k.ú. Žamberk
97/2018-RADA/4785 - 97. Rada města
I. bere na v ědom í
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení změny doby platnosti povolení
k nakládání s vodami ve věci "Nakládání s podzemními vodami - čerpací zkouška průzkumný hydrologický vrt KM-1" v k.ú. Kunvald
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o vydání povolení k nakládání s
povrchovými vodami - k jejich akumulaci na pozemku parc.č. 685/2 v k.ú. Kunvald
v železobetonové nádrži, na pozemku parc.č. 685/16 a 685/2 v k.ú. Kunvald ve
slovné nádrži
- závazné stanovisko odboru ZPZE MěÚ Žamberk k trvalému odnětí části pozemků
parc.č. 2217/6, 2218, 2217/20, 2217/1, 2210/1 v k.ú. Žamberk ze zemědělského
půdního fondu pro akci "Komunikace U Dlouhoňovic na pozemcích parc.č. 3785/1 a
3786 v k.ú. Žamberk"
97/2018-RADA/4786 - 97. Rada města
I. bere na v ědom í
- usnesení odboru SPDO MěÚ Žamberk o zastavení řízení o stanovení místní úpravy
provozu formou opatření obecné povahy na veřejně přístupné účelové komunikaci na
pozemku parc.č. 3750/2 a 1946/9 v k.ú. Žamberk z důvodu zpětvzetí žádosti
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk - oznámení o zahájení správního
řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací ul. Pod
Schody č. 57c - prodloužení a ul. Tyršova č. 48d - prodloužení chodníku
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 15d ul. Hluboká, č. 18c ul. Havlíčkovo nábřeží, č. 89c a 56d ul. Vrbí,
č. 9c ul. Českých bratří, č. 34d ul. Pod Radnicí pro umístění veřejného osvětlení
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení výjimky z obecných
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb pro stavbu
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"„Rekonstrukce chodníků a komunikace v k.ú. Žamberk " - část F ulice Nad
Poliklinikou na pozemku parc.č. 743/16, 743/20 v k.ú. Žamberk
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o dodatečném povolení zvláštního užívání
místní komunikace ul. Fučíkova č. 16c u č.p. 898 pro odstranění havárie
vodovodního řádu
97/2018-RADA/4787 - 97. Rada města
I. bere na v ědom í
- oznámení odboru REUP MěÚ Žamberk o společném jednání o návrhu změny č. 1
územního plánu Helvíkovice
97/2018-RADA/4788 - 97. Rada města
I. bere na v ědom í
nabídku spolku Český varhanní festival, se sídlem Mšec 45, okres Rakovník, na
účast města Žamberka ve 12. ročníku Českého varhanního festivalu 2018, který se
koná s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky
II. s chval uj e
účast města Žamberka ve 12. ročníku Českého varhanního festivalu 2018. Cena za
provedení koncertu ve výši 10 000 Kč bude uhrazena z kapitoly „propagace města“
rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018
97/2018-RADA/4789 - 97. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost Sboru dobrovolných hasičů Svatý Jiří, se sídlem Svatý Jiří 25, PSČ 565 01, o
poskytnutí sponzorského daru na dětskou soutěž mladých hasičů ve dnech 11.5. - 12.
5. 2018
II. neschval uj e
poskytnutí sponzorského daru Sboru dobrovolných hasičů Svatý Jiří, se sídlem Svatý
Jiří 25, PSČ 565 01 na dětskou soutěž mladých hasičů ve dnech 11.5. - 12.5.2018
97/2018-RADA/4790 - 97. Rada města
I. s chval uj e
inventarizační zprávu Ústřední inventarizační komise o výsledcích řádné
inventarizace veškerého majetku a závazků města Žamberk ke dni 31.12.2017 a o
dodržení Vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a vnitřní
směrnice číslo OS 2108 Směrnice o inventarizaci města Žamberk, v platném znění
II. pověřuj e
komisi pro likvidaci majetku města Žamberka k podání stanoviska k bodu 1.4.5.
Zbytný majetek, příloha č. 2, č. 3, č. 4 inventarizační zprávy Ústřední inventarizační
komise o výsledcích řádné inventarizace veškerého majetku a závazků města
Žamberk ke dni 31.12.2017, a to v termínu do 19.04.2018
III.
ukl ádá
1. starostovi
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1. aby zajistil stanovisko škodní komise při MěÚ Žamberk k bodu 1.4.1. Řešení
schodků a mank, příloha č. 5 inventarizační zprávy Ústřední inventarizační
komise o výsledcích řádné inventarizace veškerého majetku a závazků města
Žamberk ke dni 31.12.2017, které bude následně předáno radě města k
projednání
Termín: 19.04.2018
97/2018-RADA/4791 - 97. Rada města
I. s chval uj e
příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Petra Ebena, Masarykovo náměstí
145, Žamberk, příspěvek ve výši 10 000,- Kč na účast členů výtvarného oboru na
festivalu Evropské unie hudebních škol EMU v Holandsku ve dnech 09.-12.05.2018
II. doporučuj e
zastupitelstvu města schválit příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Petra
Ebena, Masarykovo náměstí 145, Žamberk, zvýšení příspěvku na provozní činnost
pro rok 2018 o 10 000,- Kč. Příspěvek na provozní činnost celkem po úpravě bude
pro rok 2018 činit 123 000,- Kč
97/2018-RADA/4792 - 97. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni 28.2.2018, uvedené
v tab. č. 1)
97/2018-RADA/4793 - 97. Rada města
I. s chval uj e
rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2018 dle tab.
č.1)
97/2018-RADA/4794 - 97. Rada města
I. pověřuj e
odbor REUP objednáním znaleckého posudku pro zjištění reprodukční pořizovací
ceny vakového jezu umístěného v toku Divoké Orlice na koupališti
97/2018-RADA/4795 - 97. Rada města
I. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr výpůjčky částí
(celkem cca 13 m2) pozemku parc.č. 3752/3 - ost. plocha, ost. komunikace z
celkové výměry 658 m2 a parc.č. 3752/11 - ost. plocha, ost. komunikace z
celkové výměry 3282 m2 vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk
na umístění předzahrádky k provozovně u č.p. 764 na dobu určitou od
01.04.2018 do 30.09.2018 za podmínky uhrazení poplatku za užívání
veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky města Žamberka o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Žadatel: D.B.
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Termín: 12.03.2018
97/2018-RADA/4796 - 97. Rada města
I. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje pozemku
parc.č. 2081 - tr. tr. porost o výměře 151 m2 vedený v obci a k.ú. Žamberk.
Žadatel: O M N I P O R T spol. s r.o., Zemědělská 241, 564 01 Žamberk
Termín: 12.03.2018
97/2018-RADA/4797 - 97. Rada města
I. s chval uj e
zřízení věcného břemene na části pozemků parc.č. 2285/1 - orná půda o výměře
10594 m2 a parc.č. 3789 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2472 m2 vše v obci a k.ú.
Žamberk ve věci nového kabelového vedení
dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-2016745/VB/1,Žamberk, 2314/4, Venclová Veselá - nové
O" v předpokládaném rozsahu omezení dotčených nemovitostí věcným břemenem
1,8 m2 na pozemku parc.č. 2285/1; 2,4 m2 na pozemku parc.č. 3789 a nepřesáhne
rozsah vyznačený v situačním snímku tvořící přílohu této smlouvy, za jednorázovou
náhradu ve výši Kč 1.000,--, k této částce bude připočtena platná sazba DPH za
podmínek uvedených v příloze.
Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín v zastoupení společnosti K energo s.r.o.,
Semanínská 1703, 560 02 Česká Třebová
II. pověřuj e
starostu podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2016745/VB/1,Žamberk, 2314/4, Venclová
Veselá - nové O" ve věci zřízení věcného břemene na části pozemků parc.č. 2285/1 orná půda o výměře 10594 m2 a parc.č. 3789 - ost. plocha, jiná plocha o výměře
2472 m2 vše v obci a k.ú. Žamberk v předpokládaném rozsahu omezení dotčených
nemovitostí věcným břemenem 1,8 m2 na pozemku parc.č. 2285/1; 2,4 m2 na
pozemku parc.č. 3789 a nepřesáhne rozsah vyznačený v situačním snímku tvořící
přílohu této smlouvy, za jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.000,--, k této částce
bude připočtena platná sazba DPH za podmínek uvedených v příloze
97/2018-RADA/4798 - 97. Rada města
I. s ouhl así
se sjezdem o šíři 5 m z pozemku parc.č. 3160/66 - orná půda o výměře 957 m2
vedený na LV č. 3298 (žadatel) pro obec a k.ú. Žamberk na pozemek parc.č. 3160/89
- orná půda o výměře 4512 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
Zpevnění bude provedeno zámkovou dlažbou o rozloze 26,2 m2 (viz příloha).
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: M. a L.M.
II. pověřuj e
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starostu podpisem stanoviska ve věci sjezdu o šíři 5 m z pozemku parc.č. 3160/66 orná půda o výměře 957 m2 vedený na LV č. 3298 (žadatel) pro obec a k.ú. Žamberk
na pozemek parc.č. 3160/89 - orná půda o výměře 4512 vedený na LV č. 10001 pro
obec a k.ú. Žamberk. Zpevnění bude provedeno zámkovou dlažbou o rozloze 26,2
m2 (viz příloha)
97/2018-RADA/4799 - 97. Rada města
I. s chval uj e
pro potřeby Školní jídelny Žamberk vyhlásit veřejnou zakázku "Nákup myčky na
černé nádobí do Školní jídelny Žamberk" formou elektronické aukce
II. pověřuj e
odbor REÚP administrací elektronické aukce
III.
j m enuj e
komisi pro dohled nad průběhem elektronické aukce a výběrem nejvýhodnější
nabídky ve složení Marta Kacálková, Ing.Lenka Fránková, Ing. Lenka Dušková,
Radka Stránská, Lukáš Doleček
97/2018-RADA/4800 - 97. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru REUP o způsobu vyhlašování veřejných zakázek na rekonstrukci a
výstavbu chodníků, komunikací a parkovišť v k.ú. Žamberk v roce 2018
II. s chval uj e
1. na základě provedeného poptávkového řízení realizátorem zakázky "Kompletní
administrace a organizace veřejné zakázky dle zákona 134/2016 Sb. v platném
znění, Rekonstrukce a výstavba chodníků, komunikací a parkovišť v k.ú.
Žamberk" firmu DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
IČ:64826996
2. pověřuje
starostu podpisem příkazní smlouvy
97/2018-RADA/4801 - 97. Rada města
I. s chval uj e
na základě provedeného poptávkového řízení zadaného v souladu s Pravidly pro
zadávání veřejných zakázek městem Žamberk zhotovitelem zakázky "Restaurátorské
práce na kamenných částech kašny se sousoším Nymfy a Kentaura v Žamberku" J.V.
II. pověřuj e
starostu města podpisem smlouvy o dílo
97/2018-RADA/4802 - 97. Rada města
I. s chval uj e
1. umístění vedení kanalizace do chodníku na pozemku parc. č. 513/1 v k.ú. a obci
Žamberk z důvodu realizace napojení dešťového svodu budovy Nádražní č.p. 22
na veřejnou kanalizaci
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2. provedení překopu chodníku na pozemku parc. č. 513/1 v k.ú. a obci Žamberk z
důvodu realizace kanalizační přípojky
97/2018-RADA/4803 - 97. Rada města
I. bere se souhl asem n a vědom í
zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 1328/13
umístěné v 5.NP domu č.p. 1328, budovy č.p. 1328, 1329, 1330 postavené na
pozemcích parc.č. 4873, 4872, 4871 v obci a k.ú. Žamberk ke dni 29.05.2014, kdy
skončila jeho pětiletá lhůta.
Žadatel: J.M.
II. pověřuj e
starostu podpisem potvrzení ve věci zrušení předkupního práva jako práva věcného
na bytovou jednotku č. 1328/13 umístěné v 5.NP domu č.p. 1328, budovy č.p. 1328,
1329, 1330 postavené na pozemcích parc.č. 4873, 4872, 4871 v obci a k.ú. Žamberk
ke dni 29.05.2014, kdy skončila jeho pětiletá lhůta
97/2018-RADA/4804 - 97. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru PRAV o žádosti o poskytnutí informací
97/2018-RADA/4805 - 97. Rada města
I. s chval uj e
1. poskytnutí daru v částce 8 832 Kč městem Žamberk obdarovanému TS
ŽAMBERK s.r.o. na nákup pracovních a ochranných pomůcek pro vykonavatele
veřejné služby
2. a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy
97/2018-RADA/4806 - 97. Rada města
I. neschval uj e
pořízení komunikačního systému "Česká obec" od spol. Urbicus s.r.o., IČ 01971140,
Brno
97/2018-RADA/4807 - 97. Rada města
I. s chval uj e
dohodu mezi Českomoravskou mysliveckou jednotou z.s. - okresním mysliveckým
spolkem Ústí nad Orlicí a městem Žamberk, dle které město Žamberk uhradí náklady
spojené s uspořádáním chovatelské přehlídky trofejí 2018 za myslivecký rok
2017/2018 ve výši 9 000 Kč
II. pověřuj e
starostu podpisem dohody
97/2018-RADA/4808 - 97. Rada města
I. bere na v ědom í
Strana 6/8

Usnesení RM č. 97/2018-RADA ze dne 08.03.2018
sdělení P.H. ze dne 14.02.2018
II. pověřuj e
starostu zasláním odpovědi
97/2018-RADA/4809 - 97. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání komise pro sociální služby ze dne 6. března 2018
II. s chval uj e
1. výjimku z Pravidel pro uzavírání nájemních smluv na byty v DPS v Žamberku OS
32204
2. uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.12.2018 v DPS na byt č. 137
R.R.
97/2018-RADA/4810 - 97. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu o poskytnutí bezplatné nekomerční inzerce mezi městem Žamberk a
organizací Amalthea z.s. se sídlem Městský park 274, Chrudim,
II. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy
97/2018-RADA/4811 - 97. Rada města
I. bere na v ědom í
konání tradiční Žamberské pouti v termínu 8. - 9. září 2018
97/2018-RADA/4812 - 97. Rada města
I. s chval uj e
1. realizační tým pro Majáles 2018 ve složení: Martin Mimra, Iva Mimrová, Silvie
Hanáková
2. umístění stánků 1. května 2018 při akci Majáles 2018 na Masarykově náměstí
97/2018-RADA/4813 - 97. Rada města
I. s chval uj e
na doporučení přípravného týmu pro vznik publikace ve složení Jiřina Jirešová, Petr
Hažmuka, Monika Škodová a Miloslav Chvátil jako pořizovatele fotografií J.Š. a
pověřuje M. Škodovou přípravou smlouvy
97/2018-RADA/4814 - 97. Rada města
I. s chval uj e
nákup 11 ks PC od firmy JAMALL-CZ a.s. Za Kasárnami 1516 Žamberk a to za
cenu celkem 175 956,- Kč vč. DPH
II. pověřuj e
1. vedoucího oddělení informatiky
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1. vystavením objednávky na dodávku pracovních stanic
97/2018-RADA/4815 - 97. Rada města
I. bere na v ědom í
odpověď MMR ČR na odvolání proti potvrzení o nesplnění kontroly přijatelnosti
projektu „ Přeshraniční muzea techniky se otevírají veřejnosti“

Jiří Dytrt
starosta

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
místostarosta
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