Usnesení RM č. 107/2018-RADA ze dne 14.08.2018
107/2018-RADA/5322 - 107. Rada města
I. s chval uj e
ověřovatelem zápisu RM Ivana Vrkoče
107/2018-RADA/5323 - 107. Rada města
I. s chval uj e
předložený program jednání RM
107/2018-RADA/5324 - 107. Rada města
I. s chval uj e
1. realizaci akce „ZŠ 581 - šatna na hřišti“ v navrženém rozsahu
2. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo akce „ZŠ 581 - šatna na hřišti“ mezi městem
Žamberk a firmou BO CO, spol s r.o. se sídlem Horní Libchavy 237, 561 16
Libchavy IČ:113584936 ve věci víceprací
II. pověřuj e
1. odbor REUP objednáním dodávky vybavení
2. starostu města podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 08/2018/REUP
III.
ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok
2018 ve výši 45.000,- Kč a to: ponížit položku „rezerva rozpočtu" a současně
navýšit položku rozpočtu "„Hřiště u Základní školy 581 (šatna)"
Termín: 24.8.2018
107/2018-RADA/5325 - 107. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 09/2018/REUP ze dne 17. 7. 2018 díla "Žamberk prostor u kostela sv. Václava" 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 víceprací a méněprací
II. pověřuj e
starostu města podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo
III.
ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok
2018 ve výši 300.000,- Kč a to ponížením položky rozpočtu "Rezerva
rozpočtu" a navýšením položky rozpočtu "Úprava prostranství naproti kostelu
u silnice I/11"
Termín: 23.8.2018
107/2018-RADA/5326 - 107. Rada města
I. s chval uj e
1. realizaci akce „Žamberk, ZŠ 28. října 581 - oprava fasády na nádvoří vč.
barevného grafického zpracování“ v navrženém rozsahu
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2. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo akce „Žamberk, ZŠ 28. října 581 - oprava fasády
na nádvoří vč. barevného grafického zpracování“ mezi městem Žamberk a firmou
Radim Kotleba, IČ: 72824603; Filip Konvalinka, IČ: 72964804 a Roman Šimuna,
IČ: 73651842 ve věci víceprací
II. pověřuj e
starostu města podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 4/2018/LF
III.
ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok
2018 ve výši 20.000,- Kč a to: ponížit položku „rezerva rozpočtu" a současně
navýšit položku rozpočtu "„Základní škola, 28. října 581 + školní jídelna."
Termín: 24.08.2018
107/2018-RADA/5327 - 107. Rada města
I. s chval uj e
realizaci akce "Divišovo divadlo - drobné investice" v rozšířeném rozsahu
zahrnujícím výměnu trojích vstupních dveří, nové schody před vstupem, rekonstrukci
fasády ve vstupní části budovy a v prostoru vstupu do kavárny
II. ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok
2018 ve výši 400.000,- Kč a to ponížením položky rozpočtu "Rezerva
rozpočtu" a navýšením položky rozpočtu "Investice do budov města a akce do
500 tis."
Termín: 24.08.2018
107/2018-RADA/5328 - 107. Rada města
I. revokuj e
usnesení RM č. 106/2018-RADA/5295 ze dne 26.7.2018
II. s chval uj e
novou akci "Přístupový systém pro nové vstupní dveře ZŠ 28.října 581 v Žamberku"
III.
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
IV .
pověřuj e
odbor REUP objednáním realizace a zprovoznění přístupového systému u spol.
SPEDOS ADS a.s.
(IČ: 27795357)

Jiří Dytrt
starosta

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
místostarosta
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