Usnesení RM č. 105/2018-RADA ze dne 28.06.2018
105/2018-RADA/5203 - 105. Rada města
I. s chval uj e
ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku
105/2018-RADA/5204 - 105. Rada města
I. s chval uj e
předložený program jednání RM
105/2018-RADA/5205 - 105. Rada města
I. bere na v ědom í
- společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na stavbu "garáž" na pozemku parc.č. 743/7 v k.ú.
Žamberk
- společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na stavbu "kanalizační přípojka a stavební úpravy
rodinného domu č.p. 604" na pozemku parc.č. 845 v k.ú. Žamberk
- veřejnou vyhlášku Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o seznámení se s podklady pro
vydání rozhodnutí ve věci stavby "Komunikace U Dlouhoňovic na pozemcích parc.č.
3785/1, 3786 v k.ú. Žamberk" na pozemcích parc.č. 3870, 3785/1, 2222/1, 2217/6,
2218, 2202, 2205/3, 2205/5, 2205/6, 2217/2, 3786, 2217/20, 2217/1, 2210/1 v k.ú.
Žamberk
- výzvu Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k vyjádření se k podanému odvolání v
rámci řízení o dodatečném povolení stavby "stavební úpravy a nástavba domu č.p.
87" na pozemku parc.č. 949 v k.ú. Žamberk
- společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na stavbu "rodinný dům zpevněné pochozí a
pojezdové plochy, kanalizační přípojka, přípojka elektro NN, vodovodní přípojka,
plynovodní přípojka, oplocení, přípojka dešťové kanalizace" na pozemku parc.č.
3160/65 v k.ú. Žamberk
- územní souhlas Stavebního předu MěÚ Žamberk o umístění stavby "objekt šaten
SO 01" na pozemku parc.č. 323/1 v k.ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení řízení o dodatečném
povolení stavby "garáže s krytým stáním" na pozemcích parc.č. 495 a 496 v k.ú.
Žamberk
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "objekt šaten
SO 02" na pozemku parc.č. 323/1 v k.ú. Žamberk
105/2018-RADA/5206 - 105. Rada města
I. bere na v ědom í
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk - rozhodnutí o stavební povolení
stavby "Žamberk - realizace parkovacích stání na nám. Gen. Knopa" na pozemku
parc.č. 716/5, 718, 3689/3 v k.ú. Žamberk
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- stanovení místní úpravy provozu odborem SPDO MěÚ Žamberk na místní
komunikaci č. 45c ul. Nádražní z důvodu zajištění volného vjezdu do domu č.p.1389
a 1589 v Žamberku
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace
v ul. Klostermanova pro umístění chráničky a datového vedení do silnice č. II/312
ul. Klostermanova v Žamberku
- stanovení místní úpravy provozu odborem SPDO MěÚ Žamberk na místní
komunikaci č. 38c ul. Masarykovo náměstí z důvodu zajištění větší bezpečnosti při
parkování a celkové zlepšení dopravní situace před č.p. 145 a 146 v Žamberku
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk - opatření obecné povahy,
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č.86 v ul. U Velorexu z
důvodu provádění stavebního prací - výkop pro umístění plynové přípojky
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace
pro umístění vodovodní a kanalizační přípojky do místní komunikace č. 64 c ul.
Raisova v Žamberku
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace
pro provádění stavebních prací na místní komunikaci ul. U Velorexu 86c na
pozemku parc.č. 668/3 v k.ú. Žamberk - plynovodní přípojka pro novostavbu
přednáškového sálu
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace
pro provádění stavebních prací na místní komunikaci č.76c ul. Špitálka - Žamberk,
2314/14, Venclová Veselá - nové O v k.ú. Žamberk
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace
pro umístění lešení na místní komunikaci č. 23d chodník ul. Mánesova a č. 19d ul.
Komenského z důvodu stavebních úprav na domě č.p. 604 v k.ú. Žamberk
105/2018-RADA/5207 - 105. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresního sdružení hasičů Ústí nad
Orlicí, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, o udělení souhlasu s užitím znaku města
Žamberka na slavnostním vyšívaném praporu Okresního sdružení hasičů Úsí nad
Orlicí a o příspěvek na zhotovení praporu
II. s chval uj e
1. použití znaku města Žamberka na slavnostním vyšívaném praporu Okresního
sdružení hasičů Ústí nad Orlicí;
2. poskytnutí finančního daru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresnímu
sdružení hasičů Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, IČ: 61239348,
na pořízení vyšívaného praporu Okresního družení hasičů Ústí nad Orlicí, ve výši
3 000 Kč
III.
pověřuj e
1. Odbor finanční
1. přípravou darovací smlouvy a příslušného rozpočtového opatření
Termín: 18.7.2018
105/2018-RADA/5208 - 105. Rada města
I. bere na v ědom í
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zápis z jednání komise o rozdělení prostředků v programu Podpora památkové péče 2. kolo
II. s chval uj e
1. poskytnutí dotací ve výši do 50 tis. Kč v jednotlivém případě z rozpočtu příjmů a
výdajů města Žamberka na rok 2018 z dotačního programu Podpora památkové
péče - 2. kolo
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z programu Podpora
památkové péče - 2. kolo na rok 2018 mezi městem Žamberkem jako
poskytovatelem a příjemci:
1. R.J. a R.J., na realizaci projektu "Oprava dlažby v průchodu domu č.p. 175
Žamberk" ve výši 36.607,- Kč;
2. D.P. a L.P., na realizaci projektu "Revitalizace staré fasády a střešních přesahů
domu č.p. 217 Žamberk" ve výši 45.000,- Kč
3. Muzeum starých strojů a technologií, z.s., Betlém 506, Žamberk, IČ 22682431 na
"Spoluúčast na nákup průmyslového mycího stroje pro údržbu expozic muzea" ve
výši 45.000,- Kč
III.
pověřuj e
starostu podpisem smluv
105/2018-RADA/5209 - 105. Rada města
I. s ouhl así
se zapojením Základní školy 28. října 581, Žamberk, IČ 49316834, do projektu v
rámci výzvy č. 02_18063 a č. 02_18064 Šablony II - mimo hlavní město Praha,
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II v operačním
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
105/2018-RADA/5210 - 105. Rada města
I. s chval uj e
rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2018 dle tab.
č.1)
105/2018-RADA/5211 - 105. Rada města
I. s chval uj e
příspěvkové organizaci Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk,
financování pořízení přenosných hasících přístrojů a roštových polic pod nerezové
stoly z rezervního fondu příspěvkové organizace tvořeného ze zlepšeného výsledku
hospodaření
105/2018-RADA/5212 - 105. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost příspěvkové organizace Městské muzeum Žamberk, ČSA 1472, Žamberk, o
investiční příspěvek v roce 2018 z důvodu spoluúčasti příspěvkové organizace ve
výši 54.000 Kč k dotaci poskytnuté Ministerstvem kultury na realizaci ocelové
konstrukce a výsuvných roštů a z důvodu spoluúčasti ve výši 36.000 Kč k dotaci
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poskytnuté Pardubickým krajem na vybavení depozitářů a stálé expozice
bezpečnostními vitrínami a regály
II. ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. připravit rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok
2018, a to vytvořit položku „Městské muzeum - Investiční transfery zřízeným
příspěvkovým organizacím ve výši 90 000 Kč“ se současným čerpáním rezervy
rozpočtu ve výši 63 000 Kč a převodem prostředků z položky „Městské
muzeum - spoluúčast k dotaci“ ve výši 27 000 Kč
Termín: 31.7.2018
III.
doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit příspěvkové organizaci Městské muzeum Žamberk, ČSA 1472, Žamberk,
investiční příspěvek pro rok 2018 ve výši 90.000 Kč
105/2018-RADA/5213 - 105. Rada města
I. s chval uj e
pacht části (cca 200 m2) pozemku parc.č. 1320/14 - ost. plocha, zeleň z celkové
výměry 21044 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk za nájemné ve
výši Kč 1.000,--/rok.
Žadatel: J.Š.
II. pověřuj e
starostu podpisem pachtovní smlouvy ve věci části (cca 200 m2) pozemku parc.č.
1320/14 - ost. plocha, zeleň z celkové výměry 21044 m2 vedený na LV č. 10001 pro
obec a k.ú. Žamberk ze nájemné ve výši Kč 1.000,--/rok
105/2018-RADA/5214 - 105. Rada města
I. s chval uj e
pronájem části zábradlí na hranici pozemků parc.č. 769/5 - ost. plocha, jiná plocha o
výměře 326 m2 a parc.č. 769/6 - ost. plocha, zeleň o výměře 84 m2 vše vedeno na LV
č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk na dobu neurčitou na umístění baneru - reklamy o
rozměrech 395 x 65 cm za nájemné ve výši Kč 4.622,--/rok, k této částce bude
připočtena platná sazba DPH.
Žadatel: M.V.
II. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy o nájmu ve věci pronájmu části zábradlí na hranici
pozemků parc.č. 769/5 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 326 m2 a parc.č. 769/6 ost. plocha, zeleň o výměře 84 m2 vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú.
Žamberk na dobu neurčitou na umístění baneru - reklamy o rozměrech 395 x 65 cm
za nájemné ve výši Kč 4.622,--/rok, k této částce bude připočtena platná sazba DPH
105/2018-RADA/5215 - 105. Rada města
I. s chval uj e
zřízení věcného břemene na částech pozemků vedených na LV č. 10001 z důvodu
pokládky datového vedení na částech pozemků parc.č. 4225/1 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 2215 m2, parc.č. 4225/2 - ost. plocha, ost. komunikace o
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výměře 385 m2, parc.č. 781 - ost. plocha, zeleň o výměře 5042 m2, parc.č. 3701/6 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2321 m2, parc.č. 3702 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 714 m2,
parc.č. 3715/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 3491 m2, parc.č. 3752/6 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 1699 m2, parc.č. 3756/3 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 225 m2, parc.č. 3752/12 - ost. plocha, ost. komunikace o
výměře 364 m2, parc.č. 395 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 664 m2, parc.č.
3751/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 12905 m2, parc.č. 3756/2 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 187 m2 dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti inženýrské sítě č. 3/2018 za podmínek uvedených v příloze a za
jednorázovou úplatu ve výši Kč 58.550,--, k této částce bude připočítána DPH v
zákonné výši. Náklady na vyhotovení GP a správní poplatky spojené se vkladovým
řízením uhradí oprávněný.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 844, 561 51 Letohrad
II. pověřuj e
starostu podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. 3/2018 ve věci zřízení věcného břemene na částech pozemků vedených na LV č.
10001 z důvodu pokládky datového vedení na částech pozemků parc.č. 4225/1 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 2215 m2, parc.č. 4225/2 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 385 m2, parc.č. 781 - ost. plocha, zeleň o výměře 5042 m2,
parc.č. 3701/6 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2321 m2, parc.č. 3702 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 714 m2, parc.č. 3715/1 - ost. plocha, jiná plocha o
výměře 3491 m2, parc.č. 3752/6 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1699 m2,
parc.č. 3756/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 225 m2, parc.č. 3752/12 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 364 m2, parc.č. 395 - ost. plocha, jiná plocha o
výměře 664 m2, parc.č. 3751/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 12905 m2,
parc.č. 3756/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 187 m2 dle za podmínek
uvedených v příloze a za jednorázovou úplatu ve výši Kč 58.550,--, k této částce
bude připočítána DPH v zákonné výši
105/2018-RADA/5216 - 105. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost o poskytnutí účelové dotace z rezervy programu regenerace MPR a MPZ ze
dne 11.06.2018
II. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit rozdělení finančních prostředků v rámci rezervy programu regenerace MPZ
Žamberk pro rok 2018 takto:
Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk: Kostel sv. Václava, rejstř. č. 27461/64143 (Restaurování malířské výzdoby kostela, jižní část transeptu) - podíl vlastníka
Kč 16.000,--; podíl města Kč 0,--; požadovaný příspěvek z Programu
105/2018-RADA/5217 - 105. Rada města
I. s chval uj e
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zřízení vodovodní přípojky v ulici Zemědělská na části pozemku parc.č. 3904/11 ost. plocha, jiná plocha o výměře 2083 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú.
Žamberk dle Smlouvy o smlouvě budoucí a zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky v maximálním rozsahu věcného břemene na budoucím
služebném pozemku 12 m2 za podmínek uvedených v příloze, za jednorázovou
úplatu ve výši Kč 1.000,--, k této částce bude připočtena platná sazba DPH.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: Agro Žamberk a.s., Zemědělská 1600, 564 01 Žamberk
II. pověřuj e
starostu podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí a zřízení služebnosti inženýrské sítě zřízení vodovodní přípojky v ulici Zemědělská na části pozemku parc.č. 3904/11 ost. plocha, jiná plocha o výměře 2083 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú.
Žamberk v maximálním rozsahu věcného břemene na budoucím služebném
pozemku 12 m2 za podmínek uvedených v příloze, za jednorázovou úplatu ve výši
Kč 1.000,--, k této částce bude připočtena platná sazba DPH
105/2018-RADA/5218 - 105. Rada města
I. s chval uj e
zřízení věcného břemene - služebnosti ve věci kanalizační přípojky na pozemku
parc.č. 3919/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 194 m2 vedený na LV č. 10001 pro
obec a k.ú. Žamberk v maximální rozsah věcného břemene na budoucím služebném
pozemku 2,4 m2 dle Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské
sítě za podmínek uvedených v příloze. Služebnost bude zřízena za jednorázovou
úplatu ve výši Kč 1.000,--, k této částce bude připočtena platná sazba DPH.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: M.N.
II. pověřuj e
1. starostu podpisem Souhlasu osob, které mají vlastnická práva nebo práva
odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s
pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn ve věci zřízení věcného
břemene - služebnosti kanalizační přípojky na pozemku parc.č. 3919/3 - ost.
plocha, jiná plocha o výměře 194 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú.
Žamberk.
Žadatel: M.N.
2. starostu podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě - kanalizační přípojka na pozemku parc.č. 3919/3 - ost. plocha,
jiná plocha o výměře 194 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk o
rozsahu 2,4 m2 za jednorázovou úplatu ve výši Kč 1.000,--, k této částce bude
připočtena platná sazba DPH
105/2018-RADA/5219 - 105. Rada města
I. s chval uj e
zřízení věcného břemene - služebnosti na částech pozemků parc.č. 1760/7 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 2186 m2 a parc.č. 1657/9 - ost. plocha, ost.
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komunikace o výměře 206 m2 vedené na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk ve
věci stavby č. "EP-12-2003012/VB/1 Žamberk-U kempu-VN0565-Povodí LabeVN+NN za jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.000,--; k této částce bude připočtena
platná DPH.
Žadatel: Společnost ČEZ Distribuce, a.s. 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 na akci "EP-122003012/VB/1 Žamberk-U kempu-VN0565-Povodí Labe-VN+NN" na částech
pozemků parc.č. 1760/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2186 m2 a parc.č.
1657/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 206 m2 vedené na LV č. 10001 pro
obec a k.ú. Žamberk za jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.000,--; k této částce bude
připočtena platná DPH
105/2018-RADA/5220 - 105. Rada města
I. nedoporučuj e
zastupitelstvu města schválit prodej části (cca 2600 m2) pozemku parc.č. 2285/1 orná půda z celkové výměry 10594 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú.
Žamberk.
Žadatel: J.Š.
105/2018-RADA/5221 - 105. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo akce "Divadelní kavárna v Žamberku - změna
vzduchotechniky a vytápění" část B. Vytápění mezi městem Žamberk a firmou
Jaroslav Flekr, IČO:16806131, ve věci víceprací a prodloužení termínu dokončení a
zprovoznění díla
II. pověřuj e
místostarostu města podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2/2018/REUP
105/2018-RADA/5222 - 105. Rada města
I. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr změny
podstatného prvku smlouvy o nájmu ze dne 22.09.2017 na pronájem části (cca
350 m2) pozemku parc.č. 2665 - zahrada z celkové výměry 1094 m2 vedený na
LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk za účelem umístění pískoviště a posezení
pro děti na dobu určitou do 31.08.2019 za nájem ve výši Kč 1.750,--/celý
předmět nájmu/rok.
Žadatel: T.B.
Termín: 30.06.2018
105/2018-RADA/5223 - 105. Rada města
I. bere na v ědom í
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informaci o zjištěné závadě na rozvodu vody uvnitř sousoší Nymfy a Kentaura kašny
na Masarykově náměstí
II. s chval uj e
realizaci havarijní opravy v letošním roce dle cenové nabídky Var 2/ a zahrnutím
celkového restaurování sousoší do plánu investic na rok 2019
105/2018-RADA/5224 - 105. Rada města
I. s ouhl así
s umístěním ochranného uzemnění budovy č.p. 1491 na pozemku parc.č. 2593/19
vše vedeno na LV č. 4167 (žadatel) na části pozemku parc.č. 3804 - ost. plocha, jiná
plocha o výměře 2679 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk cca 1 m
od stěny budovy, v délce cca 30 m, v hloubce cca 60 cm pod povrchem za podmínek
uvedených v příloze.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: 3D FITNESS s.r.o., Orlická kasárna 1491, 564 01 Žamberk
105/2018-RADA/5225 - 105. Rada města
I. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr pronájmu
nebytových prostor divadelní kavárny v č.p. 39, stavba občanského vybavení Divišovo divadlo na pozemku parc.č. 365 vše vedeno na LV č. 10001 pro obec
a k.ú. Žamberk
Termín: 30.06.2018
105/2018-RADA/5226 - 105. Rada města
I. s ouhl así
s umístěním informační tabule "Vítá Vás Žamberk, člen Sdružení obcí Orlicko" na
pozemku parc.č. 1659/5 - tr. tr. porost o výměře 11721 m2 vedený na LV č. 10001
pro obec a k.ú. Žamberk. Sloupek bude umístěn u vjezdu do města podél silnice I/11
ve směru od Šedivce.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
II. pověřuj e
starostu podpisem Souhlasu vlastníka nemovitosti ve věci umístění informační tabule
"Vítá Vás Žamberk, člen Sdružení obcí Orlicko" na pozemku parc.č. 1659/5 - tr. tr.
porost o výměře 11721 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk
105/2018-RADA/5227 - 105. Rada města
I. s chval uj e
v souladu se zápisem o posouzení a hodnocení nabídek a doporučením hodnotící
komise výsledky veřejné zakázky "Zvýšení kvality řízení, lidských zdrojů a
efektivity veřejné správy - Žamberk" KA04 Vzdělávání (zadané v souladu s Pravidly
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pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk a s Obecnou částí pravidel pro
žadatele a příjemce v rámci OPZ) zhotovitelem díla společnost AQE advisors, a.s.,
třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, IČ: 26954770. Dodavatel předložil nabídku
ekonomicky nejvýhodnější, jelikož uvedl nejnižší celkovou nabídkovou cenu v Kč
včetně DPH. Pořadí ostatních nabídek je uvedeno v příloze
II. pověřuj e
starostu města podpisem smlouvy o poskytování služeb
105/2018-RADA/5228 - 105. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru REUP k přípravě nové zadávací dokumentace veřejné zakázky
"Realizace úspor energií - MěÚ č.p. 833 Žamberk", "Vestavba osobní plošiny v č.p.
833 Žamberk"
105/2018-RADA/5229 - 105. Rada města
I. bere na v ědom í
výsledek poptávkového řízení na zpracovatele projektové dokumentace "Výměna
střešní krytiny a částečná výměna krovu a stropních trámů v podkroví budovy
radnice č.p. 166, Masarykovo náměstí, Žamberk“
II. s chval uj e
novou akci s názvem "PD rekonstrukce střechy budovy radnice č.p. 166, Žamberk" a
zadání zpracování projektu společnosti Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a
obnovu historických staveb s.r.o., IČ: 06226787
III.
ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření ve výši 200.000,- Kč a to navýšit rozpočet
"Projekty, územní studie" a ponížit rezervu rozpočtu
Termín: 27.07.2018
IV .
pověřuj e
místostarostu podpisem smlouvy o dílo
105/2018-RADA/5230 - 105. Rada města
I. s chval uj e
na základě provedeného poptávkového řízení zadaného v souladu s Pravidly pro
zadávání veřejných zakázek městem Žamberk realizaci zakázky "ZŠ 581 - šatna na
hřišti" v navrženém rozsahu a zhotovitelem firmu BO CO, spol. s r. o., se sídlem
Horní Libchavy 237,561 16 Libchavy
II. pověřuj e
místostarostu podpisem smlouvy o dílo
105/2018-RADA/5231 - 105. Rada města
I. s chval uj e
realizaci akce "Hasičské muzeum - oprava omítek" v navrženém rozsahu
II. pověřuj e

Strana 9/13

Usnesení RM č. 105/2018-RADA ze dne 28.06.2018
odbor REUP objednáním realizace víceprací na akci "Hasičské muzeum - oprava
omítek" u fy. Správa budov Žamberk s.r.o. (IČO: 25280091)
III.
ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. připravit rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok
2018 ve výši 21.000,- Kč a to: ponížit položku „rezerva rozpočtu" a současně
navýšit položku rozpočtu "„Jednotka požární ochrany II."
Termín: 27.07.2018
105/2018-RADA/5232 - 105. 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
105/2018-RADA/5233 - 105. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru PRAV o žádosti o poskytnutí informace
105/2018-RADA/5234 - 105. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu o zpracování osobních údajů mezi městem Žamberk a spol. Edenred CZ
s.r.o., IČ 24745391, se sídlem Praha, Pernerova 691/42
II. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy
105/2018-RADA/5235 - 105. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z řádné valné hromady společnosti Podorlická poliklinika s.r.o., se sídlem v
Praze 6, Vítězné nám.576/1 konané dne 14.06.2018
105/2018-RADA/5236 - 105. Rada města
I. bere na v ědom í
petici Stop zbytečnému kácení v rámci projektu - Divoká Orlice Žamberk,
protipovodňová ochrana
II. pověřuj e
starostu zasláním sdělení petičnímu výboru
105/2018-RADA/5237 - 105. Rada města
I. bere na v ědom í
nabídku J.P. na prodej pozemků parc.č. 2376/1, 2376/2 a 2376/3 v k.ú. Žamberk do
vlastnictví města
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105/2018-RADA/5238 - 105. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru ŽPZE o dokončení prací na ošetření lipové aleje Na Rozárce v
Žamberku, o nálezu čtyř poškozených stromů a podání oznámení o poškození stromů
spolu se žádostí o prošetření Policii ČR a orgánu ochrany přírody MěÚ Žamberk
105/2018-RADA/5239 - 105. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání komise pro sociální služby ze dne 25.06.2018
II. s chval uj e
na základě doporučení komise pro sociální služby uzavřít nájemní smlouvy na dobu
neurčitou v DPS na byt č. 146 s M.M., na byt č. 235 s A.CH. a na byt č. 239 s E. CH.
105/2018-RADA/5240 - 105. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru SOCZ o dotaci na výkon SPOD
105/2018-RADA/5241 - 105. Rada města
I. bere na v ědom í
předanou zprávu, zpracovanou vedoucí KTAJ, o stavu personalistiky za červen 2018
105/2018-RADA/5242 - 105. Rada města
I. s chval uj e
předložený dokument "Ze života Žamberka roku 2017" pro výběr a zápis do kroniky
města za rok 2017 a ke zveřejnění na webu města Žamberka
105/2018-RADA/5243 - 105. Rada města
I. s chval uj e
platové výměry Mgr. Miroslavy Krajčírové, ředitelky Centra sociální péče Žamberk
a Mgr. Petra Hažmuky, ředitele Městského muzea Žamberk, s účinností od
01.07.2018
105/2018-RADA/5244 - 105. Rada města
I. revokuj e
usnesení č. 104/2018-RADA/5182
II. s chval uj e
1. pořízení nového systému euroCalc společnosti Callida, za cenu 55 539,00 Kč
včetně DPH
2. rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2018 dle
tab. č.2)
III.
pověřuj e
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1. Bc. Zdenka Vanického, vedoucího oddělení informatiky
1. vystavit objednávku na dodávku a instalaci software
Termín: 24.7.2018
105/2018-RADA/5245 - 105. Rada města
I. s chval uj e
záměr realizace záložního datového vedení do prostředí veřejného sousítí Internet za
cenu 1 040,00 Kč měsíčně, tj. 5.200,00 Kč do konce roku 2018 celkem
II. pověřuj e
1. Odbor finanční
1. připravit příslušnou rozpočtovou změnu
Termín: 16.7.2018
2. starostu
1. podpisem smlouvy na dodávku záložního připojení
Termín: 1.10.2018

105/2018-RADA/5246 - 105. Rada města
I. s chval uj e
použití služebního automobilu vozidla Dacia Sandero RZ 5E8 3058 ve dnech
12.07.-20.07.2018 v rámci akce Mezinárodní setkání mládeže konaného v Žamberku
Žadatel: SVČ ANIMO Žamberk, 28. října 713, 564 01 Žamberk
105/2018-RADA/5247 - 105. Rada města
I. bere na v ědom í
oznámení ředitele Základní školy Žamberk, Nádražní 743 o otevření přípravné třídy
ve šk. roce 2018/2019
105/2018-RADA/5248 - 105. Rada města
I. s chval uj e
výjimku z počtu dětí ve 3 třídách v MŠ Sluníčko, Žamberk pro školní rok 2018/2019
z 24 na 27 dětí.
Žadatel: MŠ Sluníčko, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk
105/2018-RADA/5249 - 105. Rada města
I. s chval uj e
odměnu ředitelce Městské knihovny Žamberk za výkon regionálních funkcí za
období leden až červen 2018 viz příloha
105/2018-RADA/5250 - 105. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci ředitele MKP FIDIKO Žamberk k festivalu Orlická brána 2018, který
proběhne u Tyršovy rozhledny v termínu 13.-.15.07.2018, o projekci letního kina na
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Pěší zóně během srpna, o omezení otevírací doby kanceláře Divišova divadla v
červenci a v srpnu
105/2018-RADA/5251 - 105. Rada města
I. s chval uj e
hromadnou licenční smlouvu o veřejném provozování pro oblast reprodukované
hudby na Městském koupališti Žamberk s Ochranným svazem autorským pro práva k
dílů hudebním, z.s., Čs. armády 786/20, Praha 6
II. pověřuj e
starostu jejím podpisem
105/2018-RADA/5252 - 105. Rada města
I. s chval uj e
využití Skateparku a hřiště u Penny marketu pro in-line školičku v rámci
příměstského tábora ve dnech 16.-20.07.2018 od 08:00 do 16:00 hodin.
Žadatel: Příměstské tábory, s.r.o., Karpatská 231, 562 04 Ústí nad Orlicí

Jiří Dytrt
starosta

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
místostarosta
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