Usnesení RM č. 110/2018-RADA ze dne 20.09.2018
110/2018-RADA/5460 - 110. Rada města
I. s chval uj e
ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou
110/2018-RADA/5461 - 110. Rada města
I. s chval uj e
předložený program jednání RM
110/2018-RADA/5462 - 110. Rada města
I. bere na v ědom í
- usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o přerušení řízení o dodatečném
povolení stavby "stavební úpravy domu č.p. 90"” na pozemku parc. č. 955 v k.ú.
Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení řízení o povolení změny
stavby před jejím dokončením "stavební úpravy a nástavba domu č.p. 22" na
pozemku parc.č. 512 v k.ú. Žamberk
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk stavby "kanalizační přípojka,
Žamberk Polsko, parc.č. 2910" na pozemcích parc.č. 2909/2, 2909/3, 2781, 2908,
3819/3, 2907 a st.2910 v k.ú. Žamberk
- veřejnou vyhlášku Stavebního úřadu MěÚ Žamberk - oznámení o zahájení řízení
"pokládka datového vedení Žamberk ulice 28. října"” na pozemcích parc.č. 3752/6,
3756/3, 3756/2, 2752/12, 395, 3751/1 v k.ú. Žamberk
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "Pokládka
datového vedení Žamberk Komenského a Mánesova ulice" na pozemcích parc.č.
781, 2701/6, 3702 v k.ú. Žamberk
- veřejnou vyhlášku Stavebního úřadu MěÚ Žamberk - územní rozhodnutí o umístění
stavby "pokládka datového vedení Žamberk - u autobusového nádražní" na
pozemcích parc.č. v k.ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení společného územního a
stavebního řízení na stavbu "areál firmy OMNIPORT spol. s r.o."” na pozemcích
parc.č. 2080/14, 2080/20, 2081, 2082, 4618, 4341, 4342, 5005/1, 5004, 4619,
5006/1, 2086/1, 2080/12, 2086/2 v k.ú. Žamberk
- veřejnou vyhlášku Stavebního úřadu MěÚ Žamberk - oznámení o zahájení
územního řízení o umístění stavby "pokládka datového vedení Žamberk - ulice 28.
října, Komenského a Mánesova" na pozemcích parc.č. 3752/3, 2751/1, 395, 3752/12,
3756/1, 3752/6, 781, 3701/6, 3702 v k.ú. Žamberk
110/2018-RADA/5463 - 110. Rada města
I. bere na v ědom í
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les "2ks bříza bělokorá a 1 ks smrk ztepilý
na pozemku parc.č. 314/1 v k.ú. Žamberk"
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- usnesení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zastavení řízení ve věci "Schválení plánů
opatření pro případy havárie při nakládání se závadnými látkami" v k.ú.
Dlouhoňovice, Helvíkovice, Kameničná, Žamberk
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení vodoprávního řízení o schválení
"plánu opatření pro případy havárie pro areál Agro Žamberk a.s. ul. Zemědělská
včetně čerpací stanice pohonných hmot"
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o nepovolení kácení stromů rostoucích
mimo les "2ks lípa srdčitá a 3 ks lípa velkolistá na pozemku parc.č. 3718/5 v k.ú.
Žamberk
110/2018-RADA/5464 - 110. Rada města
I. bere na v ědom í
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk, opatření obecné povahy,
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 71c ul. Sokolovská a č.
42d chodník ul. Sokolovská z důvodu výkopu pro umístění plynové přípojky k č.p.
1170 ul. Sokolovská
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk, opatření obecné povahy,
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 66c ul. Řadová a č.
39d chodník ul. Řadová z důvodu pokládky veřejného osvětlení v ul. Řadová
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 66c ul. Řadová a 39d chodník ul. Řadová, na pozemku parc.č. 4225/1
v k.ú. Žamberk pro provádění stavebních prací v rámci akce "Žamberk ul. Řadová
veřejné osvětlení"
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 71c a 42d chodník ul. Sokolovská pozemku parc.č. 3758/5 v k.ú.
Žamberk u domu č.p. 1170 pro akci "Žamberk, Sokolovská č.p. 1170, plynofikace
rodinného domu"
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č.1 chodník ul. 17. listopadu pro umístění lešení z důvodu opravy svodu
dešťových vod
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č.54c ul. Pod Karlovicemi pro umístění plynové přípojky
110/2018-RADA/5465 - 110. Rada města
I. s chval uj e
“Plán řádné inventarizace veškerého majetku a závazků města Žamberka ke dni
31.12.2018“ a „Harmonogram prací spojených s přípravou a průběhem řádné
inventarizace veškerého majetku a závazků města Žamberka ke dni 31.12.2018“
110/2018-RADA/5466 - 110. Rada města
I. s chval uj e
harmonogram činností při schvalování rozpočtů příspěvkových organizací na rok
2019 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací zřizovaných
městem Žamberk, dle tab. č. 1)
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110/2018-RADA/5467 - 110. Rada města
I. s chval uj e
harmonogram činností při schvalování rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na
rok 2019 dle tab. č. 1)
110/2018-RADA/5468 - 110. Rada města
I. s chval uj e
příspěvkové organizaci Mateřská škola Sluníčko, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk,
financování zvýšených nákladů na měsíční kontroly výpočetní techniky a zálohování
dat v roce 2018 ve výši do 15.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace
tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření, dle žádosti příspěvkové organizace
110/2018-RADA/5469 - 110. Rada města
I. s chval uj e
příspěvkové organizaci Mateřská škola Sluníčko, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk,
pořízení pračky v ceně do 15.300 Kč dle žádosti příspěvkové organizace.
Financování ve výši 12.300 Kč bude realizováno z rezervního fondu příspěvkové
organizace tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření
II. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit příspěvkové organizaci Mateřská škola Sluníčko, nám. Gen. Knopa 433,
Žamberk, zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2018 o 3.000 Kč. Příspěvek na
provoz celkem po úpravě bude pro rok 2018 činit 701.000 Kč, příspěvek na provozní
činnost celkem po úpravě bude pro rok 2018 činit 1.285.144 Kč
110/2018-RADA/5470 - 110. Rada města
I. s chval uj e
výtisk 240 ks parkovacích karet pro Masarykovo náměstí Žamberk na rok 2019, s
číselnou řadou, oražených stříbřitým znakem města Žamberk. Parkovací karta bude
přenosná, cena jedné parkovací karty bude činit 600 Kč včetně DPH
110/2018-RADA/5471 - 110. Rada města
I. s chval uj e
příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk, přijetí
finančního daru dle žádosti příspěvkové organizace
110/2018-RADA/5472 - 110. Rada města
I. s chval uj e
rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2018 dle tab.
č.1)
110/2018-RADA/5473 - 110. Rada města
I. s chval uj e
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příspěvkové organizaci Školní jídelna Žamberk, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk,
zvýšení účetních odpisů dlouhodobého majetku pro rok 2018 v hlavní činnosti o
17.699 Kč. Výše účetních odpisů po úpravě bude pro rok 2018 činit 189.960 Kč
110/2018-RADA/5474 - 110. Rada města
I. s chval uj e
nákup switche typu Gigabit Ethernet 28 port Smart switch pro potřeby Turistického
informačního střediska Žamberk
II. ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. připravit příslušné rozpočtové opatření
Termín: 4.10.2018
110/2018-RADA/5475 - 110. Rada města
I. s chval uj e
1. změnu zřizovací listiny školské rady při Základní škole 28.října 581, IČ
49316834, se sídlem 28.října 581, 564 01 Žamberk, a vydává ji v úplném znění
2. změnu zřizovací listiny školské rady při Základní škole Žamberk, Nádražní 743,
IČ 70995460, se sídlem Nádražní 743, 564 01 Žamberk, a vydává ji v úplném
znění
110/2018-RADA/5476 - 110. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis o průběhu a výsledku voleb do školské rady při Základní škole Žamberk, 28.
října 581, ze dne 07.09.2018 z řad pedagogických pracovníků školy a voleb ze dne
13.09.2018 z řad zákonných zástupců školy
II. j m enuj e
nové členy školské rady při Základní škole Žamberk, 28. října 581, pro funkční
období 2018-2021, a to:
- za zřizovatele MUDr. Jiřinu Jirešovou a Ivana Vrkoče;
- za pedagogické pracovníky školy N.Š. a Z.B.;
- za zákonné zástupce nezletilých žáků J.H. a J.Š.
110/2018-RADA/5477 - 110. Rada města
I. s chval uj e
1. smlouvu o užívání tělocvičny v Žamberku, ul. 28. října 1375, Žamberk uzavíranou
se Střední školou obchodu, řemesel a služeb Žamberk, Zámecká 1, Žamberk, IČ:
00654949, na školní rok 2018/2019;
2. smlouvu o užívání tělocvičny v Žamberku, ul. 28. října 1375, Žamberk uzavíranou
se Základní školou Žamberk, Nádražní 743, se sídlem Nádražní 743, Žamberk, IČ:
70995460, na školní rok 2018/2019;
3. smlouvu o užívání tělocvičny v Žamberku, ul. 28. října 1375, Žamberk uzavíranou
se Základní školou Žamberk, 28. října 581, se sídlem 28. října 581, Žamberk, IČ:
49316834, na školní rok 2018/2019;
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4. smlouvu o užívání tělocvičny v Žamberku, ul. 28. října 1375, Žamberk uzavíranou
se Střediskem volného času, ANIMO, Žamberk, se sídlem 28. října 713, Žamberk,
IČ: 72087650, na školní rok 2018/2019;
5. smlouvu o užívání tělocvičny v Žamberku, ul. 28. října 1375, Žamberk uzavíranou
se Základní školou Erudio Orlicko, se sídlem Velký Hájek 1554, Žamberk, IČ:
04789954, na školní rok 2018/2019
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem smluv
Termín: 30.9.2018
110/2018-RADA/5478 - 110. Rada města
I. s chval uj e
příspěvkové organizaci Středisko volného času, ANIMO, Žamberk, 28. října 713,
Žamberk, přijetí finančních darů dle žádosti příspěvkové organizace
110/2018-RADA/5479 - 110. Rada města
I. s chval uj e
příspěvkové organizaci Středisko volného času, ANIMO, Žamberk, 28. října 713,
Žamberk, použití rezervního fondu příspěvkové organizace tvořeného ze zlepšeného
výsledku hospodaření k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a
náklady ve výši 60.000 Kč. Dočasné financování se týká nákladů na školního
asistenta v rámci projektu Šablony II
110/2018-RADA/5480 - 110. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci příspěvkové organizace Středisko volného času, ANIMO, Žamberk, 28.
října 713, Žamberk, o vícenákladech vzniklých při plánované obnově kanceláře
ekonomky
II. s chval uj e
příspěvkové organizaci Středisko volného času, ANIMO, Žamberk, 28. října 713,
Žamberk, financování nákladů na obnovu kanceláře ekonomky ve výši do 34.000 Kč
z vyšších příjmů příspěvkové organizace dosažených v roce 2018
110/2018-RADA/5481 - 110. Rada města
I. bere na v ědom í
stížnost ve věci Základní školy Žamberk, 28. října 581, Žamberk
II. pověřuj e
za zřizovatele radní odpovídající za oblast školství MUDr. Jiřinu Jirešovou k
projednání stížnosti s ředitelem Základní školy Žamberk, 28. října 581, Žamberk
110/2018-RADA/5482 - 110. Rada města
I. s chval uj e
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výprosu části (25,25 m2) pozemku parc.č. 1664/5 - ost. plocha, jiná plocha z celkové
výměry 7853 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
Žadatel: Junák - český skaut, středisko Žamberk, z.s., adresa pro doručování: V.S.
II. pověřuj e
starostu podpisem Smlouvy o výprose ve věci části (25,25 m2) pozemku parc.č.
1664/5 - ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 7853 m2 vedený na LV č. 10001
pro obec a k.ú. Žamberk
110/2018-RADA/5483 - 110. Rada města
I. s chval uj e
dohodu o finanční náhradě za omezení vlastnického práva k pozemku uzavřenou
mezi městem Žamberk a Povodím Labe, státním podnikem, Víta Nejedlého 951/8,
Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005. Jedná se o jednorázovou
finanční náhradu ve výši 18.932,- za umístěnou stavbu jezu na pozemku parc.číslo
3882/35 v k.ú. Žamberk
II. pověřuj e
starostu města podpisem dohody
III.
ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok
2018 ve výši 19.000,- Kč a to ponížením položky "Rezerva rozpočtu" a
navýšením položky rozpočtu "Opravy a údržba do majetku města"
Termín: 4.10.2018
110/2018-RADA/5484 - 110. Rada města
I. s chval uj e
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
3/2018 ve věci zřízení věcného břemene na částech pozemků vedených na LV č.
10001 z důvodu pokládky datového vedení na částech pozemků parc.č. 781 - ost.
plocha, zeleň o výměře 5042 m2, parc.č. 3701/6 - ost. plocha, ost. komunikace o
výměře 2321 m2, parc.č. 3702 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 714 m2,
parc.č. 3752/6 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1699 m2, parc.č. 3756/3 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 225 m2, parc.č. 3752/12 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 364 m2, parc.č. 395 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 664
m2, parc.č. 3751/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 12905 m2, parc.č. 3756/2
- ost. plocha, ost. komunikace o výměře 187 m2 vše v obci a k.ú. Žamberk za
jednorázovou úplatu ve výši Kč 27.005,--, k této částce bude připočítána DPH v
zákonné výši.
Žadatel: Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 844, 561 51 Letohrad
II. pověřuj e
starostu podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě č. 3/2018 ve věci zřízení věcného břemene na částech pozemků
vedených na LV č. 10001 z důvodu pokládky datového vedení na částech pozemků
parc.č. 781 - ost. plocha, zeleň o výměře 5042 m2, parc.č. 3701/6 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 2321 m2, parc.č. 3702 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře
714 m2, parc.č. 3752/6 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1699 m2, parc.č.
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3756/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 225 m2, parc.č. 3752/12 - ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 364 m2, parc.č. 395 - ost. plocha, jiná plocha o výměře
664 m2, parc.č. 3751/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 12905 m2, parc.č.
3756/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 187 m2 vše v obci a k.ú. Žamberk za
jednorázovou úplatu ve výši Kč 27.005,--, k této částce bude připočítána DPH v
zákonné výši
110/2018-RADA/5485 - 110. Rada města
I. bere se souhl asem n a vědom í
zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 1279/5
umístěné ve 2.NP budovy č.p. 1279 postavené na pozemcích parc.č. 4691/1, 4691/2
vše v obci a k.ú. Žamberk ke dni 21.11.2013, kdy skončila jeho pětiletá lhůta.
Žadatel: D.M.
II. pověřuj e
starostu podpisem potvrzení ve věci o zrušení předkupního práva jako práva věcného
na bytovou jednotku č. 1279/5 umístěné ve 2.NP budovy č.p. 1279 postavené na
pozemcích parc.č. 4691/1, 4691/2 vše v obci a k.ú. Žamberk ke dni 21.11.2013, kdy
skončila jeho pětiletá lhůta
110/2018-RADA/5486 - 110. 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. 1097/3 - zahrada o výměře 78 m2 v obci a k.ú. Žamberk.
Žadatel: J.K.
Termín: 25.09.2018
110/2018-RADA/5487 - 110. Rada města
I. s ouhl así
se stavbou dřevěné kolny na části pozemku parc.č. 767 - zahrada o výměře 406 m2
vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk dle situace. Kolna bude bez základů
o rozměrech 400 x 220 cm s plechovou střechou.
Žadatel: J. a P. T.
110/2018-RADA/5488 - 110. Rada města
I. s chval uj e
Dodatek č.2 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
II. pověřuj e
starostu města podpisem dodatku č.2 ke smlouvě o dílo
110/2018-RADA/5489 - 110. Rada města
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I.

s chval uj e
1. provedení dendrologického průzkumu v parku CSP a jeho objednání u spol. Ing.
Martina Forejtová, IČ: 67754422
2. zpracování projektové dokumentace na obnovu zeleně v parku CSP pro podání
žádosti o dotaci z OPŽP a její objednání u společnosti Ing. Martina Forejtová, IČ:
67754422

110/2018-RADA/5490 - 110. Rada města
I. s chval uj e
výběr "bobrovky" jako typu střešní krytiny pro zapracování do projektu "PD na
obnovu střechy radnice č.p. 166, Žamberk" prováděného Projekčním ateliérem pro
dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb s.r.o. (IČO: 6226787)
II. pověřuj e
odbor REUP upřesněním typu krytiny pro zapracování do projektu "PD na obnovu
střechy radnice č.p. 166, Žamberk"
110/2018-RADA/5491 - 110. Rada města
I. neschval uj e
dokončení oprav dvorní fasády ZŠ 28.října 581 dle žádosti ředitele školy
110/2018-RADA/5492 - 110. Rada města
I. s ouhl así
jako vlastník sousedních pozemků parc.č. 3708/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře
197 m2 a parc.č. 3797 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 4093 m2 vše vedeno
na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk se stavbou - přístavba garáže, nástavba
dvou bytů 1+1 na pozemcích parc.č. 1102/2 - ost. plocha, jiná plocha, 1103 - zast.
plocha a nádvoří (součástí stavba č.p. 123, rod.dům) a parc.č. 1104 - ost. plocha vše
vedeno na LV č. 2142 (žadatel) 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: R.K. na vědomí: P.T.
110/2018-RADA/5493 - 110. Rada města
I. s chval uj e
provedení prohlídek mostů a lávek v majetku města a objednání prací u společnosti
MDS PROJEKT s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27487938
II. ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok
2018 ve výši 100.000,- Kč a to ponížením položky "Rezerva rozpočtu" a
navýšením položky rozpočtu "Geodetické zaměření, plány, mapy a znalecké
posudky"
Termín: 4.10.2018
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110/2018-RADA/5494 - 110. Rada města
I. s chval uj e
zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "SVČ ANIMO - jazyková
učebna a bezbariérové úpravy II." 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
110/2018-RADA/5495 - 110. Rada města
I. s chval uj e
na základě protokolu hodnotící komise výsledky veřejné zakázky "Nové zázemí na
dětském dopravním hřišti - Žamberk IV." zadané v souladu s Pravidly pro zadávání
veřejných zakázek městem Žamberk a zhotovitelem díla firmu BO CO, spol. s r.o.,
Horní Libchavy 237, 561 16 Libchavy, IČ: 13584936. Dodavatel předložil nabídku
ekonomicky nejvýhodnější, jelikož uvedl nejnižší nabídkovou cenu ve výši
558.136,70 Kč vč. DPH. Pořadí ostatních nabídek je uvedeno v příloze
II. pověřuj e
starostu města podpisem smlouvy o dílo
III.
ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok
2018 ve výši 150.000,- Kč a to ponížením položky "Rezerva rozpočtu" a
navýšením položky rozpočtu "Dětské dopravní hřiště"
Termín: 4.10.2018
110/2018-RADA/5496 - 110. Rada města
I. bere na v ědom í
změnu termínu zahájení realizace díla "Rekonstrukce chodníku u Městského muzea
Žamberk - nové bezbariérové napojení" uvedeného ve výzvě veřejné zakázky (od
1.4.2019)
110/2018-RADA/5497 - 110. Rada města
I. s chval uj e
realizaci zakázky "Divišovo divadlo - vstupní dveře" v upraveném rozsahu a
zhotovitelem firmu: Alurey s.r.o., Sopotnice 250, 561 16 Sopotnice
II. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy o dílo v upraveném znění (změna rozsahu předmětu díla)
110/2018-RADA/5498 - 110. Rada města
I. s chval uj e
umístění veřejného osvětlení v ul. Řadová do komunikace v pozemku parc. č. 4225/1
v k.ú. a obci Žamberk formou překopu komunikace
110/2018-RADA/5499 - 110. Rada města
I. nedoporučuj e
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ZM schválit prodej části pozemku (cca 73 m2) parc.č. 3714 - ost. plocha, jiná plocha
z celkové výměry 2271 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
Žadatel: J. a A. A.
110/2018-RADA/5500 - 110. 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
110/2018-RADA/5501 - 110. Rada města
I. bere na v ědom í
zprávu odboru PRAV o žádosti o poskytnutí informace
110/2018-RADA/5502 - 110. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě mezi městem
Žamberk, jako povinným s věcného břemene a spol. Vodovody a kanalizace
Žamberk, veřejná obchodní společnost, IČ 60930811, se sídlem Žamberk,
Masarykovo náměstí 166, jako oprávněným z věcného břemene, na základě které se
zřizuje věcné břemeno služebnosti na pozemcích parc.č. 221 a parc.č. 230/1 v k.ú.
Žamberk
II. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
110/2018-RADA/5503 - 110. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro
zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů mezi CENDIS, s.p., IČ 00311391,
se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 (poskytovatel) a
městem Žamberk (příjemce)
II. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy
110/2018-RADA/5504 - 110. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu o provozování veřejných WC v budově bez čp/če na pozemku st.19/3 v obci
a k.ú. Žamberk, mezi městem Žamberk, jako objednatelem, a Markétou Andrlovou,
IČ 07466587, Žamberk, jako provozovatelem
II. pověřuj e
spol. Správa budov Žamberk s.r.o. uzavřením smlouvy o provozování veřejného WC
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110/2018-RADA/5505 - 110. Rada města
I. s chval uj e
kácení 1 ks lípy srdčité (Tilia cordata) na pozemku parc.č. 749/24 v k.ú. Žamberk za
podmínky, že bude realizováno v období vegetačního klidu (od 1.11. do 31.03.
kalendářního roku), po nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bude povoleno
vybudování přístavby objektu prodejny KONZUM v Žamberku a dále, 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 žadatel zajistí odpovídající náhradní
výsadbu za pokácenou dřevinu. Dřevní hmota zůstává v majetku vlastníka pozemku.
Žadatel: KONZUM obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 13
Ústí nad Orlicí
Na vědomí: TS ŽAMBERK s.r.o., Zemědělská 1052, 564 01 Žamberk
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)
110/2018-RADA/5506 - 110. Rada města
I. s chval uj e
ošetření 1 ks jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) na pozemku parc.č. 3720/1 v k.ú.
Žamberk spočívající v provedení bezpečnostního řezu a lokální redukce koruny z
důvodu její stabilizace a symetrizace
II. pověřuj e
společnost TS ŽAMBERK s.r.o. k provedení bezpečnostního řezu stromu (jasanu) a
lokální redukci koruny z důvodu stabilizace a symetrizace
III.
neschval uj e
kácení 1 ks jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) na pozemku parc.č. 3720/1 v k.ú.
Žamberk
Žadatel: P.B.
Na vědomí: TS ŽAMBERK s.r.o., Zemědělská 1052, 564 01 Žamberk
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)
110/2018-RADA/5507 - 110. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání komise pro sociální služby ze dne 19. září 2018
II. s chval uj e
na základě doporučení komise pro sociální služby uzavřít nájemní smlouvu na dobu
neurčitou v DPS na byt č. 225 s J.H.
110/2018-RADA/5508 - 110. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci k finanční náhradě za zásah jednotky SDH města při dopravní nehodě
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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: 5.10.2018
110/2018-RADA/5509 - 110. Rada města
I. s chval uj e
na základě provedeného poptávkového řízení zadaného v souladu s Pravidly pro
zadávání veřejných zakázek městem Žamberk zhotovitelem zakázky "Projekt nové
vegetace v rámci stavby protipovodňových opatření Žamberk"” L.H.
110/2018-RADA/5510 - 110. Rada města
I. s chval uj e
záměr pořízení nového datového spoje do Informačního střediska
II. pověřuj e
1. Bc. Zdenka Vanického, vedoucího oddělení informatiky
1. realizovat poptávkové řízení na dodavatele technologie
Termín: 5.11.2018
2. Odbor finanční
1. přípravou příslušné rozpočtové změny
Termín: 5.11.2018
110/2018-RADA/5511 - 110. Rada města
I. s chval uj e
navýšení rozpočtu na Oslavy 100 let republiky o 20. 000,- Kč Viz příloha
"předpokládaný rozpočet"
II. pověřuj e
1. Odbor finanční
1. připravit příslušné rozpočtové opatření z kapitoly rezerva rozpočtu
Termín: 4.10.2018
110/2018-RADA/5512 - 110. Rada města
I. s chval uj e
realizaci novoročního ohňostroje na Nový rok 01.01.2019 v 18:00 hodin na
Masarykově náměstí v Žamberku
110/2018-RADA/5513 - 110. Rada města
I. s chval uj e
1. realizační tým pro zajištění této akce ve složení: Silvie Hanáková, Martin Mimra,
Lucie Kluková, Pavel Fiala, Filip Jedlička
2. umístění prodejních stánků na Masarykově náměstí v úterý 27. listopadu 2018 v
rámci akce "Rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark"
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110/2018-RADA/5514 - 110. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání redakční rady Žamberských listů ze dne 06.09.2018
110/2018-RADA/5515 - 110. Rada města
I. s chval uj e
výši předplatného Žamberských listů pro rok 2019
110/2018-RADA/5516 - 110. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání Bytové komise ze dne 13.09.2018
110/2018-RADA/5517 - 110. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ul. Velký Hájek
1527/2 s M.B. do 30.09.2020
110/2018-RADA/5518 - 110. Rada města
I. neschval uj e
prodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ul. U
Polikliniky 1064/13 P.Č., s tím, že bude zaslána výzva k předení bytu k 31.10.2018
110/2018-RADA/5519 - 110. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční
794/2 s I.Č. do 30.09.2019
110/2018-RADA/5520 - 110. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády v
č.p. 457/4 s L.K. prostřednictvím opatrovníka M.H. do 31.10.2019
110/2018-RADA/5521 - 110. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční v
č.p. 794/7 s L.J. do 28.02.2019
110/2018-RADA/5522 - 110. Rada města
I. s chval uj e
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prodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ul. Velký
Hájek č.p. 1526/1 Z.a I. K. do 30.09.2019
110/2018-RADA/5523 - 110. Rada města
I. s chval uj e
prodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v č.p. 1529/1 ul.
Velký Hájek D.R. do 30.09.2019
110/2018-RADA/5524 - 110. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční
652/5 s J.F. do 31.10.2019
110/2018-RADA/5525 - 110. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné
prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu
Pardubického kraje na rok 2018 s Pardubickým krajem
II. pověřuj e
1. Jiřího Dytrta, starostu
1. podpisem smlouvy
Termín: 30.09.2018
110/2018-RADA/5526 - 110. Rada města
I. bere na v ědom í
Hodnotící zprávu ZUŠ Petra Ebena Žamberk za školní rok 2017/2018

Jiří Dytrt
starosta

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
místostarosta
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