PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 20/2018
USNESENÍ RM č. 2
ze dne 15.11.2018

 02/2018-RADA/70
schvaluje ověřovatelem zápisu RM Jiřího Dytrta.
 02/2018-RADA/71
schvaluje předložený program jednání RM.
 02/2018-RADA/72
bere na vědomí: usnesení Stavebního úřadu
MěÚ Žamberk o zastavení řízení o nařízení odstranění stavby „přístřešku“ na pozemku parc.
č. 347 v k. ú. Žamberk; usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zastavení řízení o nařízení
odstranění stavby „přístavba rodinného domu
čp. 35“ na pozemku parc. č. 346 v k. ú. Žamberk; sdělení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk
k akci „ZŠ Žamberk 581 - přírodovědná učebna
s laboratoří a bezbariérové úpravy”; rozhodnutí
Stavebního úřadu MěÚ o povolení změny rozestavěné stavby „zimní stadion - víceúčelová hala“
na pozemcích parc. č. 1758/4, 1759/2, 1760/7
v k. ú. Žamberk; oznámení Stavebního úřadu
MěÚ Žamberk o zahájení řízení o dodatečném
povolení stavby „stavební úpravy domu čp. 90“
na pozemku parc. č. 955 v k. ú. Žamberk; seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk pro 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.
 02/2018-RADA/73
bere na vědomí oznámení odboru SPDO MěÚ
Žamberk o seznámení se s podklady k rozhodnutí ve věci povolení kácení dřeviny rostoucí
mimo les „1 ks borovice černé na pozemku parc.
č. 1655/1 v k. ú. Žamberk“.
 02/2018-RADA/74
bere na vědomí: rozhodnutí odboru SPDO
MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace č. 23c Jiráskovo náměstí pro umístění kanalizační přípojky do místní komunikace;
veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk
- oznámení o zahájení stavebního řízení o vydání stavebního povolení na stavbu „Komunikace
U Dlouhoňovic na pozemcích parc. č. 3785/1
a 3786 v k. ú. Žamberk“; veřejnou vyhlášku
odboru SPDO MěÚ Žamberk - opatření obecné
povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na
místní komunikaci č. 20c Husovo nábřeží, místní
komunikaci č. 18c ul. Havlíčkovo nábřeží a VÚK stezka pro pěší z důvodu kácení stromů v rámci
výstavby protipovodňových opatření; rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace č. 20 Husovo
nábřeží, místní komunikace č. 18c ul. Havlíčkovo
nábřeží, části parkoviště místní komunikace 3c
ul. Albertova pro dočasnou skládku dřevní hmoty
při kácení stromů v rámci výstavby protipovod-

ňových opatření a uzavírku místní komunikace
č. 20 Husovo nábřeží, místní komunikace č. 18c
ul. Havlíčkovo nábřeží a VÚK - stezka pro pěší;
stanovení místní úpravy provozu odborem SPDO
MěÚ Žamberk na místní komunikaci č. 10c parkoviště u kostela sv. Václava z důvodu dokončení
výstavby parkoviště.
 02/2018-RADA/75
bere na vědomí oznámení odboru REUP MěÚ
Žamberk o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Helvíkovice.
 02/2018-RADA/76
uděluje Městskému muzeu Žamberk, ČSA 472,
Žamberk, souhlas s podáním žádosti o poskytnutí finančních prostředků z programu ISO Ministerstva kultury ČR na vybavení depozitářů a stálých
expozic.
 02/2018-RADA/77
- doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit:
1) dotační programy pro poskytování dotací
z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na
rok 2019: Podpora kultury; Podpora volnočasových aktivit; Podpora sociálních služeb a zdravotnictví; Podpora prevence kriminality; Podpora
památkové péče; Podpora sportu a tělovýchovy:
1. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže;
2. Podpora sportovní činnosti dospělých; 3. Podpora jednotlivých sportovních akcí; 4. Podpora
na vybavení, provoz, energie, údržbu a opravy
sportovních zařízení;
2) Podmínky pro poskytování Individuálních dotací na rok 2019
- uložit zajištění výdajové položky „Dotace poskytované městem“ ve výši 3.450.000 Kč do návrhu rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2019.
 02/2018-RADA/78
- bere na vědomí konání Tříkrálové sbírky 2019
Oblastní charitou Ústí nad Orlicí v prvních lednových dnech roku 2019
- pověřuje odbor finanční zapečetěním pokladniček. Termín: 15.01.2019.
 02/2018-RADA/79
- bere na vědomí zápis z jednání hodnotící
komise o hodnocení žádosti na individuální dotaci
ze dne 09.11.2018
- doporučuje zastupitelstvu města schválit:
1) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018
žadateli Římskokatolické farnosti - děkanství
Žamberk;
2) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí Individuální dotace z rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2018 mezi městem Žamberkem, jako poskytovatelem, a příjemcem Římskokatolickou farností - děkanství Žamberk, Kostelní
65, Žamberk, IČ: 44471467, na realizaci projektu
„Restaurování výmalby stropu presbytáře kostela
sv. Václava“.
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 02/2018-RADA/80
- schvaluje: 1) rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro rok 2018 dle
tab. č. 1; 2) rozpočtová opatření rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka pro rok 2018 dle tab. č. 4
- doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
pro rok 2018 dle tab. č. 2.
 02/2018-RADA/81
doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o návratné finanční výpomoci uzavíranou
s příspěvkovou organizací ZUŠ Petra Ebena, Žamberk, Masarykovo náměstí 145, 564 01 Žamberk,
IČ: 72087668, na předfinancování výdajů hrazených z dotace MŠMT č. 18_063/0009456-01
Šablony II. ve výši 300.000 Kč.
 02/2018-RADA/82
doporučuje zastupitelstvu města schválit střednědobý výhled rozpočtu města Žamberka
na roky 2019-2023.
 02/2018-RADA/83
doporučuje zastupitelstvu města schválit pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 s účinností od 01.01.2019 do doby schválení rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2019:
Čerpání provozních výdajů je povoleno ve výši
1/12 celkových výdajů „konečného upraveného
rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na
rok 2018“ za kalendářní měsíc do doby schválení rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2019. Provozní výdaje, jejichž výše je
upravena smlouvami mezi městem Žamberkem
a dodavatelem, budou hrazeny dle těchto smluv.
Čerpání investičních výdajů v době rozpočtového provizoria je povoleno na investiční akce,
které smluvně či rozpočtově přechází z roku 2018
a let minulých do roku 2019. Dále je povoleno
čerpání investičních výdajů, které budou financovány z dotačních titulů přiznaných v roce 2018,
let minulých a dotací přiznaných v roce 2019,
na které je vymezena spoluúčast města Žamberka v aktuálním schváleném střednědobém výhledu rozpočtu města Žamberka.
 02/2018-RADA/84
doporučuje zastupitelstvu města schválit pověření radě města Žamberka k provádění rozpočtových opatření schváleného rozpočtu příjmů a
výdajů města Žamberka na rok 2018 v období od
5. prosince 2018 do 11. února 2019 v neomezené
výši s tím, že si ZM vyhrazuje schválení těchto rozpočtových opatření na svém nejbližším zasedání.
 02/2018-RADA/85
- bere na vědomí žádost ZUŠ Petra Ebena Žamberk o zapracování částky ve výši 35.000 Kč do
návrhu rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2019 na zajištění koncertu souboru
Schola Gregoriana Pragensis konaného při příležitosti oslav 90. výroční od narození žamberského rodáka Petra Ebena

- pověřuje odbor finanční zapracováním částky
35.000 Kč do návrhu rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2019 na honorář pro soubor Schola Gregoriana Pragensis.
Termín: 31.12.2018.
 02/2018-RADA/86
schvaluje aktualizované znění vnitřní směrnice číslo OS2109 Hospodářská dispozice města
Žamberka, vydání č. 28.
 02/2018-RADA/87
doporučuje zastupitelstvu města schválit:
1) aktualizované znění vnitřního předpisu číslo
SAM 3233 Statut Fondu obnovy majetku města
Žamberka, vydání číslo 4;
2) rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka pro rok 2018 dle tab. č. 3.
 02/2018-RADA/88
- schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí
finančního daru ve výši 20.000 Kč z rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018
Aeroklubu Žamberk, Letiště 1023, Žamberk,
IČ: 15028089
- pověřuje starostu města podpisem darovací
smlouvy. Termín: 30.11.2018.
 02/2018-RADA/89
bere na vědomí informaci o objednávkách v systému FENIX číslo 70/18/KULT a 71/18/KULT týkajících se akce „Oslavy 100. výročí vzniku republiky“.
 02/2018-RADA/90
schvaluje v působnosti Valné hromady společnosti Správa budov Žamberk s.r.o. dopracování
projektové dokumentace na modernizaci kotelny
čp. 1375 v Žamberku v provedení: výměna stávajícího zařízení za nové a kogenerační jednotka
ve vlastní režii Správy budov Žamberk s.r.o.,
Klostermanova 990, Žamberk.
 02/2018-RADA/91
- bere na vědomí doplňující informace finančního
odboru města Žamberka k žádosti příspěvkové
organizace ZŠ Žamberk, 28. října 581, Žamberk,
o změnu čerpání finančních prostředků v rámci
rozpočtu v roce 2018
- schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ Žamberk,
28. října 581, Žamberk, zvýšené náklady na doplnění licencí a na pořízení nábytku dle žádosti
příspěvkové organizace, a financování zvýšených
nákladů z uspořených finančních prostředků
v rámci rozpočtu příspěvkové organizace v roce
2018, z vyšších výnosů z prodeje služeb příspěvkové organizace v roce 2018, případně z rezervního fondu příspěvkové organizace tvořeného
ze zlepšeného výsledku hospodaření.
 02/2018-RADA/92
schvaluje výši účetních odpisů dlouhodobého
majetku pro rok 2019 příspěvkovým organizacím
zřizovaným městem Žamberkem dle tabulky č. 1.
 02/2018-RADA/93
schvaluje: 1) příspěvkové organizaci Centrum
sociální péče města Žamberk, Albertova 357,
Žamberk, pořízení majetku v roce 2018 ve výši
do 51.000 Kč dle žádosti příspěvkové organizace
v souvislosti s vyšší dotací Pardubického kraje;
2) příspěvkové organizaci CSP města Žamberk,
Albertova 357, Žamberk, změnu účelu čerpání

v rámci rozpočtu příspěvkové organizace v roce
2018 ve výši do 60.000 Kč dle žádosti příspěvkové
organizace.
 02/2018-RADA/94
schvaluje příspěvkové organizaci MŠ Čtyřlístek,
Tylova 1244, Žamberk, navýšení průměrného
přepočteného počtu pracovníků od 01.01.2019
na 1,5 úvazku.
 02/2018-RADA/95
- bere na vědomí žádost příspěvkové organizace
SVČ ANIMO Žamberk o úpravy závazných ukazatelů příspěvkové organizace v roce 2018
- doporučuje zastupitelstvu města schválit
příspěvkové organizaci SVČ ANIMO Žamberk,
28. října 713, Žamberk: a) snížení celkového
příspěvku na provozní činnost pro rok 2018
o 91.007,45 Kč; b) snížení investičního příspěvku
pro rok 2018 o 30.000 Kč; c) zvýšení celkového
příspěvku na provozní činnost z titulu daru na
Mezinárodní tábor v roce 2018 o 267.985,98 Kč.
Příspěvek na provozní činnost celkem po úpravě
bude pro rok 2018 činit 1.044.978,53 Kč, investiční příspěvek bude pro rok 2018 činit 0 Kč.
 02/2018-RADA/96
- schvaluje dodatek č. 3 Smlouvy o dílo
č. 10/2018/REUP na akci „Rekonstrukce chodníků a
komunikace v k. ú. Žamberk, část C ulice Komenského, Mánesova“ ve věci méněprací a víceprací
- pověřuje starostu města podpisem dodatku
č. 3 smlouvy o dílo se společností MATEX HK s.r.o.,
IČ: 25968807.
 02/2018-RADA/97
- schvaluje darovací smlouvu mezi městem
Žamberkem, jako dárcem na straně jedné,
a příspěvkovou organizací ZŠ Žamberk, Nádražní 743, se sídlem Nádražní 743, 564 01 Žamberk,
IČ: 70995460, jako obdarovaným na straně druhé, jejímž předmětem je darování movitých věcí
DDHM
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
 02/2018-RADA/98
pověřuje odbor REUP provést v souladu s Pravidly
pro zadávání veřejných zakázek města Žamberka poptávkové řízení na dodavatele schodolezu
v rámci investiční akce „ZŠ Žamberk 743 - jazykové učebny a bezbariérové úpravy“.
 02/2018-RADA/99
souhlasí jako vlastník sousedních pozemků
parc. č. 741/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře
295 m2 a parc. č. 749/16 - ost. plocha, jiná plocha
o výměře 91 m2, vše vedeno na LV č. 10001 pro
obec a k. ú. Žamberk se stavbou zpevněné plochy na pozemku parc. č. 741/10 - ost. plocha, jiná
plocha o výměře 30 m2 vedeném na LV č. 2097
(žadatel) k čp. 988 na pozemku parc. č. 741/6
pro obec a k. ú. Žamberk. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas,
posouzení, popř. jiné opatřené dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: J. K.
 02/2018-RADA/100
- bere na vědomí informaci odboru REUP o novém způsobu otevírání obálek v rámci veřejných
zakázek zadávaných dle zákona č. 134/2016 Sb.
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- schvaluje zvolený způsob otevírání elektronicky podaných cenových nabídek veřejné zakázky
„Rekonstrukce a výstavba chodníků, komunikací a parkovišť v k. ú. Žamberk“ a pověřuje členem hodnotící komise za radu města Žamberka
Ing. Bc. O. Jedličku a náhradníka I. Vrkoče.
 02/2018-RADA/101
- schvaluje vyhlášení veřejné zakázky dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek formou zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce s názvem „Chodník
Zámecká Žamberk“ včetně textu zadávací dokumentace a příloh. Administrátorem veřejné
zakázky je dle příkazní smlouvy firma DABONA
s.r.o., Rychnov nad Kněžnou. Veřejná zakázka
bude do konce lhůty pro podání nabídek zveřejněna na profilu zadavatele, zároveň bude
odeslána alespoň 5 dodavatelům. Hodnotícím
kritériem ekonomické výhodnosti nabídek bude
nejnižší nabídková cena v Kč vč. DPH: 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) MATEX HK s.r.o., Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, IČ: 25968807;
4) Stavitelství EU s.r.o., Husovo náměstí 99, 517
54 Vamberk, IČ: 27521711; 5) PSK, s.r.o., CHOCEŇ,
T. N. Kautníka 165, 565 01 Choceň, IČ: 63220369
- jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky ve složení
Ing. Bc. O. Jedlička (náhradník I. Vrkoč), L. Lukášová (náhradník zástupce firmy DABONA s.r.o.),
Ing. L. Fránková (náhradník Ing. L. Dušková),
R. Stránská (náhradník Ing. D. Vacek), člen
Kontrolního výboru (náhradník člen KV).
 02/2018-RADA/102
- schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Realizace úspor energií - MěÚ čp.
833 Žamberk“, „Vestavba osobní plošiny v čp.
833 Žamberk“ mezi městem Žamberkem, jako
objednatelem, a společností KPV SYSTÉM s.r.o.,
se sídlem Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí,
IČ: 27546756, jako zhotovitelem
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o dílo.
 02/2018-RADA/103
- schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „SVČ ANIMO - jazyková učebna a bezbariérové úpravy III.“ podle
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem
Žamberkem a podmínek dotačního programu,
výzva bude zveřejněna na webových stránkách
města a profilu zadavatele s tím, že zároveň bude
osloveno 5 dodavatelů, hodnotícím kritériem
ekonomické výhodnosti nabídek bude nejnižší
nabídková cena v Kč. vč. DPH: 1) Bromach spol.
s r.o., Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun - Žichlínské Předměstí, IČ: 27467520; 2) Tomáš Novotný
- Stavební firma, Kunčice 273, 561 51 Letohrad,
IČ: 61214043; 3) GRIFMONT CZ s.r.o., Budovatelů
917, 537 01 Chrudim II, pobočka 564 01 Žamberk, Helvíkovice 173, IČ: 26012120; 4) REKOS
Ševčík s.r.o., Čs. armády 1401, 564 01 Žamberk,
IČ: 25960351; 5) ISOTEP s.r.o., Královéhradecká
1089, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 25263498

- jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ve složení Ivan Vrkoč (náhradník
Ing. Bc. O. Jedlička), Ing. L. Fránková (náhradník
R. Stránská), Ing. D. Vacek (náhradník Ing. L. Dušková), člen KV (náhradník člen KV), Z. Šebková
(náhradník J. Dytrt).
 02/2018-RADA/104
- schvaluje: 1) zrušení veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „ZŠ Žamberk 743 jazyková učebna a bezbariérové úpravy“ zadané
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem a podmínkami dotačního programu z důvodu neobdržení žádné
nabídky ve lhůtě pro podání nabídek;
2) vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „ZŠ Žamberk 743 - jazykové učebny a bezbariérové úpravy II.“ podle Pravidel pro
zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem
a podmínek dotačního programu, výzva bude
zveřejněna na webových stránkách města a profilu zadavatele s tím, že zároveň bude osloveno
5 dodavatelů, hodnotícím kritériem ekonomické
výhodnosti bude nejnižší nabídková cena v Kč
vč. DPH. 1) Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 47452943;
2) GRIFMONT CZ s.r.o., Budovatelů 917, 537 01
Chrudim II, pobočka 564 01 Žamberk, Helvíkovice 173, IČ: 26012120; 3) REKOS Ševčík s.r.o.,
Čs. armády 1401, 564 01 Žamberk, IČ: 25960351;
4) Zdeněk Pauk - STAVOPA, Barákova 299, 507 81
Lázně Bělohrad, IČ: 74266501; 5) Bromach spol.
s r. o., Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun Žichlínské Předměstí, IČ: 27467520
- jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ve složení I. Vrkoč (náhradník
Ing. Bc. O. Jedlička), Ing. L. Fránková (náhradník
R. Stránská), Ing. D. Vacek (náhradník Ing. L. Dušková), člen KV (náhradník člen KV), J. Halbrštátová (náhradník Z. Šebková).
 02/2018-RADA/105
- bere na vědomí žádost ve věci vybudování
cca 42 bm chodníku v ul. Řadová. Žadatel: V. H.
- schvaluje vybudování zpevněné plochy ze
zatravňovacích dlaždic v délce 42 bm před provozovnou sklenářství v ul. Řadová za podmínky,
že žadatel přispěje 50% spoluúčastí nákladů.
 02/2018-RADA/106
- bere na vědomí žádost SVJ pro dům čp. 1059
a 1060 ze dne 19.10.2018. Žadatel: V. F.
- pověřuje: 1) TS ŽAMBERK s.r.o. opravou poškozeného plotu u BD čp. 1060 v ul. U Polikliniky a instalací 1 ks nového odpadkového koše k lavičce u
šikmého spojovacího chodníku v ul. U Polikliniky;
2) odbor REUP objednáním prací.
 02/2018-RADA/107
ukládá odboru REUP vyvěsit na úřední desku
Městského úřadu v Žamberku záměr pronájmu
pozemků parc. č. 2368 - tr. tr. porost o výměře
33.519 m2 a parc. č. 2371 - tr. tr. porost o výměře 2.987 m2 vedených na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk určených k provozování sportovních disciplín motoristického charakteru
od 01.03.2019 do 30.11.2019. Žadatel: „NOVA
Motocross team Žamberk o.s.” při ÚAMK,

Pobočný spolek, Nádražní 754, 564 01 Žamberk.
Termín: 20.11.2018.
 02/2018-RADA/108
- souhlasí se sjezdem o šíři 5,5 m z pozemku parc.
č. 694/9 - orná půda o výměře 478 m2 vedeného
na LV č. 718 pro obec a k. ú. Žamberk na pozemek parc. č. 4225/1 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 2.215 m2 vedený na LV č. 10001 pro
obec a k. ú. Žamberk (komunikace III. třídy ulice Řadová a přilehlý travnatý pás). Toto sdělení
nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření,
souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním
předpisem. Žadatel: V. H.
- pověřuje starostu města podpisem stanoviska ve věci sjezdu o šíři 5,5 m z pozemku parc.
č. 694/9 - orná půda o výměře 478 m2 vedeného
na LV č. 718 pro obec a k. ú. Žamberk na pozemek parc. č. 4225/1 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 2.215 m2 vedený na LV č. 10001 pro
obec a k. ú. Žamberk (komunikace III. třídy ulice
Řadová a přilehlý travnatý pás).
 02/2018-RADA/109
- schvaluje provedení řízeného shození uvolněné části skalního masivu nad domem čp. 1145
dle posudku 2G geolog s.r.o. z října 2018
- pověřuje odbor REUP objednáním prací u
Václava Faltuse (Kunčice 143, 561 51 Letohrad,
IČ: 61213675). Termín: 30.11.2018
- ukládá odboru finančnímu připravit rozpočtové
opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 ve výši 150.000 Kč, a to: ponížit
položku „rezerva rozpočtu” a současně navýšit
položku rozpočtu „Havarijní opravy”.
Termín: 29.11.2018.
 02/2018-RADA/110
- bere na vědomí informaci odboru REUP o hodnotě prací provedených nájemcem Divadelní
kavárny v Žamberku při příležitosti znovuotevření Divadelní kavárny
- schvaluje hodnotu prací provedených nájemcem Divadelní kavárny v Žamberku ve výši
60.529 Kč a vzájemný zápočet této částky dle
faktury číslo 181101 ze dne 08.11.2018 na měsíční nájemné účtované městem Žamberkem,
Masarykovo náměstí 166, Žamberk nájemci
V. K., IČ: 68238185, dle Nájemní smlouvy schválené usnesením z jednání Rady města Žamberka
číslo: 111/2018-RADA/5547.
 02/2018-RADA/111
pověřuje 1. místostarostu k dalším jednáním
ve věci vkladu nemovitého majetku vedení
sítí vodovodů a kanalizací v bývalém areálu
Orlických kasáren do veřejné obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná
obchodní společnost, včetně jednání s majiteli
dotčených pozemků.
 02/2018-RADA/112
pověřuje odbor REUP provést v souladu s Pravidly
pro zadávání veřejných zakázek města Žamberka poptávkové řízení na dodavatele notebooků
a interaktivních monitorů v rámci investiční akce
„ZŠ Žamberk 743 - jazykové učebny a bezbariérové úpravy“.
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 02/2018-RADA/113
- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo akce
„ZŠ Žamberk 743 - rekonstrukce WC dívky“
uzavřené mezi městem Žamberkem a firmou
Zdeněk Pauk - Stavopa se sídlem Barákova 299,
507 81 Lázně Bělohrad; IČ: 74266501 ve věci
méněprací, víceprací (varianta 2)
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1
smlouvy o dílo
- ukládá odboru finančnímu provést rozpočtové
opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 ve výši 100.000 Kč, a to ponížením položky „Rezerva rozpočtu” a navýšením
položky rozpočtu „ZŠ 743 - rekonstrukce WC”.
Termín: 29.11.2018.
 02/2018-RADA/114
- schvaluje zadání projektové dokumentace lávky
u sokolovny společnosti Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s., Haškova 1714/3, 500 02
Hradec Králové, IČ: 28786793
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o dílo. Termín: 30.11.2018.
 02/2018-RADA/115
- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
5.000 Kč dle Pravidel SAM 3221 pro narozené
dítě, a to: dle přílohy
- pověřuje starostu města podpisem darovací
smlouvy.
 02/2018-RADA/116
- zřizuje s účinností od 01.12.2018 jako své iniciativní a poradní orgány tyto komise: Komisi
bytovou, Komisi pro prevenci kriminality, komisi
Sboru pro občanské záležitosti, Komisi inventarizační, Komisi dopravní, Komisi pro zahraniční
styky, Redakční radu Žamberských listů, Komisi
pro sociální služby, Komisi pro likvidaci majetku
- jmenuje předsedy a členy těchto komisí
s účinností od 01.12.2018 viz příloha.
 02/2018-RADA/117
- schvaluje ukončení smlouvy č. OVZ/0103052
o dodávce a využívání programového systému
„Ovzduší“, která byla uzavřena mezi městem
Žamberkem, jako odběratelem, a Kvasar, spol.
s r. o., IČ: 00569135, se sídlem Zlín, K Pasekám
3679 (původní sídlo Zlín, Kvítková 3687/52),
jako dodavatelem, výpovědí
- ukládá starostovi města zaslat výpověď dodavateli Kvasar, spol. s r. o., IČ: 00569135, se sídlem
Zlín, K Pasekám 3679. Termín: 22.11.2018.
 02/2018-RADA/118
schvaluje ZR 1101 Organizační řád Městského
úřadu Žamberk s účinností od 01.12.2018.
 02/2018-RADA/119
- bere na vědomí návrh dodatku č. 3 mezi městem Žamberkem a Českou poštou, s.p.
- pověřuje Ing. L. Fránkovou, vedoucí odboru
REUP jednáním s Českou poštou, s.p. ve věci
upřesnění výměr předmětu nájmu.
 02/2018-RADA/120
Schvaluje SAM 3227 Jednací řád rady města
Žamberka s účinností od 01.12.2018.
 02/2018-RADA/121
doporučuje ZM schválit SAM 3226 Jednací řád
zastupitelstva města Žamberka.

 02/2018-RADA/122
schvaluje SAM 3211 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím s účinností od 01.12.2018.
 02/2018-RADA/123
- schvaluje smlouvu o dodávce tepelné energie č. 1/2019/TH/K mezi městem Žamberkem
a Správou budov Žamberk s.r.o., IČ: 25280091,
se sídlem Klostermanova 990, Žamberk pro
období od 01.01.2019 do 31.12.2019
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
 02/2018-RADA/124
- schvaluje smlouvu o dodávce tepelné energie č. 2/2019/TH/K mezi městem Žamberkem
a Správou budov Žamberk s.r.o., IČ: 25280091,
se sídlem Klostermanova 990, Žamberk
pro období od 01.01.2019 do 31.12.2019
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
 02/2018-RADA/125
- schvaluje smlouvu o dodávce tepelné energie č. 3/2019/TH/K mezi městem Žamberkem
a Správou budov Žamberk s.r.o., IČ: 25280091,
se sídlem Klostermanova 990, Žamberk
pro období od 01.01.2019 do 31.12.2019
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
 02/2018-RADA/126
doporučuje zastupitelstvu města: 1) stanovit
neuvolněným členům zastupitelstva za výkon
funkce měsíční odměny dle údajů uvedených
v příloze k tomuto bodu jednání ZM. Odměna
bude poskytována ode dne 05.12.2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena ZM bude odměna poskytována ode
dne složení slibu. V případě budoucích změn v
obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů ZM se stanovuje odměna jako souhrn
odměn. Do souhrnu se zahrnují pouze odměny
za výkon funkce člena rady, předsedy nebo člena
výboru zastupitelstva města, předsedy nebo člena komise rady města. Do souhrnné odměny jsou
zahrnuty vždy maximálně tři odměny za funkce
s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem
města; 2) odměny za výkon funkce poskytované
fyzickým osobám, které nejsou členy ZM a nejsou
zaměstnanci města, dle údajů uvedených v příloze k tomuto bodu jednání ZM. Odměna bude
poskytována ode dne 05.12.2018. V případě
budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení
do příslušné funkce.
 02/2018-RADA/127
ukládá odboru REUP zveřejnit na úřední desce
Městského úřadu v Žamberku záměr pronájmu malé zasedací místnosti v budově čp. 833,
ul. Nádražní v Žamberku. Termín: 20.11.2018.
 02/2018-RADA/128
ukládá odboru REUP zveřejnit na úřední desce
Městského úřadu v Žamberku záměr pronájmu nebytových prostor - ordinace o výměře
22,14 m2, přípravna o výměře 19,32 m2, čekárna
o výměře 17,20 m2, sociální zařízení o výměře
6,63 m2 umístěných v přízemí pavilonu C v domě
čp. 357 v Žamberku. Termín: 20.11.2018.

 02/2018-RADA/129
- schvaluje obsah smlouvy mezi městem
Žamberkem a původcem odpadu: E. J.
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 27.11.2018.
 02/2018-RADA/130
bere na vědomí informaci odboru ZPZE o odložené trestní věci podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci, kterého se měl dopustit
neznámý pachatel tím, že v Žamberku v ulici
Na Rozárce poškodil čtyři lípy stojící v lipové aleji, označené ve stromořadí jako lípy č. 10, 11, 12
a 50, které usychají, čímž způsobil městu Žamberku škodu ve výši 132.320 Kč.
 02/2018-RADA/131
schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na dobu
neurčitou v DPS: na byt č. 129 s V. F.
 02/2018-RADA/132
schvaluje navýšení rozpočtu Žamberské akademie volného času o částku 15.000 Kč jak na
příjmové, tak i na výdajové straně.
 02/2018-RADA/133
schvaluje smlouvu o uskutečnění hudební produkce - vystoupení flašinetáře M. Š. při akci Rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark dne
27.11.2018 na Masarykově náměstí v Žamberku
(viz příloha) a pověřuje starostu jejím podpisem.
 02/2018-RADA/134
schvaluje smlouvu k poskytnutí reklamy a propagace v hodnotě 30.000 Kč od Skupiny ČEZ
při Rozsvícení vánočního stromu 27.11.2018
a pověřuje starostu jejím podpisem.
 02/2018-RADA/135
bere na vědomí zápis č. 6/2018 z jednání redakční
rady Žamberských listů dne 05.11.2018.
 02/2018-RADA/136
bere na vědomí oznámení ředitelky MŠ Sluníčko o uzavření školy o vánočních prázdninách
od 27.12.2018 do 02.01.2019.
 02/2018-RADA/137
bere na vědomí zápis ze Školské rady Základní
školy Žamberk, 28. října 581 ze dne 17.10.2018.
 02/2018-RADA/138
- bere na vědomí žádost o projednání problematiky parkování v ul. Sokolovská
- předává žádost dopravní komisi k projednání.
 02/2018-RADA/139
schvaluje platový výměr Mgr. Jaromíra Žejdlíka, ředitele ZŠ 28. října 581, s účinností
od 01.12.2018.

USNESENÍ ZM č. 2
ze dne 13.11.2018
Omluveni: PhDr. Hana Chvátilová, Mgr. Tomáš
Kalous, Mgr. Roman Pospíšil, Ing. Pavel Zářecký.
 02/2018-ZAST/14
schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM Mgr. Jaromíra Žejdlíka a Mgr. Martinu Hlaváčovou.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 1,
1+, 2+, 3+, 4+, 5N, 6A, 7+, 8+, 9+, 10A, 11+, 12+,
13+, 14A, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20A, 21Z
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 02/2018-ZAST/15
schvaluje předložený program jednání ZM
se stažením bodu 1.4. Složení slibu zastupitele.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10A, 11+, 12+,
13+, 14A, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20A, 21+
 02/2018-ZAST/16
schvaluje zápis z jednání ZM č. 1/2018-ZAST
ze dne 29.10.2018.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10A, 11+, 12+,
13+, 14A, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20A, 21+
 02/2018-ZAST/17
schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka pro rok 2018 dle tab.
č. 1 pro realizaci díla veřejné zakázky s názvem:
„Realizace úspor energií - MěÚ čp. 833 Žamberk“,
„Vestavba osobní plošiny v čp. 833 Žamberk“
zadané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, formou zjednodušeného podlimitního řízení.
přijato, pro: 13, proti: 0, zdržel se: 4,
1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9Z, 10A, 11+, 12Z,
13+, 14A, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20A, 21Z
 02/2018-ZAST/18
schvaluje finanční výbor ve složení: předseda
Petr Procházka, členové Ing. Zuzana Syrová,
Jiří Dytrt od 14.11.2018.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 2,
1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10A, 11+, 12+,
13+, 14A, 15+, 16Z, 17+, 18+, 19+, 20A, 21+
Hlasování:
pro: +,
proti: zdržel se: Z
nehlasoval: N
nepřítomen: A (absence)
1. Andrle Petr, Mgr.
2. Dytrt Jiří
3. Halbrštát Petr
4. Halbrštátová Jaroslava
5. Hlaváčová Martina, Mgr.
6. Chvátilová Hana, PhDr.
7. Jäger Ondřej, Ing.
8. Jedlička Oldřich, Ing. Bc.
9. Jirešová Jiřina, MUDr.
10. Kalous Tomáš, Mgr.
11. Kašpar Jiří
12. Kotyza Josef, Mgr.
13. Mencák Jiří, Mgr.
14. Pospíšil Roman, Mgr.
15. Procházka Petr
16. Prokop Jaromír, MUDr.
17. Šebková Zděnka
18. Ulrich Tomáš
19. Vrkoč Ivan
20. Zářecký Pavel, Ing.
21. Žejdlík Jaromír, Mgr.
Zpracovala Bc. Kamila Borovičková,
sekretariát starosty města

