Usnesení RM č. 101/2018-RADA ze dne 03.05.2018
101/2018-RADA/4993 - 101. Rada města
I. s chval uj e
ověřovatelem zápisu Zděnku Šebkovou
101/2018-RADA/4994 - 101. Rada města
I. s chval uj e
předložený program jednání RM
101/2018-RADA/4995 - 101. Rada města
I. bere na v ědom í
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o seznámení se s podklady pro vydání
rozhodnutí pro stavbu "stavební úpravy a nástavba RD č.p. 73" na pozemku parc.č.
850 v k.ú. Žamberk
- vyjádření Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k otázkám veřejného ochránce práv prodloužení lhůty
- společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
Stavebního úřadu MěÚ Žamberk stavby " rodinného domu, venkovní terasy,
zpevněné plochy včetně odvodňovacího žlabu, kanalizační přípojky, přípojky elektro
NN, vodovodní přípojky, oplocení, přípojky dešťové kanalizace včetně akumulační
jímky" na pozemku parc.č. 1171/2, 3714, 1160/2 v k.ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení řízení o povolení výjimky z
obecných technických požadavků na výstavbu pro stavbu "garáže" na pozemku
parc.č. 743/7 v k.ú. Žamberk
- územní rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "zahradní
přístřešek" na pozemku parc.č. 22 v k.ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o seznámení se s podklady pro vydání
rozhodnutí pro stavbu "stavební úpravy skladové haly na výrobní halu včetně
provedení zpevněné plochy, odvodňovacího žlabu, vodovodní a kanalizační
přípojky" na pozemcích parc.č. 2568/5, 2593/39, 2568/13, 2568/23 v k.ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení řízení o povolení změny
stavby před jejím dokončením pro stavbu "přístavba skladové haly k budově č.p.
1494" na pozemcích parc.č. 2192/11, 2192/22, 2192/12, 2192/1 v k.ú. Žamberk a
pozemcích parc.č. 416/14, 416/53 v k.ú. Žamberk
- společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
Stavebního úřadu MěÚ Žamberk stavby "nástavba, přístavba a stavební úpravy
rodinného domu č.p. 808" na pozemcích parc.č. 561 a parc.č. 562 v k.ú. Žamberk
101/2018-RADA/4996 - 101. Rada města
I. b ere na v ědom í
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o souhlasu se stavbou "novostavba
rodinného domu na pozemku parc.č. 1171/2, 1160/2 v k.ú. Žamberk
101/2018-RADA/4997 - 101. Rada města
I. bere na v ědom í
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- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení uzavírky místní komunikace č.
85 c parkoviště ul. U Polikliniky z důvodu opravy povrchu vozovky parkoviště
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk - opatření obecné povahy,
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 86c ul. U Velorexu z
důvodu provádění stavebních prací pro umístění kanalizační přípojky
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk - oznámení o zahájení stavebního
řízení na stavbu "Žamberk - realizace parkovacích stání na nám. Gen. Knopa " na
pozemku parc.č. 716/5, 718, 3689/3 v k.ú. Žamberk
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace
č. 86 c ul. U Velorexu na pozemku parc.č. 668/3 v k.ú. Žamberk pro provádění
stavebních prací
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace
č. 26c ul. Komenského a místní komunikace č. 19d chodník ul. Komenského pna
pozemku parc.č. 3706/1 v k.ú. Žamberk pro umístění přípojky splaškové kanalizace
u domu č.p. 604
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace
č. 27d chodník ul. Nádražní pro umístění předzahrádky u č.p.764 na pozemku parc.č.
3752/3 v k.ú. Žamberk
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace
č. 83c ul. U Dlouhoňovic pro umístění dešťové kanalizace
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace
č. II/310, místní komunikace č. 43c ul. Nad Muzeem, č. 8d chodníky ul. Divišova
pro provádění stavebních prací
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace
a uzavírky komunikace ul. Komenského, Vrchlického, Nádražní, Masarykovo nám.
pro pořádání kulturní akce - Majálesový průvod a Mafest
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk - opatření obecné povahy,
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 38c Masarykovo nám.
z důvodu konání kulturní akce Majáles 2018 a Mafest
101/2018-RADA/4998 - 101. Rada města
I. bere na v ědom í
- rozhodnutí Krajského úřadu Královehradeckého kraje odboru dopravy a silničního
hospodářství o povolení úplné uzavírky silnice I/14 v obcí Potštejn z důvodu obnovy
silnice I/14
101/2018-RADA/4999 - 101. Rada města
I. neschval uj e
příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Petra Ebena, Masarykovo náměstí
145, Žamberk, příspěvek ve výši 5.000 Kč na dva velké dřevotřískové znaky k
příležitosti celorepublikové akce ZUŠ Open
101/2018-RADA/5000 - 101. Rada města
I. s chval uj e
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Plán následných veřejnosprávních kontrol na rok 2018 u příjemců dotací z rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2017 a u příspěvkových organizací zřízených
městem Žamberk
101/2018-RADA/5001 - 101. Rada města
I. s chval uj e
1. poskytnutí dotace z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018
žadateli Spolek divadelních ochotníků Diviš, z.s., který podal žádost dle
podmínek pro Individuální dotace
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 mezi městem Žamberkem, jako
poskytovatelem a příjemcem Spolek divadelních ochotníků Diviš, z.s., Nádražní
39, Žamberk, IČ 27012051, na nákup osvětlovací soustavy pro činnost
ochotnického spolku ve výši 17.000,- Kč
II. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy
101/2018-RADA/5002 - 101. Rada města
I. bere na v ědom í
mezitímní účetní závěrku města Žamberk sestavenou ke dni 31.03.2018
101/2018-RADA/5003 - 101. Rada města
I. bere na v ědom í
Zápis z valné hromady EKOLA České Libchavy s.r.o. se sídlem České Libchavy 172
ze dne 13.04.2018
II. ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. připravit rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok
2018 ve výši 340 000,- Kč a to: navýšení položky rozpočtu „Podíl na zisku
společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o.“ se současným navýšením položky
„rezerva rozpočtu“
Termín: 17.05.2018
101/2018-RADA/5004 - 101. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvků, kterým se mění příloha č.
1 „Specifikace finančních příspěvků dle č. II Smlouvy o poskytnutí příspěvků“
uzavřené mezi Sdružením obcí Orlicko, se sídlem Masarykovo náměstí 166,
Žamberk, IČ:70951993 a městem Žamberk, se sídlem Masarykovo náměstí 166,
Žamberk, IČ: 00279 846
101/2018-RADA/5005 - 101. Rada města
I. s chval uj e
rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2018 dle tab.
č.1)
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101/2018-RADA/5006 - 101. Rada města
I. bere na v ědom í
plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 ke dni 31.03. 2018
101/2018-RADA/5007 - 101. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost příspěvkové organizace Městský kulturní podnik Fidiko Žamberk, Nádražní
39, Žamberk o schválení možnosti uzavření smlouvy o pronájmu tiskárny
II. s chval uj e
příspěvkové organizaci Městský kulturní podnik Fidiko Žamberk, Nádražní 39,
Žamberk, uzavření smlouvy o pronájmu tiskárny na 48 měsíců. Uspořené finanční
prostředky za nákup nové tiskárny ve výši 10 000 Kč použije příspěvková organizace
v souladu s rozhodnutím zřizovatele
101/2018-RADA/5008 - 101. Rada města
I. bere na v ědom í
Směrnici o zavedení společného finančního fondu a o dotacích z fondu na akce a
setkání v rámci „Evropského svazku měst“
II. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit Směrnici o zavedení společného finančního fondu a o dotacích z fondu na
akce a setkání v rámci „Evropského svazku měst“
101/2018-RADA/5009 - 101. Rada města
I. s ouhl así
s pověřením finančního odboru Městského úřadu Žamberk k převzetí a vedení
agendy nájmů z hrobových míst a předepsané evidence související s provozováním
pohřebiště v rámci výkonu služby ve veřejném zájmu v samostatné působnosti města
II. pověřuj e
právní odbor Městského úřadu Žamberk přípravou změny organizačního řádu
Městského úřadu Žamberk, a to s platností od 1.7.2018 a úpravou smlouvy o
zabezpečení veřejně prospěšných služeb ze dne 10.12.2003 ve znění pozdějších
dodatků uzavřenou mezi městem Žamberk a společností TS ŽAMBERK s.r.o
101/2018-RADA/5010 - 101. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis o průběhu a výsledku voleb do školské rady při Základní škole Žamberk,
Nádražní 743, ze dne 11.04.2018, a to z řad pedagogických pracovníků školy a
zákonných zástupců školy
II. j m enuj e
nové členy školské rady při Základní škole Žamberk, Nádražní 743, pro funkční
období 2018-2021, a to za zřizovatele Jaroslavu Halbršťátovou a Zdeňku Šebkovou,
za pedagogické pracovníky školy L.N. a Š.B., za zákonné zástupce nezletilých žáků
V.V. a L.D.
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101/2018-RADA/5011 - 101. Rada města
I. s chval uj e
zřízení věcného břemene ve věci stavby STL plynovodu a přípojky pro areál firmy
Dibaq a.s. na částech pozemků parc.č. 3800 - tr. tr. porost o výměře 2462 m2, parc.č.
3798/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 9712 m2, parc.č. 1149/8 - ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 36 m2, parc.č. 2439 - orná půda o výměře 61867 m2,
parc.č. 3714 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2271 m2 vše vedeno na LV č. 10001
pro obec a k.ú. Žamberk o ploše na výše uvedených pozemcích celkem 1 536,15 m2
za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene ve výši Kč 43.457,--; k této
částce bude připočtena DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby za
podmínek uvedených v příloze.
Žadatel: GasNet s.r.o. Ústí nad Labem, GridService, s.r.o. Brno, Dibaq a.s.,
Helvíkovice 90 v zastoupení společnosti EKOLAN, s.r.o., Pěčín 147, 517 57 Pěčín
II. pověřuj e
starostu podpisem Smlouvy o zřízené věcného břemene č. sml. 9900094199/1/BVB
ve věci stavby STL plynovodu a přípojky pro areál firmy Dibaq a.s. na částech
pozemků parc.č. 3800 - tr. tr. porost o výměře 2462 m2, parc.č. 3798/1 - ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 9712 m2, parc.č. 1149/8 - ost. plocha, ost. komunikace o
výměře 36 m2, parc.č. 2439 orná půda o výměře 61867 m2, parc.č. 3714 - ost.
plocha, jiná plocha o výměře 2271 m2 vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú.
Žamberk
101/2018-RADA/5012 - 101. Rada města
I. s chval uj e
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Zvýšení kvality řízení,
lidských zdrojů a efektivity veřejné správy - Žamberk" KA04 Vzdělávání podle
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk a podmínek dotačního
programu, výzva bude zveřejněna na webových stránkách města, profilu zadavatele a
www.esfcr.cz s tím, že bude zároveň osloveno 5 dodavatelů, hodnotícím kritériem
ekonomické výhodnosti bude nejnižší celková nabídková cena
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8,
IČ: 26187639
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o., Uprkova 5, 621 00 Brno, IČ: 03659330
Oldřich Bednář - vzdělávací agentura SCIENS, 679 74 Křtěnov 47, IČ: 70440263
Institut Bernarda Bolzana v.o.s., Malátova 395/13, 150 00 Praha 5, IČ: 24179507
ANAG, spol. s r. o., Kollárovo nám. 698/7, 779 00 Olomouc, IČ: 25354671
II. j m enuj e
komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ve složení Ing. Bc. Oldřich
Jedlička (náhradník Jiří Dytrt), Jaroslava Halbrštátová (náhradník MUDr. Jiřina
Jirešová), Mgr. Radomíra Křenová (náhradník Radka Stránská), Mgr. Šárka
Strnadová (náhradník Ing. Lenka Fránková), člen KV (náhradník člen KV)
101/2018-RADA/5013 - 101. Rada města
I. s chval uj e
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zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 3806/1 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 9387 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk z
důvodu napojení a provozování vodovodní a kanalizační přípojky k budované stavbě
RD na pozemku parc.č. 2499/1 - tr. tr. porost o výměře 1550 m2 vedený na LV č.
222 (žadatel) pro obec a k.ú. Žamberk dle Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení o
právu věcného břemene
v délce 4 m dle přiložené situace, za jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.000,--, k
této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby.
Žadatel: J. a L.K.
II. pověřuj e
starostu podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene
ve věci zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 3806/1 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 9387 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk z
důvodu napojení a provozování vodovodní a kanalizační přípojky k budované stavbě
RD na pozemku parc.č. 2499/1 - tr. tr. porost o výměře 1550 m2 vedený na LV č.
222 (žadatel) pro obec a k.ú. Žamberk
101/2018-RADA/5014 - 101. Rada města
I. s ouhl así
1. jako vlastník sousedního pozemku parc.č. 743/1 - ost. plocha, jiná plocha o
výměře 738 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk stavbu garáže na
pozemku parc.č. 743/7 - zahrada o výměře 657 m2 vedený na LV č. 159 (investor)
pro obec a k.ú. Žamberk za podmínky opatření vrat se systémem světelné nebo
zvukové signalizace
2. se sjezdem z pozemků parc.č. 743/7 - zahrada o výměře 657 m2 a parc.č. 743/13 zahrada o výměře 18 m2 vše vedeno na LV č. 159 (investor) pro obec a k.ú.
Žamberk na pozemek parc.č. 743/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 738 m2
vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
Žadatel. P.K.
II. pověřuj e
starostu podpisem stanoviska ve věci sjezdu z pozemků parc.č. 743/7 - zahrada o
výměře 657 m2 a parc.č. 743/13 - zahrada o výměře 18 m2 vše vedeno na LV č. 159
(investor) pro obec a k.ú. Žamberk na pozemek parc.č. 743/1 - ost. plocha, jiná
plocha o výměře 738 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk
101/2018-RADA/5015 - 101. Rada města
I. s chval uj e
postoupení zastupitelstvu města rozhodnutí o odkupu pozemků parc.č. 4015/1 - zast.
plocha a nádvoří o výměře 684 m2 (součástí pozemku je stavba č.p. 1277, obč.vyb.),
parc.č. 2366/5 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 104 m2, parc.č. 2366/6 - ost.
plocha, jiná plocha o výměře 49 m2, parc.č. 2367/6 - lesní pozemek o výměře 365
m2, parc.č. 3796/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 190 m2, parc.č. 3796/5 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 17 m2 vše vedeno na LV č. 1874 pro obec a
k.ú. Žamberk za nabídkovou cenu ve výši Kč 2.000.000,--.
Žadatel: AUTOMOTOKLUB Žamberk, Do Kotle 1277, 564 01 Žamberk
II. pověřuj e
1. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování
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1. objednáním znaleckého posudku nabízených nemovitostí na cenu obvyklou
Termín: 14.5.2018
101/2018-RADA/5016 - 101. Rada města
I. s chval uj e
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "ZŠ Žambeerk 743 rekonstrukce WC dívky" podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem
Žamberk, výzva bude zveřejněna na webových stránkách města a profilu zadavatele
s tím, že zároveň bude osloveno 5 dodavatelů, hodnotícím kritériem ekonomické
výhodnosti bude nejnižší nabídková cena
Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 47452943
Bromach spol. s r.o., Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun-Žichlínské Předměstí, IČ:
27467520
REKOS Ševčík s.r.o., Čs. armády 1401, 564 01 Žamberk, IČ: 25960351
Tomáš Novotný - Stavební firma, Kunčice 273, 561 51 Letohrad, IČ: 61214043
Galand CZ s.r.o., Žižkov 481, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 02943891
II. j m enuj e
komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ve složení Ing. Bc. Oldřich
Jedlička (náhradník Jiří Dytrt), Ing. Lenka Fránková (náhradník Radka Stránská),
Ing. David Vacek (náhradník Ing. Lenka Dušková), člen KV (náhradník člen KV),
MUDr. Jiřina Jirešová (náhradník Jaroslava Halbrštátová)
III.
ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření ve výši 300.000,- Kč a to ponížením položky
"Rezerva rozpočtu" a navýšením položky "ZŠ 743 - rekonstrukce WC"
Termín: 17.5.2018
2. provést rozpočtové opatření ve výši 300.000,- Kč a to ponížením položky "ZŠ
743 - vybavení dvou učeben + bezbariérové úpravy" a navýšením položky "ZŠ
743 - rekonstrukce WC"
Termín: 17.5.2018
101/2018-RADA/5017 - 101. Rada města
I. s ouhl así
jako vlastník pozemku parc.č. 3798/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 9712
m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk se sjezdem z pozemků parc.číslo
2422/1 - orná půda, 2430/2 . ost. plocha, jiná plocha, 2430/3 - ost. plocha, jiná
plocha, 3709 - ost.plocha, ost.komunikace vedených na LV č. 10001 pro obec a k.ú.
Žamberk (nově plánované lokality RD Na Skalách).
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: za město Žamberk J.A.
II. pověřuj e
starostu podpisem stanoviska

101/2018-RADA/5018 - 101. Rada města
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s ouhl así
se stavbou nového OM, tj. kabelového vedení NN na vedlejším pozemku parc.č.
2499/1 - tr. tr. porost o výměře 1550 m2 vedený na LV č. 222 pro obec a k.ú.
Žamberk (SJM Král Lubomír a Králová Jana, Hlavní 100, Dlouhoňovice) nacházející
se 2 m od sousedního pozemku parc.č. 3806/1 - ost. plocha, ost. komunikace o
výměře 9387 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: Společnost ČEZ Distribuce, a.s. podala v zastoupení společnosti
Energomontáže Votroubek s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
II. pověřuj e
starostu podpisem situačního plánu ve věci stavby nového OM, tj. kabelového vedení
NN na pozemku parc.č. 2499/1 - tr. tr. porost o výměře 1550 m2 vedený na LV č.
222 pro obec a k.ú. Žamberk
I.

101/2018-RADA/5019 - 101. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit uplatnění předkupního práva k odkupu spoluvlastnického podílu 1/4 (652
m2) pozemku parc.č. 2153 - orná půda o výměře 2608 m2 vedený na LV č. 2202 pro
obec a k.ú. Žamberk za kupní cenu ve výši Kč 16.300,--.
Žadatel: R.K.
schválit uplatnění předkupního práva k odkupu spoluvlastnického podílu 1/8 (326
m2) pozemku parc.č. 2153 - orná půda o výměře 2608 m2 vedený na LV č. 2202 pro
obec a k.ú. Žamberk za kupní cenu ve výši Kč 8.500,--.
Žadatel: M.P.
101/2018-RADA/5020 - 101. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru REUP o vyjádření nesouhlasu některých místních obyvatel s
vybudováním veřejného osvětlení v ul. Lipová
II. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. zahrnout investici "Veřejné osvětlení v ul. Lipová" do návrhu rozpočtu příjmů
a výdajů města na rok 2019
Termín: 31.12.2018
101/2018-RADA/5021 - 101. Rada města
I. s chval uj e
vyřazení majetku OTE z účetní evidence města Žamberka a jeho likvidaci v
Surovinách Plundra s.r.o. (majetek v hodnotě do 3.000,- Kč tj. mimo režim Směrnice
pro likvidaci majetku města Žamberka)
101/2018-RADA/5022 - 101. Rada města
I. bere na v ědom í
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informaci odboru REUP o stavu pojistných plnění z pojistné smlouvy č.706-5889428 o pojištění majetku podnikatelů a o pojištění odpovědnosti uzavřené s Českou
pojišťovnou a.s.
II. pověřuj e
ředitelku příspěvkové organizace Středisko volného času, ANIMO, Žamberk
předložením vyjádření o nápravných opatřeních učiněných v souvislosti s pojistnou
událostí dospělé osoby na zájmovém kroužku s termínem do 11.6.2018
101/2018-RADA/5023 - 101. Rada města
I. ruší
členství Mgr. Radky Skalické v dopravní komisi ke dni 30.04.2018
II. pověřuj e
předsedu dopravní komise a její členy převzetím agendy zapisovatelky
101/2018-RADA/5024 - 101. Rada města
I. s chval uj e
zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc.č. 3806/1 - ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 9387 m2 vedeném na LV č. 10001 pro obec a k.ú.
Žamberk dle Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-122000323/VB/2, Helvíkovice, Žamberk I/11 ŘSD-přel.NN,kNN a dle GP č.pl. 3106928/2017 za jednorázovou náhradu ve výši Kč 2.300,--; k této částce bude připočtena
platná sazba DPH.
Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín v zastoupení společnosti Energomontáže
Votroubek s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
II. pověřuj e
starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-122000323/VB/2, Helvíkovice, Žamberk I/11 ŘSD-přel.NN,kNN ve věci zřízení
věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc.č. 3806/1 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 9387 m2 vedeném na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk za
jednorázovou náhradu ve výši Kč 2.300,--; k této částce bude připočtena platná sazba
DPH
101/2018-RADA/5025 - 101. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit darovací smlouvu na pozemky parc.č. 487/59 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 12 m2, parc.č. 487/63 - ost.plocha, ost. komunikace o výměře 1 m2, parc.č.
487/90 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 271 m2, parc.č. 3687/9 - ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 2 m2, parc.č. 3687/10 - ost. plocha, ost. komunikace o
výměře 30 m2, parc.č. 3687/11 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 161 m2,
parc.č. 3687/12 - ost. plocha, zeleň o výměře 6 m2, parc.č. 3687/13 - ost. plocha, jiná
plocha o výměře 99 m2, parc.č. 3878/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 16
m2 vše vedeno na LV č. 3708 pro obec a k.ú. Žamberk.
Žadatel: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a
investic, Komenského 125, 532 11 Pardubice
101/2018-RADA/5026 - 101. Rada města
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I.

neschval uj e
pronájem části (cca 7 m2) pozemku parc.č. 749/16 - ost. plocha, jiná plocha o výměře
91 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
Žadatel: J.K.

101/2018-RADA/5027 - 101. Rada města
I. s chval uj e
1. uložení chráničky (HDPE trubky) a datového vedení v lokalitě u autobusového
nádraží do městských pozemků p.č. 911/40, 911/12, 911/11, 883/24, 883/8,
3869/4, 749/24, 749/33, 749/20, 747/6 a 747/1 v k.ú. a obci Žamberk
2. uložení chráničky (HDPE trubky) a datového vedení v ul. Zámecká do městských
pozemků p.č. 3750/3 a 3750/5 v k.ú. a obci Žamberk
3. uložení chráničky (HDPE trubky) a datového vedení v ul. Hluboká do městských
pozemků p.č. 3746 a 3684 v k.ú. a obci Žamberk
4. uložení chráničky (HDPE trubky) a datového vedení na Havlíčkově nábřeží do
městského pozemku p.č. 3715/1 v k.ú. a obci Žamberk
101/2018-RADA/5028 - 101. Rada města
I. s chval uj e
1. zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Nové zázemí na
dětském dopravním hřišti - Žamberk" zadané v souladu s Pravidly pro zadávání
veřejných zakázek městem Žamberk z důvodu neobdržení žádné nabídky
2. vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Nové zázemí na
dětském dopravním hřišti - Žamberk II." podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek městem Žamberk, výzva bude zveřejněna na webových stránkách města a
profilu zadavatele s tím, že zároveň bude osloveno 5 dodavatelů, hodnotícím
kritériem ekonomické výhodnosti bude nejnižší celková nabídková cena
Petr Hejtmánek - Griffin, IČ: 66276136
Tesařství Jaroslav Bodlák, , IČ: 74616331
Zbyněk Brožovský, IČ: 70141746
Milan Tejkl, IČ: 66844746
Kamil Matějka, IČ: 69843295
II. j m enuj e
komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ve složení Ing. Bc. Oldřich
Jedlička (náhradník Jiří Dytrt), Ing. Lenka Fránková (náhradník Radka Stránská),
Ing. David Vacek (náhradník Ing. Lenka Dušková), člen KV (náhradník člen KV),
MUDr. Jiřina Jirešová (náhradník Jaroslava Halbrštátová)
101/2018-RADA/5029 - 101. Rada města
I. s chval uj e
1. odstranění nevyhovujících kovových herních prvků (houpaček) a volejbalového
hřiště na sídlišti U Žirafy
2. nákup nového herního prvku dle předloženého návrhu na dětské hřiště u Penny
Marketu
II. pověřuj e
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odbor REUP objednáním prací u TS Žamberk s.r.o., Žamberk a herního prvku u
společnosti LUNA PROGRESS s.r.o., Nebahovy
101/2018-RADA/5030 - 101. Rada města
I. bere se souhl asem n a vědom í
1. průvodní dopis starosty města k podkladům Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2018
2. výši povinného spolupodílu města Žamberk v rámci žádosti o rezervu Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
2018
II. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválení určených finančních prostředků Programu regenerace MPR a MPZ 2018
1.) Kostel sv. Václava (pokračování restaurování maleb v interiéru kostela sv.
Václava) 765.000,- Kč dotace z Ministerstva kultury České republiky, 399.000,- Kč
podíl vlastníka a 0,- Kč povinný spolupodíl města Žamberk
2.) Kašna se sousoším Nymfy a Kentaura (restaurování kamenných prvků kašny,
osazení olověné vany) 283.000 dotace z Ministerstva kultury České republiky,
84.400,- Kč podíl vlastníka a 0,- Kč povinný spolupodíl města Žamberk
3.) Měšťanský dům čp. 90, parc. č. 955 (obnova poškozených částí krovu, výměna
střešní krytiny) 300.000 dotace z Ministerstva kultury České republiky, 538.420,- Kč
podíl vlastníka a 93.158,- Kč povinný spolupodíl města Žamberk
4.) Zámek čp. 1 (restaurování kamenných ostění v budově zámku) 427.000 dotace z
Ministerstva kultury České republiky, 40.000,- Kč podíl vlastníka a 0,- Kč povinný
spolupodíl města Žamberk
101/2018-RADA/5031 - 101. 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. pověř uj e
starostu podpisem darovacích smluv
101/2018-RADA/5032 - 101. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru PRAV o žádosti o poskytnutí informace
101/2018-RADA/5033 - 101. Rada města
I. bere na v ědom í
zprávu odboru PRAV k jednání u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí
101/2018-RADA/5034 - 101. Rada města
I. s chval uj e
ukončení smlouvy č. 299/2012 mezi městem Žamberk a J.K. týkající se provozování
kamerového systému v lokalitě před autokempem v Žamberku, výpovědí

Strana 11/13

Usnesení RM č. 101/2018-RADA ze dne 03.05.2018
II. ukl ádá
1. Odboru právnímu
1. zaslat výpověď smlouvy J.K.
Termín: 10.05.2018
101/2018-RADA/5035 - 101. Rada města
I. s chval uj e
obsah dohody o ukončení smlouvy s C.K.
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem smlouvy
Termín: 14.5.2018
101/2018-RADA/5036 - 101. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č. 18 ke smlouvě o dílo na svoz a odstraňování komunálního odpadu mezi
městem Žamberk a společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o. na rok 2018
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem dodatku č. 18
Termín: 14.5.2018
101/2018-RADA/5037 - 101. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu o poskytnutí dotace z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti
životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2018
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem smlouvy
Termín: 11.5.2018
101/2018-RADA/5038 - 101. Rada města
I. b ere na v ědom í
realizaci poptávky na pořízení nového relačního databázového systému
II. s chval uj e
pořízení nového relačního databázového systému od firmy AutocontCZ a.s., Smiřice,
za cenu celkem 344.995,00 Kč vč. DPH
III.
pověřuj e
1. Bc. Zdenka Vanického, vedoucího oddělení informatiky
1. vystavením objednávky na dodávku relačního databázového systému
Termín: 07.05.2018
101/2018-RADA/5039 - 101. Rada města
I. s chval uj e
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přiložení HDPE trubky a zemních šachet do výkopu firmy Alberon v lokalitě u
autobusového nádraží, dle zákresu uvedeného v příloze, v ceně celkem do 27.151,00
Kč vč. DPH
II. pověřuj e
1. Odbor finanční
1. provést rozpočtové opatření ve výši 27.500,- Kč a to vytvořením nové položky
rozpočtu "Metropolitní síť" a ponížením rezervy rozpočtu
Termín: 14.05.2018
2. vedoucího oddělení informatiky
1. vystavením objednávky na realizaci záměru
Termín: 21.05.2018
101/2018-RADA/5040 - 101. Rada města
I. j m enuj e
od 04.05.2018 předsedkyní Redakční rady Žamberských listů Mgr. Moniku
Škodovou
101/2018-RADA/5041 - 101. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci ředitele MKP FIDIKO o novém ceníku reklamy v kině v Žamberku
101/2018-RADA/5042 - 101. Rada města
I. s chval uj e
ceník Městského koupaliště Žamberk pro rok 2018 dle přílohy
101/2018-RADA/5043 - 101. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci k výstavbě nové požární stanice v Žamberku
101/2018-RADA/5044 - 101. Rada města
I. bere na v ědom í
materiál předložený jednatelem společnosti Správa budov Žamberk s.r.o. ke
schválení postupu modernizace kotelny 990 v Žamberku připravovaný na jednání
VH společnosti dne 17.05.2018

Jiří Dytrt
starosta

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
místostarosta
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