PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 15/2018
USNESENÍ RM č. 108
ze dne 23.08.2018

 108/2018-RADA/5329
schvaluje ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou.
 108/2018-RADA/5330
schvaluje předložený program jednání RM.
 108/2018-RADA/5331
bere na vědomí: společný územní souhlas a souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru Stavebního úřadu MěÚ Žamberk
stavby „stavební úpravy a nástavba rodinného domu čp. 73” na pozemku parc. č. 850 v k. ú. Žamberk; stanovisko Stavebního úřadu MěÚ
Žamberk k dělení pozemků parc. č. 749/6, 749/24, 749/33, 3869/8,
749/34 a 3869/4 v k. ú. Žamberk dle GP č. plánu 3166-2017/2018 ze
dne 12.07.2018; územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk
o provedení stavby „veřejné osvětlení v ulici Pod Sanatoriem“ na pozemcích parc. č. 1320/13, 3724/1 v k. ú. Žamberk; oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o možnosti seznámení s podklady pro vydání
rozhodnutí v rámci společného územního a stavebního řízení o umístění stavby „přístavba skladu železa“ na pozemcích parc. č. 2088/2,
2093/9, 2093/10 v k. ú. Žamberk; územní souhlas Stavebního úřadu
MěÚ Žamberk o umístění stavby „IV-12-2017223-Žamberk, Betlém,
24991, Král-nové OM” na pozemku parc. č. 2499/1 v k. ú. Žamberk;
územní rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby „zpevněná plocha včetně odvodňovacího žlabu, vodovodní a kanalizační přípojky“ na pozemcích parc. č. 2593/39, 2568/32 a 2568/23
v k. ú. Žamberk; společný územní souhlas a souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru Stavebního úřadu MěÚ Žamberk
stavby „rodinného domu s garáží, zpevněných ploch, kanalizační
přípojky, přípojky elektro NN, vodovodní přípojky“ na pozemcích parc.
č. 2422/7, 2422/1, 3797 v k. ú. Žamberk.
 108/2018-RADA/5332
bere na vědomí: sdělení odboru ZPZE MěÚ Žamberk k záměru dle
vodního zákona „oprava komunikace U Velorexu” v k. ú. Žamberk;
oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení vodoprávního řízení
ve věci „Schválení havarijního plánu pro stavbu - Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana“ v k. ú. Žamberk a Líšnice; oznámení
odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les „2 ks lípy srdčité a 3 ks lípy
velkolisté na pozemku parc. č. 3718/5 v k. ú. Žamberk“; sdělení odboru ZPZE MěÚ Žamberk k drobným technickým změnám týkajícím se
stavby vodního díla s názvem „Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana“ v k. ú. Žamberk; rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk
o schválení plánu opatření pro případy havárie - stavba „Divoká Orlice,
Žamberk, protipovodňová ochrana” v k. ú. Žamberk a Líšnice.
 108/2018-RADA/5333
bere na vědomí: rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení
zvláštního užívání místní komunikace č. 23d chodník ul. Mánesova,
č. 19d chodník ul. Komenského, č. 26c ul. Komenského pro umístění
datového vedení a HDPE chráničky do místních komunikací; rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 18c ul. Havlíčkovo nábř. pro umístění datového vedení
a HDPE chráničky do místní komunikace; rozhodnutí odboru SPDO
MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace č. 2d
chodník ul. 28. října, č. 38d chodník ul. Revoluční, č. 34c ul. Lukavská
pro umístění datového vedení a HDPE chráničky do místních komunikací; rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního
užívání místní komunikace č. 81 ul. U Daliborky, č. 66c ul. Řadová, č. 29d
chodník ul. Řadová pro umístění datového vedení a HDPE chráničky
do místních komunikací; veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu
na místní komunikaci 37c ul. Mánesova, č. 23d chodník ul. Mánesova,
č. 19d chodník ul. Komenského, č. 26c ul. Komenského z důvodu provádění stavebních prací při rekonstrukci chodníků; veřejnou vyhlášku
odboru SPDO MěÚ Žamberk - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 58c ul. Pod Skalami,
č. 17c ul. Havlenova, č. 3c ul. Albertova z důvodu povolení vjezdu vozidel stavby při výstavbě protipovodňových opatření; veřejnou vyhlášku
odboru SPDO MěÚ Žamberk - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci 37c ul. Mánesova, č. 26c
ul. Komenského z důvodu doplnění stanovení při provádění stavebních
prací při rekonstrukci chodníků, kterým bude zakázáno stání vozidel
v jednotlivých úsecích; rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace a uzavírky č. 23d chodník
ul. Mánesova, č. 37c ul. Mánesova, č. 19d chodník ul. Komenského,
č. 26c ul. Komenského z důvodu rekonstrukce stávajících chodníků
po obou stranách ulice Mánesova a Komenského; veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk - opatření obecné povahy, stanovení
přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 18c ul. Havlíčkovo nábř., č. 58c ul. Pod Skalami z důvodu provádění stavebních prací
při výstavbě protipovodňových opatření; rozhodnutí odboru SPDO
MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace č. 7d
chodník ul. Čs. armády a č. 58c Pod Skalami v rámci akce „Žamberk,
Pod Skalami čp. 129 a 130 – kNN“; rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zřízení sjezdu, dočasné připojení sousední nemovitosti

na pozemku parc. č. 1193/1 v k. ú. Žamberk k pozemní komunikaci
č. 3c ul. Albertova za účelem výjezdu ze staveniště při výstavbě protipovodňových opatření v Žamberku; veřejnou vyhlášku odboru SPDO
MěÚ Žamberk - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy
provozu na místní komunikaci č. 58c ul. Pod Skalami z důvodu provádění stavebních prací při umístění kabelového vedení kNN; rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 58c ul. Pod Skalami, č. 7d chodník ul. Čs. armády pro
provádění stavebních prací v rámci akce „Žamberk, Pod Skalami čp. 129
a 130 kNN“; rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace č. 18c ul. Havlíčkovo nábř. v úseku od
lávky přes řeku po křiž. s místní komunikací Havlenova pro provádění
stavebních prací a umístění materiálu a pohybu mechanizace; veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk - opatření obecné povahy,
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/310, silnici č. I/11,
místní komunikaci ul. Hluboká, ul. Masarykovo nám., ul. Nádražní, ul.
Pod Radnicí z důvodu konání tradiční žamberské pouti; rozhodnutí
odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace a uzavírky komunikace ul. Nádražní a ul. Masarykovo nám.
pro pořádání kulturní akce Žamberská pouť; rozhodnutí odboru SPDO
MěÚ Žamberk o povolení zřízení sjezdu z místní komunikace č. 37c
ul. Mánesova na pozemku parc. č. 3702 za účelem příjezdu k pozemku
parc. č. 801/1 v k. ú. Žamberk; veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ
Žamberk - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci „silnici II/310, místní komunikaci č. 34c
ul. Lukavská, místní komunikaci č. 2c ul. 28. října, č. 62c ul. Příčná z důvodu provádění stavebních prací při rekonstrukci chodníku; rozhodnutí
odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace
II/310, místní komunikace č. 34c ul. Lukavská, místní komunikace č. 2c
ul. 28. října, č. 62c ul. Příčná, č. 2d chodník ul. 28. října, 36d chodník ul.
Příčná, 1d chodník ul. 17. listopadu pro stavbu „Rekonstrukce chodníků
a komunikace v k. ú. Žamberk, část B ulice 28. října“; rozhodnutí odboru
SPDO MěÚ Žamberk o společném územním a stavebním řízení, schválení záměru na stavbu „Žamberk, ul. ČSA, PD na rekonstrukci před muzeem“ na pozemcích parc. č. 918, 919, 921/1, 921/2, 3705/11, 3705/11,
3705/22 v k. ú. Žamberk; rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk
o povolení zvláštního užívání místní komunikace č. 23d chodník ul. Mánesova, 19d chodník ul. Komenského, č. 26c ul. Komenského na stavbu
„Pokládka datového vedení Žamberk, Komenského a Mánesova ulice“;
rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání
místní komunikace č. 71c ul. Sokolovská, č. 42d chodník ul. Sokolovská
pro umístění plynovodní přípojky v rámci akce „Žamberk, Sokolovská
čp. 1170, plynofikace rodinného domu“; rozhodnutí odboru SPDO MěÚ
Žamberk o povolení zřízení sjezdu z místní komunikace č. 5c ul. Betlém
na pozemku parc. č. 3806/1 v k. ú. Žamberk za účelem příjezdu k novostavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 2499/1 v k. ú. Žamberk.
 108/2018-RADA/5334
revokuje usnesení číslo 101/2018-RADA/5009, usnesení pro revokaci zní: souhlasí 1) 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; 2)
s přípravou změny organizačního řádu Městského úřadu Žamberk, a
to s platností od 01.09.2018 a úpravou smlouvy o zabezpečení veřejně
prospěšných služeb ze dne 10.12.2003 ve znění pozdějších dodatků
uzavřené mezi městem Žamberkem a společností TS ŽAMBERK s.r.o.
 108/2018-RADA/5335
schvaluje aktualizované 6. vydání vnitřní směrnice číslo OS2110
O oběhu dokladů.
 108/2018-RADA/5336
doporučuje zastupitelstvu města schválit: 1) navýšení položky rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 „Sdružení obcí
Orlicko a ostatní organizace“ o částku 6 tis. Kč; 2) závazný ukazatel
pro ostatní příjemce provozních dotací a příspěvků z rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka na rok 2018: Regionální rozvojová agentura
Pardubického kraje 12.125 Kč.
 108/2018-RADA/5337
schvaluje aktualizované, 4. vydání vnitřní směrnice číslo OS2118
Směrnice pro vymáhání peněžitých pohledávek města Žamberka.
 108/2018-RADA/5338
bere na vědomí mezitímní účetní závěrku města Žamberka sestavenou ke dni 30.06.2018.
 108/2018-RADA/5339
schvaluje aktualizované, 3. vydání vnitřní směrnice číslo OS2117
Rozpočtový proces a hospodaření podle rozpočtu.
 108/2018-RADA/5340
- revokuje usnesení č. 105/2018-RADA/5212 z jednání rady města
Žamberk dne 28.06.2018
- bere na vědomí žádost příspěvkové organizace Městské muzeum
Žamberk, ČSA 1472, Žamberk, o přidělení investičního příspěvku
v roce 2018 ve výši 54.000 Kč z důvodu spoluúčasti příspěvkové
organizace k dotaci poskytnuté Ministerstvem kultury ČR na realizaci
ocelové konstrukce a výsuvných roštů
- ukládá odboru finančnímu připravit rozpočtové opatření rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018, a to vytvořit položku
„Městské muzeum - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým
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organizacím ve výši 54.000 Kč“ se současným čerpáním rezervy rozpočtu ve výši 27.000 Kč a převodem prostředků z položky „Městské
muzeum - spoluúčast k dotaci“ ve výši 27.000 Kč. Termín: 07.09.2018
- doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvkové organizaci
Městské muzeum Žamberk, ČSA 1472, Žamberk, investiční příspěvek
pro rok 2018 ve výši 54.000 Kč.
 108/2018-RADA/5341
- schvaluje: 1) příspěvkové organizaci Městské muzeum Žamberk,
ČSA 472, Žamberk, zvýšení mzdového limitu pro rok 2018 o 22.000 Kč.
Mzdový limit po úpravě bude pro rok 2018 činit 1.025.500 Kč; 2) příspěvkové organizaci Městské muzeum Žamberk, ČSA 472, Žamberk,
zvýšení ostatních osobních nákladů pro rok 2018 o 14.000 Kč. Ostatní
osobní náklady po úpravě budou pro rok 2018 činit 138.000 Kč
- doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvkové organizaci
Městské muzeum Žamberk, ČSA 472, Žamberk, zvýšení příspěvku na
provoz pro rok 2018 o 45.000 Kč. Příspěvek na provoz po úpravě bude
pro rok 2018 činit 2.076.000 Kč, příspěvek na provozní činnost celkem
po úpravě bude pro rok 2018 činit 2.082.000 Kč.
 108/2018-RADA/5342
- bere na vědomí informaci příspěvkové organizace Základní škola Žamberk, Nádražní 743, Žamberk, o vícenákladech vzniklých při
plánovaném malování chodeb v budově školy
- schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, Nádražní
743, Žamberk, financování vícenákladů ve výši do 25.000 Kč z rozpočtu příspěvkové organizace, položky opravy a udržování - průběžné
opravy, dle žádosti příspěvkové organizace.
 108/2018-RADA/5343
- bere na vědomí žádost příspěvkové organizace Základní škola
Žamberk, Nádražní 743, Žamberk, o schválení návrhu na financování
vybavení kanceláře ekonomky a zástupce ředitele
- schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, Nádražní
743, Žamberk, pořízení nábytku a koberce do kanceláře ekonomky
v ceně do 50.000 Kč dle návrhu příspěvkové organizace. Financováno
bude z položky rozpočtu příspěvkové organizace „náklady na pořízení
drobného dlouhodobého majetku“
- neschvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk,
Nádražní 743, Žamberk, pořízení nábytku a koberce do kanceláře zástupce ředitele v ceně do 70.000 Kč dle návrhu příspěvkové organizace.
 108/2018-RADA/5344
- schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova
1244, Žamberk, navýšení příspěvku na provoz na rok 2018 o 33.600 Kč
dle žádosti příspěvkové organizace
- ukládá odboru finančnímu připravit příslušné rozpočtové opatření.
Termín: 30.09.2018
- doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvkové organizaci
Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, zvýšení příspěvku
na provoz pro rok 2018 o 33.600 Kč. Příspěvek na provoz celkem po
úpravě bude pro rok 2018 činit 1.192.600 Kč, příspěvek na provozní
činnost celkem po úpravě bude pro rok 2018 činit 1.422.495,20 Kč.
 108/2018-RADA/5345
- schvaluje příspěvkové organizaci Středisko volného času, ANIMO,
Žamberk, 28. října 713, Žamberk, poskytnutí příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018: 1) na mezinárodní tábor
mládeže 2018 konaný v Žamberku ve výši 37.000 Kč; 2) na spoluúčast
k dotačnímu projektu „Vybavení nových dílen pro ZÚ letecký modelář“ ve výši 25.000 Kč
- ukládá odboru finančnímu připravit rozpočtové opatření ve výši
37.000 Kč na navýšení provozního příspěvku pro Středisko volného
času, ANIMO, Žamberk, hrazeného ze společného finančního fondu
„Evropského svazku měst“. Termín: 30.09.2018
- doporučuje zastupitelstvu města: 1) schválit příspěvkové organizaci Středisko volného času, ANIMO, Žamberk, 28. října 713, Žamberk,
zvýšení příspěvku na provozní činnost pro rok 2018 o 62.000 Kč. Příspěvek na provozní činnost celkem po úpravě bude pro rok 2018 činit
868.000 Kč; 2) schválit smlouvu o návratné finanční výpomoci uzavíranou s příspěvkovou organizací Středisko volného času, ANIMO, Žamberk, 28. října 713, Žamberk, na předfinancování výdajů hrazených
z dotace v rámci projektu „Vybavení nových dílen pro ZÚ letecký
modelář“ ve výši 475.000 Kč.
 108/2018-RADA/5346
- bere na vědomí informaci příspěvkové organizace Školní jídelna
Žamberk, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, o čerpání fondu investic
příspěvkové organizace na nákup myčky na černé nádobí ve výši
1.061.905 Kč
- schvaluje příspěvkové organizaci Školní jídelna Žamberk, nám. Gen.
Knopa 433, Žamberk, převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace v částce 500.000 Kč.
 108/2018-RADA/5347
bere na vědomí informaci o výši daňových převodů od Finančního
úřadu ke dni 31.07.2018 uvedené v tab. č. 1.
 108/2018-RADA/5348
schvaluje Plán rozvoje sportu města Žamberka.
 108/2018-RADA/5349
schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka pro rok 2018 dle tab. č. 1.

 108/2018-RADA/5350
- bere na vědomí informaci o nutnosti pořízení modulu „Hřbitovní
agenda“ v rámci informačního systému HELIOS FENIX
- schvaluje rozpočtové opatření uvedené v tabulce číslo 2.
 108/2018-RADA/5351
doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení návrhu L. S. na
změnu využití pozemku parc. č. 511/2 do plochy smíšené obytné
městské do Změny č. 3 ÚP Žamberk s tím, že zároveň s procesem pořizování Změny č. 3 ÚP Žamberk proběhnou jednání za účelem stanovení koncepce rozvoje Města Žamberka v daném území. Tato koncepce by měla stanovit možnosti i regulativy využití území tak, aby byly
splněny požadavky § 19 odst. 1 písm. i) stavebního zákona pro kvalitní
bydlení v lokalitě. Zároveň by měla stanovit urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání
území s ohledem na podmínky v území a s ohledem na stávající charakter území v souladu s § 19 odst. 1 písm. d) a e) stavebního zákona.
 108/2018-RADA/5352
doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení návrhu V. K.
na změnu využití části pozemku parc. č. 3042/1 do plochy bydlení v rodinných domech - venkovské do Změny č. 3 ÚP Žamberk.
 108/2018-RADA/5353
doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení návrhu KONZUM
o. d., Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí na změnu využití pozemků parc. č.
749/24 a dalších o celkové výměře cca 3.000 m2 do plochy občanského
vybavení - komerční zařízení malá a střední do Změny č. 3 ÚP Žamberk.
 108/2018-RADA/5354
doporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení Změny č. 3 ÚP
Žamberk zkráceným postupem dle § 55a a násl. zákona č. 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 108/2018-RADA/5355
- schvaluje vyhlášení veřejné zakázky dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.
o zadávání veřejných zakázek formou zjednodušeného podlimitního
řízení „Zajištění svozu a odstraňování komunálních odpadů, jejichž původcem je město Žamberk v letech 2019 - 2020“ rozdělené na 2 části
včetně textu zadávací dokumentace a příloh. 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 bez
DPH pro každou část samostatně. 1) EKOLA České Libchavy s.r.o., 561 14
České Libchavy 172, IČ: 49813862; 2) Komunální služby s.r.o., Jablonné
nad Orlicí (zkr. KOS s.r.o., Jablonné nad Orlicí), Pod Vyšehradem 13, 561
64 Jablonné nad Orlicí, IČ: 60935863; 3) SUEZ Využití zdrojů a. s., Španělská
1073/10, 120 00 Praha 2, IČ: 25638955; 4) Recycling - kovové odpady a. s.,
Herrmannova 561, 583 01 Chotěboř, IČ: 25252852; 5) Služby města Králíky s.r.o., Růžová 462, 561 69 Králíky, IČ: 26007959
- jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky ve složení Radka Stránská (náhradník Ing. Lenka Fránková), Ing. Jaroslava Červená (náhradník Ing. Tereza Keprtová), Ing. Alena
Hovádková (náhradník Marcela Pokorná), člen KV (náhradník člen KV),
Ivan Vrkoč (náhradník MUDr. Jiřina Jirešová).
 108/2018-RADA/5356
- schvaluje dodatek č. 7 Smlouvy o nájmu Centra nakládání s odpady
v Dlouhoňovicích ze dne 05.09.2007 uzavřené mezi městem Žamberkem, jako pronajímatelem, a společností TS ŽAMBERK s.r.o, Zemědělská 1052, 564 01 Žamberk, IČ: 25998218, jako nájemcem, ve věci
změny v příloze č. 1 smlouvy (movitý majetek)
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu.
 108/2018-RADA/5357
- bere na vědomí sdělení Správy budov Žamberk s.r.o. o volné bytové
jednotce č. 822/5 v ulici Nádražní v obci a k. ú. Žamberk. Jedná se o byt
2+1, umístěný ve 3. NP domu čp. 822, jehož celková podlahová plocha s příslušenstvím je 55,00 m2. Bytová jednotka se nachází v budově
čp. 822, 823 na pozemcích parc. č. 3921 - zast. plocha a nádvoří o výměře 149 m2 a parc. č. 3920 - zast. plocha o nádvoří o výměře 154 m2,
vše v obci a k. ú. Žamberk
- ukládá odboru regionálního rozvoje a územního plánování vyvěsit na
úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje volné bytové jednotky č. 822/5 v ulici Nádražní v obci a k. ú. Žamberk formou
aukce za vyvolávací cenu 937.600 Kč. Jedná se o byt 2+1, umístěný ve
3. NP domu čp. 822, jehož celková podlahová plocha s příslušenstvím je
55,00 m2. K jednotce dále náleží právo výlučného užívání sklepní kóje
(3,60 m2) umístěné v 1. PP domu. Bytová jednotka se nachází v budově
čp. 822, 823 na pozemcích parc. č. 3921 - zast. plocha a nádvoří o výměře 149 m2 a parc. č. 3920 - zast. plocha o nádvoří o výměře 154 m2,
vše v obci a k. ú. Žamberk. Žadatel: Správa budov Žamberk s.r.o.,
Klostermannova 990, 564 01 Žamberk. Termín: 10.09.2018.
 108/2018-RADA/5358
- bere na vědomí sdělení Správy budov Žamberk s.r.o. o volné bytové
jednotce č. 829/1 v ulici nám. Gen. Knopa v obci a k. ú. Žamberk. Jedná
se o byt 1+1, umístěný v 1. PP domu čp. 829, jehož celková podlahová
plocha s příslušenstvím je 48,90 m2. Bytová jednotka se nachází v budově čp. 829, 830 na pozemcích parc. č. 3950 - zast. plocha a nádvoří
o výměře 219 m2, parc. č. 3949/1 - zast. plocha a nádvoří o výměře 232
m2, parc. č. 3949/2 - zast. plocha a nádvoří o výměře 9 m2, parc. č. 3949/3
- zast. plocha a nádvoří o výměře 4 m2, vše v obci a k. ú. Žamberku. Žadatel: Správa budov Žamberk s.r.o., Klostermannova 990, 564 01 Žamberk
- ukládá odboru regionálního rozvoje a územního plánování vyvěsit
na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje volné
bytové jednotky č. 829/1 v ulici Nám. Gen. Knopa v obci a k. ú. Žamberk formou aukce s vyvolávací cenou 782.400 Kč. Jedná se o byt 1+1,
umístěný v 1. PP domu čp. 829, jehož celková podlahová plocha s
příslušenstvím je 48,90 m2. Bytová jednotka se nachází v budově čp.

829, 830 na pozemcích parc. č. 3950 - zast. plocha a nádvoří o výměře
219 m2, parc. č. 3949/1 - zast. plocha a nádvoří o výměře 232 m2,
parc. č. 3949/2 - zast. plocha a nádvoří o výměře 9 m2, parc. č. 3949/3
- zast. plocha a nádvoří o výměře 4 m2, vše v obci a k. ú. Žamberk.
Žadatel: Správa budov Žamberk s.r.o., Klostermannova 990, 564 01
Žamberk. Termín: 10.09.2018.
 108/2018-RADA/5359
- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na část pozemku
parc. č. 3707 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 949 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk z důvodu odkanalizování
obslužného objektu mycí linky automobilů v předpokládaném rozsahu věcného břemene - služebnosti cca 4,94 bm, za jednorázovou
úhradu ve výši 1.000 Kč bez DPH, DPH bude účtováno dle platných
právních předpisů za podmínek uvedených v příloze. Toto sdělení
nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: UNIPETROL RPA s.r.o. - BENZINA
v zastoupení MERCED a. s., Charkovská 132/24, 101 00 Praha 10
- pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene - služebnosti ve věci zřízení věcného
břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 3707 - ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 949 m2 vedeném na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk z důvodu odkanalizování obslužného objektu mycí
linky automobilů v předpokládaném rozsahu věcného břemene služebnosti cca 4,94 bm, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč
bez DPH, DPH bude účtováno dle platných právních předpisů za podmínek uvedených v příloze.
 108/2018-RADA/5360
doporučuje zastupitelstvu města schválit prodeje pozemku parc.
č. 1528/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 50 m2 vedeného na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk za kupní cenu dle cenové mapy,
t.j. 500 Kč/m2. Žadatel: J. A.
 108/2018-RADA/5361
- schvaluje změnu 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 333 Kč; t.j. na 12.613 Kč, vše s platností od 01.01.2019.
Žadatel: VIKA Kameničná a. s., Kameničná 100, 564 01 Žamberk
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 7 ve věci 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. 3161177/2018 ze dne 25.06.2018 a snížení ceny nájmu. Celková výměra
bude činit 22,1381 ha a cena nájmu se sníží o 333 Kč; t.j. na 12.613 Kč,
vše s platností od 01.01.2019.
 108/2018-RADA/5362
pověřuje Správu budov Žamberk s.r.o. jednáním o provozování
veřejných záchodů u čp. 175 v Žamberku s zájemci M. A. a jednatelem společnosti DDD Lainz servis s.r.o. M. L. Žadatel: M. A., DDD Lainz
servis s.r.o.
 108/2018-RADA/5363
bere na vědomí a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí
pozemku parc. č. st. 261 - zast. plocha a nádvoří o výměře 335 m2 (součástí je stavba bez čp/če, doprava) a pozemek parc. č. 726/2 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 595 m2 (dle GP č. pl. 539-592/2013
ze dne 21.11.2013 pozemek parc. č. 726/2 o výměře 538 m2), vše v k. ú.
Dlouhoňovice za min. nabídkovou cenu ve výši 2.028.000 Kč.
Žadatel: České dráhy, a. s., Odbor správy a prodeje majetku, Nábřeží
L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1.
 108/2018-RADA/5364
souhlasí jako vlastník sousedních pozemků parc. č. 2080/30 - tr. tr.
porost o výměře 552 m2, parc. č. 2038/16 - tr. tr. porost o výměře 179
m2 a parc. č. 2072 - tr. tr. porost o výměře 170 m2, vše vedeno na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk s umístěním telefonního kabelu na
pozemcích parc. č. 2038/14 a 3758/20 ve vlastnictví M. K. a pozemku parc. č. 2068/2 ve vlastnictví žadatele, vše v obci a k. ú. Žamberk.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas,
posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: B. a M. Š.
 108/2018-RADA/5365
souhlasí jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 4315 - tr. tr. porost
o výměře 390 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk
se stavbou STL přípojky na pozemku parc. č. 4685/2 - zast. plocha
a nádvoří o výměře 11 m2 vedeném na LV č. 921 (žadatel) 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: R. K.
 108/2018-RADA/5366
- bere se souhlasem na vědomí zrušení předkupního práva jako práva
věcného na bytovou jednotku č. 1328/12 umístěnou ve 4. NP domu
čp, 1328, budovy čp. 1328, 1329, 1330 postavené na pozemcích parc.
č. 4873, 4872, 4871, vše v obci a k. ú. Žamberk ke dni 03.10.2013,
kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: P. a V. Č.
- pověřuje starostu města podpisem potvrzení ve věci o zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 1328/12
umístěnou ve 4. NP domu čp, 1328, budovy čp. 1328, 1329, 1330
postavené na pozemcích parc. č. 4873, 4872, 4871, vše v obci a k. ú.
Žamberk ke dni 03.10.2013, kdy skončila jeho pětiletá lhůta.
 108/2018-RADA/5367
- bere se souhlasem na vědomí zrušení předkupního práva jako práva
věcného na bytovou jednotku č. 1058/7 umístěnou ve 3. NP domu
čp. 1058, v budově čp. 1057, 1058, postavené na pozemcích parc.
2

č. 4265, 4264, vše v obci a k. ú. Žamberk ke dni 03.01.2016, kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: M. K.
- pověřuje starostu města podpisem potvrzení ve věci zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 1058/7
umístěnou ve 3. NP domu čp. 1058, v budově čp. 1057, 1058, postavené na pozemcích parc. č. 4265, 4264, vše v obci a k. ú. Žamberk ke dni
03.01.2016, kdy skončila jeho pětiletá lhůta.
 108/2018-RADA/5368
souhlasí s umístěním lokomotivního pomníku (parní lokomotiva +
železniční vůz) na část pozemku parc. č. 2687/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2.934 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk dle přílohy. Žadatel: Muzeum starých strojů a technologií, z. s.,
Betlém 506, 564 01 Žamberk.
 108/2018-RADA/5369
pověřuje odbor REUP dalším jednáním ve věci prodeje pozemků parc.
č. 477/63 - tr. tr. porost o výměře 39 m2, parc. č. 477/62 - tr. tr. porost
o výměře 38 m2, parc. č. 477/61 - tr. tr. porost o výměře 34 m2, parc.
č. 477/65 - tr. tr. porost o výměře 46 m2, parc. č. 477/66 - tr. tr. porost
o výměře 58 m2, parc. č. 477/67 - tr. tr. porost o výměře 59 m2,
vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk. Žadatel: J. a A. P.
 108/2018-RADA/5370
- schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „Nové zázemí na dětském dopravním hřišti - Žamberk IV.“ podle
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem, 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: 1) Jakub
Woth, Deštné v Orlických horách 444, 517 91 Deštné v Orlických
horách, IČ: 70482403; 2) ŽÁK STŘECHY s.r.o., Tuněchody čp. 16,
537 01 Tuněchody, IČ: 02287609; 3) Josef Karlík, Štěpánkova 186,
535 01 Břehy u Přelouče, IČ: 61228770; 4)Truhlářství Kest s.r.o.,Vážní 1064,
500 03 Hradec Králové, IČ: 25915185; 5) BO CO, spol. s r. o.,
Horní Libchavy 237, 561 16 Libchavy, IČ: 13584936
- jmenuje 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).
 108/2018-RADA/5371
- schvaluje: 1) dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 23.03.2018 uzavřené mezi městem Žamberkem, jako příkazcem, a firmou DABONA
s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 64826996,
jako příkazníkem, na kompletní administraci a organizaci veřejné
zakázky dle zákona 134/2016 Sb. v platném znění „Rekonstrukce
a výstavba chodníků, komunikací a parkovišť v k. ú. Žamberk“; 2) uzavření příkazní smlouvy mezi městem Žamberkem, jako příkazcem,
a firmou DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 64826996, jako příkazníkem, ve věci kompletní administrace
a organizace veřejné zakázky dle zákona 134/2016 Sb. v platném znění „Chodník Zámecká Žamberk“
- pověřuje starostu města podpisem příkazní smlouvy a dodatku č. 1
k příkazní smlouvě.
 108/2018-RADA/5372
- bere na vědomí předložené varianty řešení zázemí fotbalového
stadionu a tribuny
- schvaluje variantu řešení postupnou rekonstrukcí zázemí fotbalového stadionu
- pověřuje odbor REUP jednáním o vypracování projektové dokumentace vybrané varianty. Termín: 28.09.2018.
 108/2018-RADA/5373
- schvaluje zřízení věcného břemene na částech pozemků parc.
č. 911/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 537 m2, p. č. 911/13 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 184 m2, p. č. 911/14 - ost. plocha,
zeleň o výměře 294 m2, p. č. 911/15 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 622 m2, p. č. 911/18 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře
221 m2, vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk na základě
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy
o právu provést stavbu č. IV-12-2015817/VB/3 Žamberk, Kostelní
čp. 1500 - BILLA - kNN v rozsahu 78 m2 za jednorázovou náhradu ve
výši 1.844 Kč, k této částce bude připočtena DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. Žadatel: ČEZ Distribuce, a. s.,
v zastoupení společnosti GTT a. s., Nádražní 115, 560 02 Česká Třebová
- pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-122015817/VB/3 Žamberk, Kostelní čp. 1500 - BILLA - kNN ve věci zřízení
věcného břemene na částech pozemků parc. č. 911/1 - ost. plocha,
jiná plocha o výměře 537 m2, p. č. 911/13 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 184 m2, p. č. 911/14 - ost. plocha, zeleň o výměře
294 m2, p. č. 911/15 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 622 m2,
p. č. 911/18 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 221 m2, vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk v rozsahu 78 m2 za jednorázovou náhradu ve výši 1.844 Kč, k této částce bude připočtena DPH
dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.
 108/2018-RADA/5374
ukládá odboru REUP vyvěsit na úřední desku Městského úřadu
v Žamberku záměr výprosy části (25,25 m2) pozemku parc. č. 1664/5
- ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 7.853 m2 vedeného na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk. Žadatel: Junák-český skaut, středisko Žamberk, z. s., adresa pro doručování: V. S. Termín: 30.08.2018.
 108/2018-RADA/5375
- bere se souhlasem na vědomí zrušení předkupního práva jako práva
věcného na bytovou jednotku č. 1326/9 umístěnou ve 3. NP domu

čp. 1326, budovy čp. 1324, 1325, 1326, 1327 postavené na pozemcích parc. č. 4855, 4856, 4857, 4858, vše v obci a k. ú. Žamberk ke dni
04.10.2013, kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: J. K.
- pověřuje starostu města podpisem potvrzením ve věci zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 1326/9
umístěnou ve 3. NP domu čp. 1326, budovy čp. 1324, 1325, 1326, 1327
postavené na pozemcích parc. č. 4855, 4856, 4857, 4858, vše v obci
a k. ú. Žamberk ke dni 04.10.2013, kdy skončila jeho pětiletá lhůta.
 108/2018-RADA/5376
souhlasí se vstupem na pozemky parc. č. 1320/14 - ost. plocha, zeleň o výměře 21.044 m2 a parc. č. 1320/13 - ost. plocha, zeleň o výměře 1.111 m2, vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk
z důvodu havárie stávající kanalizační přípojky k RD čp. 1364 ve
vlastnictví žadatele za podmínek uvedených v příloze. Toto sdělení
nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované
zvláštním předpisem. Žadatel: J. R.
 108/2018-RADA/5377
- schvaluje: 1) na základě provedeného poptávkového řízení zadaného v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem
Žamberkem realizaci zakázky „Divišovo divadlo - vstupní dveře“
v navrženém rozsahu a zhotovitelem firmu: Alurey s.r.o., Sopotnice
250, 561 16 Sopotnice - 279.136 Kč bez DPH, tj. 337.755 Kč vč. DPH;
2) realizaci zakázky „Divišovo divadlo - rekonstrukce fasády“ v navrženém rozsahu a zhotovitelem firmu Roman Šimuna, Třebovská 541,
562 03 Ústí nad Orlicí - Hylváty, IČ: 73651842
- pověřuje: 1) starostu města podpisem smlouvy o dílo s vybraným
zhotovitelem zakázky „Divišovo divadlo - vstupní dveře“: Alurey s.r.o.,
Sopotnice 250, 561 16 Sopotnice; 2) starostu města podpisem smlouvy o dílo se zhotovitelem, firmou: Roman Šimuna, Třebovská 541,
562 03 Ústí nad Orlicí - Hylváty, IČ: 73651842.
 108/2018-RADA/5378
- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo akce „ZŠ Žamberk 581
- výplně otvorů“ uzavřené mezi městem Žamberkem a firmou WAMP
spol. s r.o., 5. května 497, Červený Kostelec 549 41, IČ: 15031144
ve věci méněprací, víceprací a prodloužení termínu dokončení
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
 108/2018-RADA/5379
- schvaluje dočasný sjezd o šíři 9 m na pozemku parc. č. 1193/1 - orná
půda o výměře 12.489 m2 vedeném na LV č. 10001 přes pozemky parc.
č. 1194/5 - tr.tr. porost o výměře 538 m2, parc. č. 1195/1 - tr. tr. porost
o výměře 3.298 m2 k pozemku parc. č. 3722 - ost. plocha, jiná plocha
o výměře 7.134 m2 (Albertova ulice), vše vedeno na LV č. 10001 pro
obec a k. ú. Žamberk ve věci stavby „Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana“ za podmínky uvedení dotčených pozemků do
původního stavu. Sjezd bude zřízen na dobu určitou, t.j. od 01.09.2018
do 30.11.2019, a je možné ho označit dopravním značením typu
V 12B o rozpětí 9 m. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko,
vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu
státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: Společnost
Mados MT, s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
- pověřuje starostu města podpisem stanoviska ve věci dočasného
sjezdu o šíři 9 m na pozemku parc. č. 1193/1 - orná půda o výměře
12.489 m2 vedeném na LV č. 10001 přes pozemky parc. č. 1194/5 - tr.tr.
porost o výměře 538 m2, parc. č. 1195/1 - tr. tr. porost o výměře 3.298 m2
k pozemku parc. č. 3722 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 7.134 m2
(Albertova ulice), vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk
z důvodu stavby „Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana“
za podmínky uvedení dotčených pozemků do původního stavu. Sjezd
bude zřízen na dobu určitou, t.j. od 01.09.2018 do 30.11.2019, a je možné ho označit dopravním značením typu V 12B o rozpětí 9 m.
 108/2018-RADA/5380
- bere na vědomí sdělení místostarosty a vedoucí REUP o situaci
v lokalitě V Kotli
- požaduje odstranění navezené zeminy z pozemku města a jeho uvedení do původního stavu.
 108/2018-RADA/5381
bere na vědomí prezentaci návrhu nové klubovny pro Junák - český
skaut, středisko Žamberk, z. s. Žadatel: Junák - český skaut, středisko
Žamberk, z. s., Zámecká, 564 01 Žamberk, korespondenční adresa: V. S.
 108/2018-RADA/5382
- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč dle Pravidel
SAM 3221 pro narozené dítě, a to: dle přílohy
- neschvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč dle Pravidel
SAM 3221, a to Š. V. pro CH. G. z důvodu nesplnění podmínek pro poskytnutí finančního daru dle čl. 3 Pravidel SAM 3221
- pověřuje starostu města podpisem darovacích smluv.
 108/2018-RADA/5383
- schvaluje darovací smlouvu mezi městem Žamberkem (dárce)
a Pedagogicko-psychologickou poradnou, Ústí nad Orlicí,
IČ: 70847142, se sídlem Královéhradecká 513, Ústí nad Orlicí (obdarovaný), jejímž předmětem je nepeněžitý dar PC SamoDomo-2011
- pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
 108/2018-RADA/5384
- schvaluje ukončení servisní smlouvy o poskytování služeb pro správu ICT č. 090825, kdy poskytovatelem služeb je spol. AG COM, a. s.
(do 01.01.2017 AG COM, s.r.o.), IČ: 47452081, Smiřice, výpovědí
- ukládá starostovi zaslat výpověď smlouvy spol. AG COM, a. s.
Termín: 31.08.2018.
 108/2018-RADA/5385
- schvaluje smlouvu o poskytování poradenských a servisních
služeb mezi městem Žamberkem (odběratel) a firmou MAJT, s.r.o.,
IČ: 26935040, se sídlem Polička, Masarykova 188 (poskytovatel)
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
 108/2018-RADA/5386
doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení ZM 32/2018/
ZAST/815 ze dne 10.04.2018, kterým byl schválen odkup pozemku

parc. č. 2376/1 v k. ú. Žamberk od J. P. za kupní cenu 2.428.110 Kč
a usnesení ZM č. 34/2018-ZAST/863 ze dne 19.06.2018, kterým
zastupitelstvo vzalo na vědomí rozdělení pozemku parc. č. 2376/1
na pozemky 2376/1 a 2376/3 v k. ú. Žamberk.
 108/2018-RADA/5387
schvaluje ZR 1101 Organizační řád Městského úřadu Žamberk s účinností od 01.09.2018.
 108/2018-RADA/5388
- bere na vědomí odstoupení od smlouvy o právu k provedení stavby
nebo opatření zaslané L. G. a L. K. (opatrovník R. K.)
- ukládá starostovi v součinnosti s Povodím Labe, s. p. zaslat L. G. a L. K.
(opatrovník R. K.) odpověď. Termín: 31.08.2018.
 108/2018-RADA/5389
bere na vědomí informaci odboru PRAV o žádosti o poskytnutí
informace.
 108/2018-RADA/5390
- schvaluje: 1) dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo a licenční mezi městem
Žamberkem a KS - program, spol. s r.o., IČ: 43963617, se sídlem Rokytnice 153, 755 01 Vsetín; 2) dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování
technické podpory č. 31/2010 mezi městem Žamberkem a KS - program, spol. s r.o., IČ: 43963617, se sídlem Rokytnice 153, 755 01 Vsetín
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo a licenční
a dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytování technické podpory č. 31/2010.
 108/2018-RADA/5391
- bere na vědomí výzvu M. Z. k vydání bezdůvodného obohacení
s nabídkou prodeje pozemku
- ukládá odboru právnímu zaslat v této věci odpověď.
Termín: 15.09.2018.
 108/2018-RADA/5392
bere na vědomí informaci odboru ZPZE o zhotovené závěrečné zprávě z inventarizace 838 ks stromů a stromových skupin na pozemcích
ve vlastnictví města Žamberka (1. část).
 108/2018-RADA/5393
schvaluje kácení 2 ks bříz bělokorých (Betula pendula), 1 ks smrku
ztepilého (Picea abies) na pozemku parc. č. 314/1 v k. ú. Žamberk za
podmínky, že subjekt, který provede kácení, zajistí plnění povinností hospodářského subjektu podle zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění
dřeva a dřevařských výrobků na trh, včetně jejich prováděcích předpisů (Systém náležité péče) a zajistí odpovídající náhradní výsadbu za
pokácené dřeviny, a to až po schválení a povolení k realizaci odstavné
plochy. Dřevní hmota zůstává v majetku vlastníka pozemku (města
Žamberka).
 108/2018-RADA/5394
- vyhlašuje pro školní rok 2018/2019 „Soutěž ve sběru druhotných
surovin pro žamberské školy“ - 12. ročník
- schvaluje pravidla soutěže ve sběru.
 108/2018-RADA/5395
- bere na vědomí zápis z jednání komise pro sociální služby ze dne
17. srpna 2018
- schvaluje na základě doporučení komise pro sociální služby uzavřít
nájemní smlouvy na dobu neurčitou v DPS: na byt č. 143 s H. P., na byt
č. 171 s L. D., na byt č. 279 s M. V.
- souhlasí se změnou nájemní smlouvy Z. P., Žamberk na dobu neurčitou.
 108/2018-RADA/5396
- bere na vědomí zápis z jednání komise pro dotační program „Podpora sociálních služeb a zdravotnictví“ ze dne 21.08.2018
- doporučuje zastupitelstvu města schválení dotace z rozpočtu příjmu
a výdajů města Žamberka na rok 2018 z položky Individuální dotace
pro Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, Za Kopečkem 353,
Žamberk, IČ: 00196096, zastoupený Ing. Rudolfem Bulíčkem na projekt Nákup HD video-bronchoskopu ve výši 175.000 Kč.
 108/2018-RADA/5397
- bere na vědomí poptávkové řízení na dodávku datové přípojky pro
MKP FIDIKO
- schvaluje pořízení datové přípojky od firmy Majt s.r.o., Polička,
za cenu celkem 99.862,00 Kč vč. DPH
- pověřuje: 1) Bc. Zdeňka Vanického, vedoucího oddělení informatiky,
vystavením objednávky na dodávku a zprovoznění datové přípojky.
Termín: 01.10.2018; 2) odbor finanční realizací příslušné rozpočtové
změny. Termín: 03.09.2018.
 108/2018-RADA/5398
- bere na vědomí záměr pořízení technologie pro distribuci Internetu
v prostorách koupaliště
- schvaluje zakoupení a instalaci technologií ARUBA a SOPHOS Red
pro zajištění volného Internetu návštěvníkům koupaliště a zabezpečeného přenosu dat kamer MKDS, za cenu celkem 20.000 Kč vč. DPH
- pověřuje: 1) Bc. Zdeňka Vanického, vedoucího oddělení informatiky,
vystavením objednávky na dodávku a instalaci technologie.
Termín: 04.09.2018; 2) odbor finanční připravit příslušnou rozpočtovou změnu. Termín: 03.09.2018.
 108/2018-RADA/5399
- schvaluje podání žádosti o podporu z program WiFi4EU
- pověřuje Mgr. Šárku Strnadovou, odbor finanční, registrací města
Žamberka jakožto subjektu způsobilého žádat o prostředky z rozpočtu projektu WiFi4EU. Termín: 26.11.2018
- podáním žádosti o prostředky z rozpočtu projektu WiFi4EU.
Termín: 01.11.2018.
 108/2018-RADA/5400
- schvaluje záměr pořízení nového agendového informačního
systému pro centrální evidence smluv, za cenu do 140.000 Kč celkem
vč. DPH
- pověřuje: 1) Bc. Zdeňka Vanického, vedoucího oddělení informatiky,
realizovat poptávkové řízení na dodavatele CES. Termín: 01.10.2018;
2) odbor finanční připravit příslušnou rozpočtovou změnu.
Termín: 01.10.2018.
 108/2018-RADA/5401
bere na vědomí zápis z jednání redakční rady Žamberských listů dne
31.07.2018 (viz příloha).
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 108/2018-RADA/5402
bere na vědomí zápis z jednání Bytové komise ze dne 16.08.2018.
 108/2018-RADA/5403
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené
osoby v ul. Velký Hájek 1529/2 D. H. do 30.09.2019.
 108/2018-RADA/5404
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené
osoby v ul. Velký Hájek 1529/3 H. K. do 30.09.2019.
 108/2018-RADA/5405
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády 457/2 s V. Č., R. K. do 31.12.2018.
 108/2018-RADA/5406
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené
osoby v ul. U Polikliniky 1054/20 M. F. do 30.04.2019.
 108/2018-RADA/5407
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené
osoby v ul. Velký Hájek 1528/2 G. Z. do 30.09.2019.
 108/2018-RADA/5408
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené
osoby v ul. Velký Hájek 1528/1 V. M. do 30.09.2019.
 108/2018-RADA/5409
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené
osoby v ul. U Polikliniky čp. 1055/19 M. F. do 30.04.2019.
 108/2018-RADA/5410
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné
občany v ul. Revoluční 794/10 s M. a E. B. do 31.03.2019.
 108/2018-RADA/5411
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt sociálně potřebné občany
v ul. Revoluční 794/3 se S. K. do 31.08.2019.
 108/2018-RADA/5412
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné
občany v ul. Čs. armády 457/3 s D. B. do 31.08.2019.
 108/2018-RADA/5413
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené
osoby v ul. U Polikliniky 1055/21 R. H. do 30.04.2019.
 108/2018-RADA/5414
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné
občany v ul. Revoluční 794/11 s I. J. do 30.11.2018.
 108/2018-RADA/5415
souhlasí s použitím městského znaku na informačním letáku s kandidáty pro komunální volby 2018. Žadatel: A. Š.
 108/2018-RADA/5416
- bere na vědomí dotaz zapsaného spolku Živý Žamberk k dopisu
č.j. MUZBK-19055/2018/OBR ze dne 14.06.2018
- pověřuje Jiřího Dytrta, starostu, zasláním odpovědi k uvedené věci.
Termín: 31.08.2018.
 108/2018-RADA/5417
bere na vědomí vyjádření místostarosty k jednání s P. L. o případné
změně PPO na jeho pozemku.

USNESENÍ RM č. 109
ze dne 06.09.2018

 109/2018-RADA/5418
schvaluje ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou.
 109/2018-RADA/5419
schvaluje předložený program jednání RM.
 109/2018-RADA/5420
bere na vědomí: veřejnou vyhlášku Stavebního úřadu MěÚ Žamberk
- územní rozhodnutí o umístění stavby „Komunikace U Dlouhoňovic
na pozemcích parc. č. 3785/1 a 3786 v k. ú. Žamberk“; rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o dodatečném povolení stavby „garáže
ke krytým stáním“ na pozemcích parc. č. 495 a 496 v k. ú. Žamberk;
územní souhlas Stavebního úřadu o umístění stavby „rekonstrukce
stávající vodovodní a kanalizační přípojky k rodinnému domu čp. 610“
na pozemku parc. č. 3702 a 842 v k. ú. Žamberk; územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby „STL plynová přípojka
a plynofikace RD čp. 1170“ na pozemcích parc. č. 3758/5, 477/16, 4641
v k. ú. Žamberk; územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk
o umístění stavby „STL plynová přípojka a plynofikace RD čp. 1239“
na pozemcích parc. č. 4685/1, 4685/2 v k. ú. Žamberk.
 109/2018-RADA/5421
bere na vědomí: výzvu odboru ZPZE MěÚ Žamberk k vyjádření
k podaným námitkách k řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les „2 ks lípy srdčité a 3 ks lípy velkolisté na pozemku parc.
č. 3718/5 v k. ú. Žamberk“ a vyjádření města k podaným námitkám
v uvedené věci; výzvu odboru ZPZE MěÚ Žamberk k seznámení se
s podklady k řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo
les „2 ks lípy srdčité a 3 ks lípy velkolisté na pozemku parc. č. 3718/5
v k. ú. Žamberk“; oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení
správního řízení ve věci prodloužení lhůty pro povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les „2ks zeravu západního, túje západní na pozemku
parc. č. 102 v k. ú. Žamberk“.
 109/2018-RADA/5422
bere na vědomí: rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení
uzavírky silnice II/310 v Lukavici z důvodu osazení čerpacích stanic
odpadních vod v rámci akce „Kanalizace Lukavice“; veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk, opatření obecné povahy, stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: silnici č.
II/310, místní komunikaci ul. Lukavská, ul. Školská, silnici III/31014,
místní komunikaci ul. Zemědělská, silnici č. III/31214, místní komunikaci ul. Hlavní, Dlouhoňovice, silnici č. III/31017, místní komunikaci
ul. 28. října“ z důvodu uzavírky pro konání sportovní akce „MČR 28. Žamberský duatlon 2018“; veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ
Žamberk, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 2d chodník ul. 28. října z důvodu pro-

vádění stavebních prací při pokládce datového vedení; rozhodnutí
odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace: silnice č. II/310, místní komunikace ul. Sokolovská, ul. Školská,
silnice III/31014, místní komunikace ul. Fučíkova, místní komunikace
ul. 28. října“ pro konání sportovní akce „MČR - 28. Žamberský duatlon
2018“; rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace č. 34c ul. Lukavská, místní komunikace č. 2d
chodník ul. 28. října, č. 38d chodník ul. Příčná pro umístění datového vedení v rámci akce „Pokládka datového vedení Žamberk, ulice
28. října“; rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zřízení
sjezdu, dočasného připojení sousední nemovitosti na pozemku parc.
č. 1193/1 v k. ú. Žamberk z místní komunikace ul. Albertova za účelem
výjezdu ze staveniště při výstavbě protipovodňových opatření.
 109/2018-RADA/5423
doporučuje zastupitelstvu města schválit: 1) navýšení finančních
prostředků do dotačního programu Individuální dotace o částku
106.842,- Kč; 2) Dodatek č. 3 Podmínek pro Individuální dotace; 3) pověřit odbor FIN přípravou příslušného rozpočtového opatření.
 109/2018-RADA/5424
bere na vědomí komentáře příspěvkových organizací zřizovaných městem Žamberkem k hospodaření organizací dosaženému
k 30.06.2018.
 109/2018-RADA/5425
schvaluje aktualizované, 3. vydání vnitřní směrnice číslo OS2125 Benefity poskytované zaměstnancům města a uvolněným zastupitelům.
 109/2018-RADA/5426
schvaluje příspěvkové organizaci Městské muzeum Žamberk, ČSA 472,
Žamberk, převod financí z podílových listů z Konzervativního fondu
Mix FF vedeného u České spořitelny a.s., a současně jejich čerpání
na opravu a nátěr střechy Domku Prokopa Diviše ve výši 48.000 Kč.
 109/2018-RADA/5427
schvaluje zvýšení účetních odpisů dlouhodobého majetku pro rok
2018 příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města Žamberk,
Albertova 357, Žamberk, v hlavní činnosti o 15.090 Kč. Výše účetních
odpisů dlouhodobého majetku po úpravě bude pro rok 2018 činit
112.614 Kč.
 109/2018-RADA/5428
schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro rok 2018 dle tab. č. 1.
 109/2018-RADA/5429
doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení číslo 34/2018ZAST/860 - 34. Zastupitelstvo města.
 109/2018-RADA/5430
- ruší usnesení číslo 103/2018-RADA/5128 - 103. Rada města
- doporučuje zastupitelstvu města: 1) schválit dodatek č. 6 ke smlouvě
o zabezpečení veřejně prospěšných služeb uzavřené dne 10.12.2003
mezi městem Žamberkem a TS ŽAMBERK s.r.o., IČ: 25998218;
2) schválit cenový dodatek č. 20 ke smlouvě o zabezpečení veřejně
prospěšných služeb mezi městem Žamberkem a TS ŽAMBERK s.r.o.,
IČ: 25998218.
 109/2018-RADA/5431
- schvaluje zadání realizace veřejného osvětlení v ul. Pod Sanatoriem
společnosti TS ŽAMBERK s.r.o. (IČ: 25998218)
- pověřuje odbor REUP objednáním realizace veřejného osvětlení
v ul. Pod Sanatoriem u společnosti TS ŽAMBERK s.r.o.
 109/2018-RADA/5432
doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej části (cca 60 m2)
pozemku parc. č. 3716/1 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové
výměry 2.023 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk.
Žadatel: F. K.
 109/2018-RADA/5433
- bere na vědomí sdělení provozovatele Městského koupaliště o havarijním stavu některých zařízení koupaliště
- pověřuje odbor REUP přípravou podkladů a realizací poptávkového/
výběrového řízení vedoucímu k realizaci nutných oprav před zahájením sezony 2019. Termín: 31.10.2018.
 109/2018-RADA/5434
- bere na vědomí sdělení vedoucí REUP týkající se projekční chyby
v řešení přístupů k řece na Havlíčkově a Husově nábřeží v rámci výstavby protipovodňové ochrany
- pověřuje starostu jednáním s investorem stavby protipovodňové
ochrany a zajištěním obnovy původních přístupů k řece.
Termín: 30.09.2018.
 109/2018-RADA/5435
- schvaluje zadání dokončení veřejného osvětlení na Havlíčkově
nábřeží společnosti TS ŽAMBERK s.r.o. (IČ: 25998218)
- pověřuje odbor REUP objednáním dokončení realizace VO na Havlíčkově nábřeží u společnosti TS ŽAMBERK s.r.o.
 109/2018-RADA/5436
bere na vědomí sdělení vedoucí REUP k plnění usnesení č. 72/2017RADA/3691 ze dne 04.05.2017.
 109/2018-RADA/5437
- schvaluje darovací smlouvu mezi městem Žamberkem, jako dárcem
na straně jedné, a Městským muzeem Žamberk, se sídlem Čs. armády 472, Žamberk, IČ: 72068264, jako obdarovaným na straně druhé,
ve věci převodu movitého majetku DDHM (skříně na poštu)
- pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
 109/2018-RADA/5438
- bere na vědomí koncepční studii parku u Centra sociální péče
- schvaluje postup dalších přípravných prací za účelem podání žádosti
o dotaci v roce 2019.
 109/2018-RADA/5439
- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku
parc. č. 4307/1 - tr. tr. porost z celkové výměry 416 m2 vedeného na
LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk z důvodu umístění plynové přípojky k domu čp. 1219 na pozemku parc. č. 4296/2 vedeném na LV č.
696 (žadatel) pro obec a k. ú. Žamberk v rozsahu omezení dotčeného

pozemku 0,8 m2, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč, k této
částce bude připočtena DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby za podmínek uvedených v příloze. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř.
jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním
předpisem. Žadatel: P. N.; M. Ř. (korespondenční adresa: J. Ř.)
- pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti ve věci zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 4307/1 - tr. tr.
porost z celkové výměry 416 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk z důvodu umístění plynové přípojky k domu čp. 1219
na pozemku parc. č. 4296/2 vedeném na LV č. 696 (žadatel) pro obec
a k. ú. Žamberk v rozsahu omezení dotčeného pozemku 0,8 m2,
za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč, k této částce bude připočtena DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.
 109/2018-RADA/5440
- souhlasí se zřízením věcného břemene dle Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu „Přípojka sdělovacích
kabelů pro novostavbu přednáškového sálu na p. p. č. 686/19, 683/1
a 3694/3“ na části pozemku parc. č. 668/32 - tr. tr. porost z celkové
výměry 238 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk
v rozsahu 1,25 m2 za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč bez DPH za
podmínek uvedených v příloze. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí,
stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: Náboženská společnost Svědkové Jehovovi, Armády
1306/2b, 158 00 Praha 13, Stodůlky
- pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene na stavbu „Přípojka sdělovacích kabelů pro novostavbu přednáškového sálu na p. p. č. 686/19, 683/1
a 3694/3“ na části pozemku parc. č. 668/35 - tr. tr. porost o výměře 238 m2
vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk v rozsahu 1,25 m2
za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč bez DPH.
 109/2018-RADA/5441
doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej části (cca 1.400 m2)
pozemku parc. č. 2422/1 - orná půda z celkové výměry 259.605 m2
vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk z důvodu výstavby
rodinného domu. Žadatel: J. a N. K.
 109/2018-RADA/5442
- schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „Rekonstrukce dětského bazénu na koupališti v Žamberku“
podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem,
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:
1) KRAINTEK CZECH s.r.o., Luční 174, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ,
IČ: 25278169; 2) BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., Bystřice 1312, 739 95
Bystřice, IČ: 25855247; 3) KTS-AME s.r.o., Karla Čapka 60, 500 02 Hradec Králové, IČ: 42194407; 4) ANDOR s.r.o., Hlavná 113, 925 27 Veľký
Grob, IČ: 31428541; 5) BAZENSERVIS s.r.o., Čapkova 538, 517 21 Týniště
nad Orlicí, IČ: 64791661
- jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
ve složení Ing. Bc. O. Jedlička (náhradník J. Dytrt), Ing. L. Fránková
(náhradník R. Stránská), Ing. D. Vacek (náhradník Ing. L. Dušková),
člen KV (náhradník člen KV), Z. Šebková (náhradník J. Halbrštátová)
- ukládá odboru finančnímu provést rozpočtové opatření ve výši
550.000 Kč, a to ponížením položky „Rezerva rozpočtu” a vytvořením
nové položky rozpočtu „Rekonstrukce dětského bazénu na koupališti”.
Termín: 20.09.2018.
 109/2018-RADA/5443
ukládá odboru REUP vyvěsit na úřední desku Městského úřadu
v Žamberku záměr nájmu a provozování zimního stadionu v areálu
Pod Černým lesem v Žamberku na části pozemku parc. č. 1758/4
v obci a k. ú. Žamberk, jehož součástí je stavba stadionu, t.j. otevřená chlazená ledová plocha ohraničená mantinely, dočasné garáže na
rolbu, hygienické buňky, sklad materiálu, chladící zařízení, oplocení
areálu zimního stadionu, osvětlení, buňky, přípojky IS (el. energie,
kanalizace, vody) a přístupová cesta na dobu určitou s účinností od
01.11.2018 do 31.10.2019 s tím, že nájemce bude chlazení na ledové
ploše provozovat pouze po dobu zimní sezony, t.j. od 01.11.2018 do
28.02.2019, na období březen až říjen 2019 je plocha kluziště používána k dalšímu jinému využití. Termín: 10.09.2018.
 109/2018-RADA/5444
pověřuje Správu budov Žamberk s.r.o. sepsáním smlouvy o provozování veřejných záchodů u čp. 175 v Žamberku se zájemcem M. A.
od 01.10.2018. Žadatel: M. A.
 109/2018-RADA/5445
souhlasí jako vlastník pozemků parc. č. 884/3 - zahrada o výměře
82 m2 a parc. č. 886/2 - zahrada o výměře 1.828 m2, vše v obci
a k. ú. Žamberk, s uložením datového vedení na sousední pozemky
parc. č. 881/1, 880, 875/2, 2336/27, 2338/24, 884/1, 885, 886/8, 886/15,
886/14, vše v obci a k. ú. Žamberk. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: Společnost Alberon Letohrad s.r.o, Šedivská 844, 561 51 Letohrad.
 109/2018-RADA/5446
- souhlasí s umístěním odpadkového koše u vstupu na Židovský
hřbitov v Žamberku. Žadatel: Městské muzeum Žamberk, ČSA 472,
564 01 Žamberk
- pověřuje odbor REUP objednáním odpadkového koše k umístění
ke vstupu na Židovský hřbitov v Žamberku.
 109/2018-RADA/5447
ruší usnesení č. 105/2018-RADA/5216 ze dne 28.06.2018, kterým vzala
na vědomí žádost o poskytnutí účelové dotace z rezervy programu
regenerace MPR a MPZ ze dne 11.06.2018 a doporučila ZM schválit
rozdělení finančních prostředků takto: Římskokatolická farnost děkanství Žamberk: Kostel sv. Václava, rejstř. č. 27461/6-4143
4

(Restaurování malířské výzdoby kostela, jižní část transeptu) - podíl vlastníka 16.000 Kč; podíl města 0 Kč; požadovaný příspěvek
z Programu 600.000 Kč.
 109/2018-RADA/5448
- schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 09/2018/REUP ze dne
17.07.2018 díla „Žamberk - prostor u kostela sv. Václava“ uzavřené mezi
městem Žamberkem, jako objednatelem, a firmou MATEX HK s.r.o.,
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807, jako zhotovitelem,
ve věci méněprací
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
 109/2018-RADA/5449
- schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „ZŠ Žamberk 743 - jazyková učebna a bezbariérové úpravy“
(stavební část) podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem, 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: 1) Sefir s.r.o., Nádražní 540, 562 01 Ústí nad Orlicí,
IČ: 27488853; 2) ISOTEP s.r.o., Královéhradecká 1089, 562 01 Ústí
nad Orlicí, IČ: 25263498; 3) Maixner, s.r.o., 561 15, Sopotnice 170,
IČ: 64259030; 4) Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180,
517 54 Vamberk, IČ: 47470046; 5) REKOS Ševčík s.r.o., Čs. armády 1401,
564 01 Žamberk, IČ: 25960351
- jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
ve složení Ing. Bc. O. Jedlička (náhradník J. Dytrt), Ing. L. Fránková
(náhradník R. Stránská), Ing. D. Vacek (náhradník Ing. L. Dušková),
člen KV (náhradník člen KV), Z. Šebková (náhradník J. Halbrštátová).
 109/2018-RADA/5450
- schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „Rekonstrukce chodníku u Městského muzea Žamberk - nové
bezbariérové napojení“ podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem, 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: 1) MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad
Orlicí, IČ: 25297899; 2) Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Husova 437, 566 01
Vysoké Mýto, IČ: 25953818; 3) STAVITELSTVÍ EU s.r.o., Husovo náměstí
99, 517 54 Vamberk, IČ: 27521711; 4) MATEX HK s.r.o., Kladská 181/55,
500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, IČ: 25968807; 5) A.B.V. spol.
s r.o., Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí Hylváty, IČ: 48154067
- jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
ve složení Ing. Bc. O. Jedlička (náhradník J. Dytrt), Ing. L. Fránková
(náhradník R. Stránská), Ing. L. Dušková (náhradník Ing. D. Vacek), člen
KV (náhradník člen KV), MUDr. J. Jirešová (náhradník J. Halbrštátová).
 109/2018-RADA/5451
- schvaluje dodatek č. 1 k servisní smlouvě mezi městem Žamberkem
a spol. IterSoft s.r.o. Choceň, IČ: 25970097, Choceň, Nábřeží Krále
Jiřího 774
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 k servisní smlouvě.
 109/2018-RADA/5452
- bere na vědomí dopis S. N. ze dne 22.08.2018, týkající se smlouvy
o stavbě PPO na pozemku parc. č. 1373, 1374 v k. ú. Žamberk
- pověřuje odbor PRAV ve spolupráci s odborem OBR zasláním odpovědi.
 109/2018-RADA/5453
bere na vědomí návrh L. P. na uzavření nové smlouvy na pořádání
hudebního festivalu JamRock v Žamberku.
 109/2018-RADA/5454
souhlasí s umístěním sídla obchodní společnosti Rehabilitace
Žamberk s.r.o. v budově čp. 357 v Žamberku, ul. Albertova, která je
postavena na pozemku parc. č. 1321, v obci a k. ú. Žamberk.
 109/2018-RADA/5455
- bere na vědomí informaci odboru ZPZE, REUP a PRAV týkající se
náhradních výsadeb a řešení zpevněné plochy a úpravy nové protipovodňové zídky na Havlíčkově nábřeží
- schvaluje projektovou dokumentaci pro náhradní výsadby PPO
„Havlíčkovo nábřeží - lokalita II, obnova stromořadí“ a technické řešení zpevněné plochy a podoby protipovodňové zídky tamtéž
- pověřuje jednatele společnosti TS ŽAMBERK s.r.o. vypracováním
nabídkové ceny na realizaci náhradních výsadeb v roce 2018 na
Havlíčkově nábřeží a předložením společnosti MADOS MT s.r.o.
Termín: 14.09.2018
- pověřuje odbor ZPZE vypsáním poptávky na technický dozor na
realizaci náhradních výsadeb v roce 2018 na Havlíčkově nábřeží.
Termín: 28.09.2018
- pověřuje místostarostu, odbor REUP, Ivana Vrkoče jednáním s investorem a zhotovitelem stavby protipovodňových opatření a následnou
koordinací uvedených prací na Havlíčkově nábřeží za účelem dosažení jejich optimální realizace. Termín: 30.11.2018.
 109/2018-RADA/5456
bere na vědomí informaci odboru ZPZE o zhotovené závěrečné zprávě č. 2 k inventarizaci 367 ks stromů a stromových skupin na pozemcích ve vlastnictví města Žamberka.
 109/2018-RADA/5457
schvaluje pořádání dvoudenního víkendového pobytu pro pěstounské rodiny spojeného se vzděláváním pečujících osob ve dnech
15.-16. září 2018 spolkem Médea - z.s., Budovatelů 1229, Hlinsko,
IČ: 26577941. Celkové náklady na víkendový pobyt nepřesáhnou
100.000 Kč a budou hrazeny ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče.
 109/2018-RADA/5458
doporučuje zastupitelstvu města schválit Nominace na Cenu města
Žamberka 2018 dle doporučení RM ze dne 06.09.2018.
 109/2018-RADA/5459
bere na vědomí oznámení ředitelky MŠ Čtyřlístek o prodloužení provozní doby od 01.09.2018.
Zpracovala Bc. Kamila Borovičková, sekretariát starosty města

