Usnesení RM č. 106/2018-RADA ze dne 26.07.2018
106/2018-RADA/5253 - 106. Rada města
I. s chval uj e
ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou
106/2018-RADA/5254 - 106. Rada města
I. s chval uj e
předložený program jednání RM
106/2018-RADA/5255 - 106. Rada města
I. bere na v ědom í
- veřejnou vyhlášku - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení
územního řízení o umístění stavby "pokládka datového vedení Žamberk - u
autobusového nádraží" na pozemcích v k.ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o upuštění od vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby "protipovodňová opatření Žamberk - stavební objekt
02.1-2"” umístění na pozemcích parc.č. 3718/5 a 3882/1 v k.ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení společného územního a
stavebního řízení na stavbu "přístavba skladu železa" na pozemcích parc.č. 2088/2,
2093/9, 2093/10 v k.ú. Žamberk
- veřejnou vyhlášku - územní rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění
stavby "Komunikace U Dlouhoňovic na pozemcích parc.č. 3785/1, 3786 v k.ú.
Žamberk" na pozemcích v k.ú. Žamberk
- stanovisko Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k dělení pozemku parc.č. 2406/1 v k.ú.
Žamberk dle GP č. plánu 3161-177/2018 ze dne 25.06.2018
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "manipulační
plocha" na pozemcích parc.č. 527/1, 530/1, 529/1, 3758/4 v k.ú. Žamberk
- usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o přerušení řízení o dodatečném
povolení stavby "garáže s krytým stáním" na pozemcích parc.č. 495 a 496 v k.ú.
Žamberk
106/2018-RADA/5256 - 106. Rada města
I. bere na v ědom í
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o trvalém odnětí pozemku ze
zemědělského půdního fondu parc.č. 527/1, 530/1 v k.ú. Žamberk za účelem
"Vybudování manipulační plochy"
106/2018-RADA/5257 - 106. Rada města
I. bere na v ědom í
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 38c Masarykovo náměstí a č. 24d chodník Masarykovo náměstí v
Žamberku pro umístění jeřábu pro manipulaci s materiálem pro opravu střechy domu
č.p. 90
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- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č.44c ul. Nad Poliklinikou pro umístění HDPE trubky a datového vedení
do místní komunikace
- oznámení odboru SPDO MěÚ Žamberk o zahájení společného řízení o povolení
stavby "Žamberk, ul. ČSA, PD na rekonstrukci chodníku před muzeem" na pozemku
parc.č. 918, 919, 921/21, 921/2, 3705/11, 3705/22 v k.ú. Žamberk
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č.2 chodník ul. 28. října, č. 34c ul. Lukavská, č. 62c ul. Příčná, č. 65c ul.
Revoluční, č. 19d chodník ul. Komenského, č. 26c ul. Komenského, č. 23d ul.
Mánesova v Žamberku pro umístění chráničky HDPE a datového vedení do místních
komunikací
- veřejnou vyhlášku - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o vydání stavebního
povolení na stavbu "Rekonstrukce chodníků a komunikace v k.ú. Žamberk, část B
ulice 28. října" na pozemcích v k.ú. Žamberk
- veřejnou vyhlášku - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o vydání stavebního
povolení na stavbu " Žamberk - rekonstrukce chodníků a komunikace v k.ú.
Žamberk, část C ulice Komenského a Mánesova" SO 101 rekonstrukce chodníku na
pozemcích v k.ú. Žamberk
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení uzavírky místní komunikace č.
10c parkoviště ul. Čs. armády naproti kostelu sv. Václava v Žamberku z důvodu
provádění stavebních prací při rekonstrukci parkoviště
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk, opatření obecné povahy,
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 10c ul. Čs. armády parkoviště naproti kostelu sv. Václava z důvodu provádění stavebních prací při
rekonstrukci parkoviště
106/2018-RADA/5258 - 106. Rada města
I. bere na v ědom í
- rozhodnutí Státního pozemkového úřadu pro Pardubický kraj o zastavení řízení ve
věci restitučního nároku dědiců na vydání pozemků v obci Žamberk a v k.ú.
Žamberk
106/2018-RADA/5259 - 106. Rada města
I. s chval uj e
Smlouvu o poskytnutí dotace č. KH/2018/23724 mezi Pardubickým krajem
(poskytovatelem dotace) a městem Žamberkem (příjemcem dotace) z rozpočtu
Příspěvky a záštity kanceláře hejtmana na účast krajkářek ZUŠ Petra Ebena na
evropském festivalu EMU v holandském Sneeku
II. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy
106/2018-RADA/5260 - 106. Rada města
I. s chval uj e
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darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru SH ČMS - Okresnímu sdružení
hasičů Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, IČ: 61239348, na pořízení
praporu SH ČMS Okresního sdružení hasičů Ústí nad Orlicí
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem smlouvy
Termín: 3.8.2018
106/2018-RADA/5261 - 106. Rada města
I. doporučuj e z ast up i t el st vu m ěst a
zrušit usnesení zastupitelstva města číslo 34/2018-ZAST/830
106/2018-RADA/5262 - 106. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost Sdružení Neratov, z.s., Bartošovice v Orlických horách 84, 517 61 Rokytnice
v Orlických horách, o poskytnutí finanční podpory a o nabídce na propagaci města
Žamberka při příležitostí konání Neratovských poutních slavností
II. s chval uj e
1. propagaci města Žamberka při příležitosti konání Neratovských poutních
slavností
2. poskytnutí finančního daru Sdružení Neratov, z.s., Bartošovice v Orlických
horách 84, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, na Neratovské poutní slavnosti
ve výši 3 000 Kč, z kapitoly rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok
2018 „propagace města“
3. darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru Sdružení Neratov, z.s.,
Bartošovice v Orlických horách 84, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ:
46456970, na Neratovské poutní slavnosti
III.
ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. připravit příslušné rozpočtové opatření
Termín: 23.8.2018
IV .
pověřuj e
1. Kancelář starosty
1. zajištěním konkrétní formy propagace města Žamberka při příležitostí konání
Neratovských poutních slavností
Termín: 09.08.2018
2. starostu
1. podpisem darovací smlouvy
Termín: 31.8.2018
106/2018-RADA/5263 - 106. 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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106/2018-RADA/5264 - 106. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni 30.6.2018, uvedené
v tab. č. 1)
106/2018-RADA/5265 - 106. Rada města
I. bere na v ědom í
plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 ke dni 30.06. 2018
106/2018-RADA/5266 - 106. Rada města
I. s chval uj e
vydání 1 ks parkovací karty města Žamberk na rok 2018 pro služební vozidlo
příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova 357,
Žamberk
II. pověřuj e
odbor finanční vydáním 1 ks parkovací karty příspěvkové organizaci Centrum
sociální péče města Žamberk v termínu do 10.08.2018
106/2018-RADA/5267 - 106. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit střednědobý výhled rozpočtu města Žamberka na období let 2019-2023
106/2018-RADA/5268 - 106. Rada města
I. s chval uj e
Dodatek číslo 9 k mandátní smlouvě uzavřené na obstarávání správy nemovitostí ze
dne 2.1.1998 a přílohu č. 10 k této mandátní smlouvě, mezi městem Žamberk,
Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: 00279846 a Správou budov Žamberk s.r.o.,
Klostermanova 990, Žamberk, IČ: 25280091
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem dodatku k mandátní smlouvě
Termín: 31.7.2018
106/2018-RADA/5269 - 106. Rada města
I. s chval uj e
a potvrzuje s účinností od 01.08.2018 na funkční období 6 let dle ustanovení § 166
odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
1. ve výkonu funkce ředitelky Mateřské školy SLUNÍČKO, Žamberk, se sídlem nám.
Gen. Knopa 433, 564 01 Žamberk, IČO: 75017458, paní Blanku Rekovou;
2. ve výkonu funkce ředitelky Základní umělecké školy Petra Ebena, Žamberk, se
sídlem Masarykovo náměstí 145, 564 01 Žamberk, IČO: 72087668, paní PhDr. Hanu
Chvátilovou;
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3. ve výkonu funkce ředitelky Střediska volného času, ANIMO, Žamberk, se sídlem
28. října 713, 564 01 Žamberk, IČO: 72087650, paní Bc. Alenu Němcovou
106/2018-RADA/5270 - 106. Rada města
I. s chval uj e
rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 na
navýšení položky rozpočtu „metropolitní síť", uvedené v tabulce číslo 2
106/2018-RADA/5271 - 106. Rada města
I. s chval uj e
změnu podstatného prvku Smlouvy o nájmu ze dne 20.02.2013 ve věci změny
výměry (vyjmutí části cca 3,7975 ha) pozemku parc.č. 2422/1 - orná půda z celkové
výměry 259 605 m2 veden na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk a snížení ceny
nájmu.
Žadatel: VIKA Kameničná a.s., Kameničná 100, 564 01 Žamberk
II. pověřuj e
starostu podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu ze dne 20.02.2013 ve věci
změny výměry (vyjmutí části cca 3,7975 ha) pozemku parc.č. 2422/1 - orná půda z
celkové výměry 259 605 m2 veden na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk a snížení
ceny nájmu
106/2018-RADA/5272 - 106. Rada města
I. s chval uj e
na základě provedeného poptávkového řízení dodavatelem díla "Vybavení depozitářů
a stálé expozice bezpečnostními vitrínami a regály" do Městského muzea Žamberk
firmu Bláha ús, s.r.o., Vraný u Slaného, IČ: 27940195
II. ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření ve výši 36.000,- Kč a to ponížením položky
"Rezerva rozpočtu" a navýšením položky rozpočtu "Investice do budov města a
akce do 500.tis. Kč - Městské muzeum Žamberk - vybavení depozitářů"
Termín: 23.8.2018
III.
pověřuj e
odbor REUP vystavením objednávky
106/2018-RADA/5273 - 106. 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 "Realizace úspor energií - MěÚ
č.p.833 Žamberk", „Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk“ 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. Hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti
nabídek bude nejnižší nabídková cena vč. DPH.
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Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené
Předměstí, IČ: 25253361
STATING s.r.o. Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové - Kukleny, IČ:
25963864
MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice - Svítkov, IČ: 15050050
Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00, Praha 8 - Karlín, IČ: 26271303
VCES a.s., Na Harfě 337/3, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČ: 26746573
II. j m enuj e
komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky ve složení Ing.
Bc. Oldřich Jedlička (náhradník Jiří Dytrt), Petr Procházka (náhradník Jaroslava
Halbrštátová), Michaela Vaňková (náhradník zástupce fa. DABONA s.r.o.), Ing.
Lenka Fránková (náhradník Radka Stránská), člen KV (náhradník člen KV)
106/2018-RADA/5274 - 106. Rada města
I. ruší
usnesení č. 81/2017-RADA/4044 ze dne 24.08.2017 a č. 94/2018-RADA/4674 ze
dne 25.01.2018
II. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit prodej části (cca 250 m2) pozemku parc.č. 2422/1 - orná půda z celkové
výměry 259605 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk za kupní cenu
Kč 250,--/m2. GP bude vyhotoven na náklady žadatele.
Žadatel: J. a P. K.
106/2018-RADA/5275 - 106. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru REUP o průběhu elektronizace veřejných zakázek na profilu
zadavatele města
106/2018-RADA/5276 - 106. Rada města
I. s chval uj e
změnu 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.
II. pověřuj e
starostu podpisem dodatku č. 1 ve věci 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
106/2018-RADA/5277 - 106. Rada města
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I.

pověřuj e
místostarostu a vedoucí REÚP dalším jednání ve věci 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.
Žadatel: V.K.

106/2018-RADA/5278 - 106. Rada města
I. bere na v ědom í
závěry energetické studie Divišova divadla v Žamberku zpracované Ing. Roubíčkem
v 04/2018
II. pověřuj e
odbor REUP zahrnutím ceny na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
Divišova divadla v Žamberku do návrhu rozpočtu města na r. 2019
106/2018-RADA/5279 - 106. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis č. 2/2018 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka konané dne
27. 6. 2018
II. s chval uj e
1. vyřazení majetku inv. č. 440 z účetní evidence příspěvkové organizace Mateřská
škola Sluníčko, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 2/2018 z
jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho následnou likvidaci
dle Směrnice pro likvidaci majetku města Žamberka. Vyřazení majetku z důvodu
jeho poškození a nerentabilnosti opravy
2. vyřazení movitého majetku inv.č.3858 z účetní evidence města Žamberka a
Městského úřadu Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 2/2018 z jednání komise pro
likvidaci majetku města Žamberka a jeho následnou likvidaci dle Směrnice pro
likvidaci majetku města Žamberka. Vyřazení majetku z důvodu jeho poškození
3. prodej movitého majetku inv.č. 92775 z Městského úřadu Žamberk uvedeného v
Zápisu č. 2/2018 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka v
souladu se Směrnicí pro likvidaci majetku města Žamberka
106/2018-RADA/5280 - 106. 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 05.01.2004 a jejich dodatků ve
věci změny výměry pozemku parc.č. 2406/1 dle GP č. pl. 3161-177/2018 ze
dne 25.06.2018 a snížení ceny nájmu. Celková výměra bude činit 22,1381 ha a
cena nájmu se sníží o Kč 333,--; t.j. na Kč 12.613,--, vše s platností od
01.01.2019.
Žadatel: VIKA Kameničná a.s., Kameničná 100, 564 01 Žamberk
Termín: 30.07.2018
106/2018-RADA/5281 - 106. Rada města
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bere na v ědom í
předložený Návrh opatření na odstranění závad lávky za Sokolovnou zpracovaný
Ing. Ivanem Šírem, Projektování dopravních staveb a.s. Haškova 1714/3, 500 02
Hradec Králové
II. pověřuj e
starostu a místostarostu města jednáním s městským architektem o možném vzhledu
nové lávky
I.

106/2018-RADA/5282 - 106. Rada města
I. bere na v ědom í
předložený Návrh opatření na odstranění závad u mostu ev. č. 421 (most před
Mosilanou) zpracovaný Ing. Ivanem Šírem, Projektování dopravních staveb a.s.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
II. pověřuj e
odbor REUP zajištěním umístění dopravního značení k mostu ev. č. 421 před
Mosilanou a jeho projednání v dopravní komisi a provedením opravy spodní stavby
mostu (doplnění ochranného záhozu z lomového kamene)
III.
ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. zahrnout vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu před
Mosilanou do návrhu rozpočtu na rok 2019 a rekonstrukci mostu do
střednědobého rozpočtového výhledu 2020-2024
Termín: 31.12.2018
106/2018-RADA/5283 - 106. Rada města
I. s chval uj e
zřízení věcného břemene na částech pozemků parc.č. 749/6 - ost. plocha, zeleň o
výměře 357 m2, parc.č. 749/24 - ost. plocha, zeleň o výměře 162 m2, parc.č. 749/33 ost. plocha, jiná plocha o výměře 323 m2, parc.č. 868 - ost. plocha, jiná plocha o
výměře 173 m2, parc.č. 3869/4 - ost. plocha, zeleň o výměře 69 m2 vše vedeno na LV
č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk ve věci přeložky STL plynovodu a STL přípojky
plynu, číslo stavby 8800089799 dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. sml. 8800089799/2/BVB/P v rozsahu 164,5 m2, za jednorázovou úplatu
ve výši Kč 9.048,--; k této částce bude připočtena platná sazba DPH, t.j. 10.948,-- za
podmínek uvedených v příloze.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: GasNet, s.r.o. zastoupený GridServices, s.r.o., Pražská třída 702, 500 04
Hradec Králové, korespondenční adresa: Daniela Koptová, GridServices, s.r.o.,
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
II. pověřuj e
starostu podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. sml.
8800089799/2/BVB/P ve věci zřízení věcného břemene na částech pozemků parc.č.
749/6 - ost. plocha, zeleň o výměře 357 m2, parc.č. 749/24 - ost. plocha, zeleň o
výměře 162 m2, parc.č. 749/33 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 323 m2, parc.č.
868 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 173 m2, parc.č. 3869/4 - ost. plocha, zeleň o
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výměře 69 m2 vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk ve věci přeložky
STL plynovodu a STL přípojky plynu, číslo stavby 8800089799
106/2018-RADA/5284 - 106. 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. 1528/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 50 m2 vedený na LV č.
10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
Žadatel: J. A.
Termín: 30.07.2018
106/2018-RADA/5285 - 106. Rada města
I. s ouhl así
1. jako vlastník vedlejšího pozemku parc.č. 2422/1 - orná půda o výměře 259605 m2
vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk se stavbou rodinného domu na
pozemku parc.č. 2422/7 - orná půda o výměře 922 m2 vedený na LV č. 4025 (SJM
Stanislav a Petra Ulrychovi) pro obec a k.ú. Žamberk dle předložené situace.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním
předpisem.
Žadatel S. a P.U. v zastoupení J.M.
2. se sjezdem z pozemku parc.č. 2422/7 - orná půda o výměře 922 m2 vedený na LV
č. 4025 pro obec a k.ú. Žamberk na účelovou komunikaci na pozemku parc.č.
2422/1 - orná půda o výměře 259605 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 S. a P.U. v zastoupení J.M.
106/2018-RADA/5286 - 106. Rada města
I. s chval uj e
1. dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 10/2018/REUP ze dne 17. 7. 2018 díla
"Rekonstrukce chodníků a komunikace v k.ú. Žamberk, část C. ulice
Komenského, Mánesova" uzavřené mezi městem Žamberk jako objednatelem a
firmou MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807
jako zhotovitelem ve věci změny termínu realizace díla
2. dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 11/2018/REUP ze dne 17. 7. 2018 díla
"Rekonstrukce chodníků a komunikace v k.ú. Žamberk, část B. ulice 28. října"
uzavřené mezi městem Žamberk jako objednatelem a firmou MATEX HK s.r.o.,
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807 jako zhotovitelem ve věci
změny termínu realizace díla
II. pověřuj e
starostu města podpisem dodatků č.1 ke smlouvám o dílo
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106/2018-RADA/5287 - 106. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost MKP Fidiko Žamberk o realizaci datové přípojky pro divadlo a kino
II. neschval uj e
novou akci s názvem "Žamberk - optický kabel pro MKP FIDIKO a SVČ ANIMO"
III.
ukl ádá
1. Bc. Zdenkovi Vanickému, vedoucímu oddělení informatiky
1. zajistit realizaci datové přípojky pro MKP FIDIKO a SVČ ANIMO bezdrátový spoj
Termín: 30.09.2018
106/2018-RADA/5288 - 106. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost o odstranění pískoviště a sloupků z komunikace v ulici Luční v Žamberku
II. pověřuj e
TS Žamberk s.r.o. odstraněním pískoviště a sloupků z komunikace v ulici Luční.
Žadatel: M.P.
III.
ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. zajistit posouzení četnosti sloupů veřejného osvětlení v uvedené lokalitě
Termín: 30.09.2018
106/2018-RADA/5289 - 106. Rada města
I. revokuj e
usnesení č. 78/2017-RADA/3898 ze dne 28. 6. 2017
II. s chval uj e
na základě provedené veřejné zakázky zadané v souladu s Pravidly pro zadávání
veřejných zakázek městem Žamberk a protokolu komise pro otevírání a hodnocení
nabídek zhotovitelem akce "Realizace úspor energií - PD rekonstrukce tenisové haly
v areálu Pod Černým lesem, Žamberk" firmu AS PROJECT CZ s.r.o., U
Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov, IČ: 26095254
III.
pověřuj e
starostu a místostarostu města jednáním s tenisovým oddílem TOSK Žamberk, z.s. o
způsobu spolufinancování výdajů na pořízení projektové dokumentace a potřebných
souvisejících posudků (nař. energetického auditu, geologie, mykologie, statiky atp.)
na realizaci akce "Realizace úspor energií - PD rekonstrukce tenisové haly v areálu
Pod Černým lesem, Žamberk" v poměru 50 % město a 50% TOSK Žamberk, z.s.
Následně starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou AS PROJECT CZ s.r.o.,
U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov a smlouvy o financování akce
„Realizace úspor energií - PD rekonstrukce tenisové haly v areálu Pod Černým
lesem, Žamberk" s TOSK Žamberk z.s., U Koupaliště 1362, 56401 Žamberk,
IČ:26652871
106/2018-RADA/5290 - 106. Rada města
I. s chval uj e
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vyřazení informačních tabulí od ČD a ČSAD (inv.číslo 3629, 3630) z evidence
majetku města Žamberka z důvodu jejich odstranění a nahrazení novými tabulemi
106/2018-RADA/5291 - 106. Rada města
I. s chval uj e
zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Nové zázemí na dětském
dopravním hřišti - Žamberk III." zadané v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných
zakázek městem Žamberk z důvodu neobdržení žádné nabídky ve lhůtě pro podání
nabídek
106/2018-RADA/5292 - 106. Rada města
I. s chval uj e
1. zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "SVČ ANIMO jazyková učebna a bezbariérové úpravy" zadané v souladu s Pravidly pro zadávání
veřejných zakázek městem Žamberk a podmínkami dotačního programu z důvodu
neobdržení žádné nabídky ve lhůtě pro podání nabídek
2. vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "SVČ ANIMO jazyková učebna a bezbariérové úpravy II." podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek městem Žamberk a podmínek dotačního programu, výzva bude
zveřejněna na webových stránkách města a profilu zadavatele s tím, že zároveň
bude osloveno 5 dodavatelů, hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti
nabídek 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
PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ: 27742741
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),
Zděnka Šebková (náhradník MUDr. Jiřina Jirešová)
106/2018-RADA/5293 - 106. Rada města
I. revokuj e
usnesení Rady města č. 105/2018-RADA/5229 ze dne 28.6.2018
II. 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“
III.
schval uj e
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novou akci s názvem "PD na obnovu střechy radnice č.p. 166, Žamberk" a zadání
zpracování projektu společnosti Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a
obnovu historických staveb s.r.o., IČ: 06226787
IV .
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: 24.08.2018
V. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy o dílo
106/2018-RADA/5294 - 106. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č.1 ke Smlouvě na dodávku slunečních hodin ze dne 12. 4. 2018 uzavřené
mezi městem Žamberk jako objednatelem a Ing. Janou Ptáčkovou, Jedlí 183, 789 01
Zábřeh, IČ: 61571636 jako zhotovitelem ve věci vícenákladů na realizaci díla
II. pověřuj e
starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě na dodávku slunečních hodin
106/2018-RADA/5295 - 106. Rada města
I. s chval uj e
novou akci "Přístupový systém pro 3 ks vstupních dveří ZŠ 28.října 581 v
Žamberku"
II. ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok
2018 ve výši 155.000,- Kč a to: ponížit položku „rezerva rozpočtu" a současně
navýšit položku rozpočtu „Investice do budov města a akce do 500 tis - ZŠ 581
- drobné investice"
Termín: 24.08.2018
III.
pověřuj e
odbor REUP objednáním realizace a zprovoznění přístupového systému u spol.
CUTTER Systems spol. s r.o. (IČ: 28290194)
106/2018-RADA/5296 - 106. Rada města
I. s ouhl así
se sjezdem o šířce 4 metry z pozemku parc.č. 801/1 - ost. plocha, jiná plocha o
výměře 72 m2 vedený na LV č. 2111 (žadatel) na pozemek parc.č. 3702 - ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 714 m2 vedený na LV č. 10001 za podmínky spolupráce s
firmou MATEX HK s.r.o. se sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, která
bude provádět opravu chodníku v této lokalitě.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: J.J.
II. pověřuj e
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starostu podpisem stanoviska ve věci sjezdu o šířce 4 metry z pozemku parc.č. 801/1
- ost. plocha, jiná plocha o výměře 72 m2 vedený na LV č. 2111 (žadatel) na
pozemek parc.č. 3702 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 714 m2 vedený na LV
č. 10001
106/2018-RADA/5297 - 106. Rada města
I. s ouhl así
se vstupem na pozemek parc.č. 3702 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 714 m2
vedený na LV č. 10001 z důvodu rekonstrukce stávající vodovodní přípojky a
stávajícího odpadového potrubí u domu č.p. 610 na pozemku parc.č. 842 v k.ú.
Žamberk za podmínky spolupráce s firmou MATEX HK s.r.o. se sídlem Kladská
181, 500 03 Hradec Králové, která bude provádět opravu chodníku v této lokalitě.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: J.J.
106/2018-RADA/5298 - 106. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci o nutnosti provedení záchranného archeologický výzkumu na stavbě
„Žamberk - prostor u kostela sv. Václava“ a na stavbě „Rekonstrukce chodníků a
komunikace v k.ú. Žamberk, část C. ulice Komenského, Mánesova“
II. pověřuj e
starostu podpisem Dohod o provedení archeologického výzkumu se zhotovitelem:
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Šemberova 125, 566 01 Vysoké Mýto
106/2018-RADA/5299 - 106. Rada města
I. bere na v ědom í
výpověď Smlouvy o provozování veřejných záchodů u č.p. 175 v Žamberku ze dne
30.04.2009 a to ke dni 31.08.2018.
Žadatel: M.L.
II. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr pronájmu a
provozování veřejných záchodů u č.p. 175 v Žamberku od 01.09.2018
Termín: 30.08.2018
106/2018-RADA/5300 - 106. 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
106/2018-RADA/5301 - 106. Rada města
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I.

bere na v ědom í
informaci odboru PRAV o žádostech o poskytnutí informací

106/2018-RADA/5302 - 106. Rada města
I. s chv al uj e
smlouvu o zabezpečené komunikaci a přístupu k datům mezi Českou kanceláří
pojistitelů, IČ 70099618, se sídlem Praha 4. Na Pankráci 1724/129, a městem
Žamberk
II. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy o zabezpečené komunikaci a přístupu k datům
106/2018-RADA/5303 - 106. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti přenosu dat č. 5200 mezi
spol. Alberon Letohrad s.r.o., IČ 27461289, se sídlem Letohrad, Šedivská 844
(dodavatel), a městem Žamberk (odběratel)
II. pověřuj e
starostu podpisem dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti přenosu
dat č. 5200
106/2018-RADA/5304 - 106. Rada města
I. s chval uj e
1. licenční smlouvu o užití softwarového produktu euroCALC mezi poskytovatelem
Callida, s.r.o., IČ 65415183, se sídlem Praha 4, Kloboučnická 1435/24 a
nabyvatelem městem Žamberk
2. dohodu S1 o poskytování služeb k softwarovému produktu euroCALC mezi
poskytovatelem Callida, s.r.o., se sídlem Praha 4, Kloboučnická 24, IČ 65415183,
a nabyvatelem městem Žamberk
II. pověřuj e
starostu podpisem licenční smlouvy o užití softwarového produktu euroCALC a
dohody S1 o poskytování služeb k softwarovému produktu euroCALC
106/2018-RADA/5305 - 106. Rada města
I. s chval uj e
obsah smlouvy mezi městem Žamberk a původcem odpadu: P.R., pro provozovnu v
Hluboké ul. 143, Žamberk
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem smlouvy
Termín: 3.8.2018
106/2018-RADA/5306 - 106. Rada města
I. bere na v ědom í
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informaci odboru ŽPZE týkající se nepodpoření žádosti o grant z Nadace Partnerství,
výzvy Výsadba stromů 2018 - Tematická naučná stezka v MŠ ČTYŘLÍSTEK,
Žamberk
106/2018-RADA/5307 - 106. Rada města
I. revokuj e
usnesení Rady města Žamberk č. 104/2018-RADA/5181
II. s chval uj e
1. rozdělení finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města Žamberk na
dotační program Podpora životního prostředí pro rok 2018 (druhé kolo) dle
návrhu komise pro hodnocení žádostí o dotace, a to pro TOSK Žamberk, z.s., IČ
26652871, na realizaci projektu Třídění odpadu v tenisovém areálu TOSK
Žamberk, ve výši 6.000,- Kč
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z programu Podpora životního
prostředí na rok 2018 (druhé kolo) s TOSK Žamberk, z.s., IČ 26652871
III.
pověřuj e
1. starostu
1. podpisem smlouvy
Termín: 3.8.2018
106/2018-RADA/5308 - 106. Rada města
I. s chval uj e
kácení keřů a dřevin lípa srdčitá (z výmladků), vrba jíva, pámelník bílý, bez černý,
zlatice evropská, ptačí zob, vrba bílá na pozemcích parc.č. 940 a 942 v k.ú. Žamberk
za podmínky, že subjekt, který provede kácení, zajistí provedení odpovídající
náhradní výsadby za pokácené dřeviny, a to dle dokumentace na akci „Žamberk
Žamberk - Prostor u kostela sv. Václava - zpevněné plochy a sadové úpravy.
Žadatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, MATEX HK
s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
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)
106/2018-RADA/5309 - 106. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci k finanční náhradě zásahu jednotky SDH města při DN
II. s ouhl así
s navrženým rozdělením finančních prostředků v rozpočtu JPO II
III.
ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. připravit příslušné rozpočtové opatření
Termín: 31.8.2018
106/2018-RADA/5310 - 106. Rada města
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I.

neschval uj e
nabídku J.N. na nákup busty T. G. Masaryka od akademického sochaře J.K. za cenu
180. 000,- Kč

106/2018-RADA/5311 - 106. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání Redakční rady Žamberských listů č. 2/2018 ze dne 21. června 2018
(viz příloha)
106/2018-RADA/5312 - 106. Rada města
I. s chval uj e
doplnění podkladů pro zápis do kroniky Žamberka 2017 o informaci k
protipovodňovým opatřením
106/2018-RADA/5313 - 106. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání Bytové komise ze dne 19.07.2018
106/2018-RADA/5314 - 106. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt v ul. U Polikliniky č.p. 1059/14 S.B. do 31.07.2019
106/2018-RADA/5315 - 106. Rada města
I. s chval uj e
prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. U Polikliniky č.p. 1054/20 L.H.do
30.04.2019
106/2018-RADA/5316 - 106. Rada města
I. s chval uj e
Knihovní řád Městské knihovny Žamberk platný od 1.8.2018
106/2018-RADA/5317 - 106. Rada města
I. neschval uj e
žádost J.K. o umístění karavanu v areálu Městského koupaliště v Žamberku k
provozování občerstvení ( prodej palačinek a kávy) z důvodu momentální
nedostatečné kapacity připojení k el. síti
106/2018-RADA/5318 - 106. Rada města
I. bere na v ědom í
výsledek šetření ČŠI, Pardubický inspektorát, Pardubice, ze dne 03.07.2018 o
výsledku šetření stížnosti

Strana 16/17

Usnesení RM č. 106/2018-RADA ze dne 26.07.2018
II. pověřuj e
radní MUDr. Jiřinu Jirešovou zajistit provedení dalšího řízení ve věci zaslané
stížnosti a podat České školní inspekci zprávu o vyřízení stížnosti a o případných
opatřeních přijatých k nápravě
106/2018-RADA/5319 - 106. Rada města
I. s chval uj e
pořízení panoramatických snímků města od společnosti AMIDO - letecké snímky,
s.r.o., J. Čarka 1863/7, 370 06 České Budějovice za cenu 13 790,- Kč
II. ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření z kapitoly "„rezerva rozpočtu"
Termín: 23.8.2018
106/2018-RADA/5320 - 106. Rada města
I. bere na v ědom í
záznam ze schůzky s občany, kteří mají zájem o koupi městských bytů ze dne
25.07.2018
106/2018-RADA/5321 - 106. Rada města
I. s chval uj e
pořádání psích závodů o pohár Fitmin dne 12.08.2018 na kynologickém cvičišti Pod
Skalami.
Žadatel: Český kynologický svaz, základní organizace Žamberk, Sokolovská 1299,
Žamberk

Jiří Dytrt
starosta

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
místostarosta
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