Usnesení RM č. 4/2018-RADA ze dne 13.12.2018
04/2018-RADA/204 - 4. Rada města
I. s chval uj e
ověřovatelem zápisu RM PhDr. Hanu Chvátilovou
04/2018-RADA/205 - 4. Rada města
I. s chval uj e
předložený program jednání RM
04/2018-RADA/206 - 4. Rada města
I. bere na v ědom í
- společné územní rozhodnutí a stavební povolení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk
na stavbu "areál firmy OMNIPORT spol. s r.o. na pozemcích v k.ú. Žamberk
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "zpevněná
manipulační příjezdová plocha" na pozemku parc.č. 1457/7 v k.ú. Žamberk
- rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o změně stavby před jejím dokončení
spočívající v prodloužení lhůty dokončení stavby "stavební úpravy objektu Muzea
starých strojů a technologií" na pozemních parc.č. 2675/3, 2672/3 k.ú. Žamberk
- veřejnou vyhlášku Stavebního úřadu MěÚ Žamberk - územní rozhodnutí o umístění
stavby "pokládka datového vedení Žamberk - ulice 28. října, Komenského a
Mánesova" na pozemcích v k.ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení stavebního řízení na stavbu
"stavební úprava domu č.p. 6 - prodejna pekařství a cukrářství" na pozemku parc.č.
281 v k.ú. Žamberk
04/2018-RADA/207 - 4. Rada města
I. bere na v ědom í
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o odvodech za trvalé odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu části pozemku parc.č. 2422/7 v k.ú. Žamberk pro akci
"Novostavba rodinného domu včetně zpevněných ploch"
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o souhlasu k zásahu do významného
krajinného prvku - kacení a práce v břehových porostech v k.ú. Líšnice, Žamberk,
Helvíkovice na území přírodního parku Orlice
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci
povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les "1ks smrk ztepilý na pozemku parc.č.
1598/3 v k.ú. Žamberk"
- usnesení odboru ZPZE MěÚ Žamberk ve věci povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les "1ks smrk ztepilý na pozemku parc.č. 1598/3 v k.ú. Žamberk, dřevina,
která není předmětem řízení o povolení kácení stromů rostoucích mimo les v řízení
"2 ks smrk ztepilý na pozemku parc.č. 1598/23 v k.ú. Žamberk"
04/2018-RADA/208 - 4. Rada města
I. bere na v ědom í
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání o uzavírky
místní komunikace ul. Masarykovo náměstí pro pořádání kulturní akce - Novoroční
ohňostroj
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- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk - opatření obecné povahy,
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. 38c Masarykovo
náměstí z důvodu konání akce "Novoroční ohňostroj"
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o prodloužení platnosti stavebního
povolení na stavbu "Žamberk - Husovo nábřeží, novostavba chodníku" na pozemku
parc.č. 3723/1 v k.ú. Žamberk
04/2018-RADA/209 - 4. Rada města
I. bere na v ědom í
- oznámení odboru REUP o projednávání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu
Kunvald
04/2018-RADA/210 - 4. Rada města
I. bere na v ědom í
- oznámení Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru OŽPZ o zahájení řízení ve
věci vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru a výkupu
odpadů a s jeho provozním řádem pro společnost TS ŽAMBERK s.r.o
04/2018-RADA/211 - 4. Rada města
I. s chval uj e
1. příspěvkové organizaci Mateřská škola Sluníčko, nám. Generála Knopa 433,
Žamberk, rozpočet úplných nákladů a výnosů na rok 2019, dle přílohy č. 1
2. příspěvkové organizaci Mateřská škola Sluníčko, nám. Generála Knopa 433,
Žamberk, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021, dle přílohy č. 2
04/2018-RADA/212 - 4. Rada města
I. s chval uj e
1. příspěvkové organizaci Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk,
rozpočet úplných nákladů a výnosů na rok 2019, dle přílohy č. 1
2. příspěvkové organizaci Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk,
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021, dle přílohy č. 2
04/2018-RADA/213 - 4. Rada města
I. s chval uj e
1. příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk, rozpočet
úplných nákladů a výnosů na rok 2019, dle přílohy č. 1
2. příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk,
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021, dle přílohy č. 2
04/2018-RADA/214 - 4. Rada města
I. s chval uj e
1. příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, Nádražní 743, Žamberk,
rozpočet úplných nákladů a výnosů na rok 2019, dle přílohy č. 1
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2. příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, Nádražní 743, Žamberk,
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021, dle přílohy č. 2
04/2018-RADA/215 - 4. Rada města
I. s chval uj e
1. příspěvkové organizaci Středisko volného času ANIMO Žamberk, 28. října 713,
Žamberk, rozpočet úplných nákladů a výnosů na rok 2019, dle přílohy č. 1
2. příspěvkové organizaci Středisko volného času ANIMO Žamberk, 28. října 713,
Žamberk, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021, dle
přílohy č. 2
04/2018-RADA/216 - 4. Rada města
I. s chval uj e
1. příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Petra Ebena, Masarykovo
náměstí 145, Žamberk, rozpočet úplných nákladů a výnosů na rok 2019, dle
přílohy č. 1
2. příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Petra Ebena, Masarykovo
náměstí 145, Žamberk, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021, dle
přílohy č. 2
04/2018-RADA/217 - 4. Rada města
I. s chval uj e
1. příspěvkové organizaci Školní jídelna Žamberk, nám. Generála Knopa 433,
Žamberk, rozpočet úplných nákladů a výnosů na rok 2019, dle přílohy č. 1
2. příspěvkové organizaci Školní jídelna Žamberk, nám. Generála Knopa 433,
Žamberk, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021, dle přílohy č. 2
04/2018-RADA/218 - 4. Rada města
I. s chval uj e
1. příspěvkové organizaci Městská knihovna Žamberk, Nádražní 743, Žamberk,
rozpočet úplných nákladů a výnosů na rok 2019, dle přílohy č. 1
2. příspěvkové organizaci Městská knihovna Žamberk, Nádražní 743, Žamberk,
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021, dle přílohy č. 2
04/2018-RADA/219 - 4. Rada města
I. s chval uj e
1. příspěvkové organizaci Městské muzeum Žamberk, ČSA 472, Žamberk, rozpočet
úplných nákladů a výnosů na rok 2019, dle přílohy č. 1
2. příspěvkové organizaci Městské muzeum Žamberk, ČSA 472, Žamberk,
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021, dle přílohy č. 2
04/2018-RADA/220 - 4. Rada města
I. s chval uj e
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1. příspěvkové organizaci Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk, Nádražní 39,
Žamberk, rozpočet úplných nákladů a výnosů na rok 2019, dle přílohy č. 1
2. příspěvkové organizaci Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk, Nádražní 39,
Žamberk, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021, dle
přílohy č. 2
04/2018-RADA/221 - 4. Rada města
I. s chval uj e
1. příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova 357,
Žamberk, rozpočet úplných nákladů a výnosů na rok 2019, dle přílohy č. 1
2. příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova 357,
Žamberk, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021, dle přílohy č. 2
04/2018-RADA/222 - 4. Rada města
I. s chval uj e
příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Petra Ebena, Masarykovo náměstí
145, Žamberk, použití finančních prostředků uspořených v roce 2018 na položce
„spotřeba energie“ na financování zvýšených nákladů na položce „cestovné a ostatní
služby“, dle žádosti příspěvkové organizace
04/2018-RADA/223 - 4. Rada města
I. s chval uj e
1. příspěvkové organizaci Městské muzeum Žamberk, ČSA 472, Žamberk, zvýšení
mzdového limitu pro rok 2018 o 31.000 Kč. Mzdový limit po úpravě bude pro rok
2018 činit 1.056.500 Kč
2. příspěvkové organizaci Městské muzeum Žamberk, ČSA 472, Žamberk, přesun
finančních prostředků ve výši 26.000 Kč v rámci rozpočtu příspěvkové organizace
na rok 2018 z položky „ostatní osobní náklady" na položku „mzdové náklady"
3. příspěvkové organizaci Městské muzeum Žamberk, ČSA 472, Žamberk,
financování zvýšených mzdových nákladů ve výši do 5.000 Kč z fondu odměn
příspěvkové organizace a financování zvýšených nákladů na sociálním a
zdravotním pojištění ve výši do 10.500 Kč z rezervního fondu příspěvkové
organizace tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření
04/2018-RADA/224 - 4. Rada města
I. neschval uj e
žádost o výjimku a o změnu účelu individuální dotace poskytnuté městem
Žamberkem v roce 2018 příjemci dotace - Českému svazu včelařů, z.s., základní
organizaci Záchlumí, Česká Rybná 151, IČ 61234974 dle Smlouvy o poskytnutí
dotace uzavřené dne 8.4.2018
04/2018-RADA/225 - 4. Rada města
I. s chval uj e
1. dodatek č. 6 ke smlouvě o zabezpečení zimní údržby chodníků v Žamberku mezi
městem Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk (objednatel) a TS ŽAMBERK
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s.r.o., Zemědělská 1052, Žamberk, IČ: 25998218 (poskytovatel), kterým se
vymezuje zimní pohotovost pro rok 2018/2019;
2. ceník služeb pro zimní údržbu chodníků pro rok 2018/2019
II. pověřuj e
starostu podpisem dodatku
04/2018-RADA/226 - 4. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č. 9 ke smlouvě o zabezpečení veřejně prospěšných služeb v Žamberku ze
dne 27.02.2009 mezi TS ŽAMBERK s.r.o., Zemědělská 1052, Žamberk, IČ
25998218 a městem Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk
II. p o v ěřuj e
1. starostu
1. podpisem dodatku č. 9
Termín: 31.12.2018
04/2018-RADA/227 - 4. Rada města
I. s chval uj e
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z programu Podpora památkové péče 2. kolo, uzavřené dne 15.8.2018 mezi městem Žamberkem jako poskytovatelem a
R.J.a R.J. jako příjemci dotace na realizaci Opravy dlažby v průchodu domu č.p. 175,
Žamberk
II. pověřuj e
starostu podpisem dodatku ke smlouvě
04/2018-RADA/228 - 4. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci příspěvkové organizace Středisko volného času, ANIMO, 28. října 713,
Žamberk, o vyšším čerpání na položce rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018
„ostatní osobní náklady“ o 89 000 Kč
II. s chval uj e
příspěvkové organizaci Středisko volného času, ANIMO, 28. října 713, Žamberk,
financování zvýšených nákladů na položce rozpočtu „ostatní osobní náklady“ ve výši
do 89 000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace tvořeného ze zlepšeného
výsledku hospodaření
04/2018-RADA/229 - 4. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci příspěvkové organizace Městská knihovna Žamberk, Nádražní 743,
Žamberk o plánovaném čerpání fondu odměn příspěvkové organizace v roce 2018
II. s chval uj e
1. příspěvkové organizaci Městská knihovna Žamberk, Nádražní 743, Žamberk,
zvýšení mzdového limitu pro rok 2018 o 34.200 Kč. Mzdový limit po úpravě
bude pro rok 2018 činit 1.406.200 Kč
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2. příspěvkové organizaci Městská knihovna Žamberk, Nádražní 743, Žamberk,
použití finančních prostředků uspořených v roce 2018 na položce „spotřeba
energie“ na částečné krytí navýšeného mzdového limitu na rok 2018 a na nákup
knih do knižního fondu, dle žádosti příspěvkové organizace
04/2018-RADA/230 - 4. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost 1. FC Žamberk z.s., U Koupaliště 755, Žamberk, IČ: 70808554, o:
1. projednání změn „smlouvy o poskytování služeb v Žamberku ze dne 1.4.2011“
2. projednání využití bývalého zimního stadionu na parcele č. 230/1
II. pověřuj e
1. 2. místostarostku, vedoucí finančního odboru
1. jednáním se statutárními zástupci (předseda výkonného výboru, člen
výkonného výboru) 1. FC Žamberk z.s., U Koupaliště 755, Žamberk, ve věci
předložené žádosti
Termín: 31.12.2018
04/2018-RADA/231 - 4. Rada města
I. s chval uj e
rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2018 dle tab.
č.1)
04/2018-RADA/232 - 4. Rada města
I. s chval uj e
1. převedení částky z položky rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok
2018 "Městský úřad - rezerva dotace sociální práce" ve výši 42 002 Kč na
položku "Městský úřad - 6121 Stroje, přístroje a zařízení"
2. rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2018 dle
tab. č.3)
04/2018-RADA/233 - 4. Rada města
I. s chval uj e
1. aktualizované znění plánu oprav a údržby na rok 2018 na hospodářské činnosti
města realizované Správou budov Žamberk s.r.o
2. plán oprav a údržby na rok 2019 na hospodářské činnosti města realizované
Správou budov Žamberk s.r.o
II. bere na v ědom í
plnění plánu oprav a údržby na rok 2018 na hospodářské činnosti města realizované
Správou budov Žamberk s.r.o., ke dni 31.10.2018
04/2018-RADA/234 - 4. Rada města
I. s chval uj e
Dohodu o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy - WIFI4EU mezi Výkonnou
agenturou pro inovace a sítě na základě pravomocí, které na ni přenesla Evropská
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komise a městem Žamberkem jako příjemcem grantu na akci s názvem „WiFi4EU
Podpora připojení k internetu v místních komunitách - ve městě Žamberku
II. pověřuj e
starostu podpisem Grantové dohody
04/2018-RADA/235 - 4. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit cenový dodatek č. 21 ke smlouvě o zabezpečení veřejně prospěšných služeb
mezi Městem Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk a TS ŽAMBERK s.r.o.,
Zemědělská 1052, Žamberk, IČ 25998218
04/2018-RADA/236 - 4. Rada města
I. s chval uj e
1. převod finančních prostředků v rámci kapitoly rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2018 "Městský úřad", a to:
1. z položky 5171 Opravy a udržování na položku 6122 Stroje, přístroje a zařízení
ve výši 14 000 Kč;
2. z položky 5139 Nákup materiálu na položku 5137 Drobný hmotný dlouhodobý
majetek ve výši 72 000 Kč;
3. z položky 5171 Opravy a udržování na položku 5137 Drobný hmotný
dlouhodobý majetek ve výši 10 000 Kč;
4. z položky 5171 Opravy a udržování na položku 5172 Programové vybavení ve
výši 7 000 Kč;
2. rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2018 dle
tab. č.6)
04/2018-RADA/237 - 4. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Žamberk o přesun
finančních prostředků v rámci kapitoly rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na
rok 2018 „Pěstounská péče“
II. s chval uj e
1. převod finančních prostředků v rámci kapitoly rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2018 "Pěstounská péče", a to:
- z položky 5169 Nákup ostatních služeb na položku 5011 Platy zaměstnanců ve výši
10.000 Kč;
- z položky 5169 Nákup ostatních služeb na položku 5031 Povinné pojistné na
sociální zabezpečení ve výši 3.000 Kč;
- z položky 5169 Nákup ostatních služeb na položku 5032 Povinné pojistné na
veřejné zdravotní pojištění ve výši 1.000 Kč;
- z položky 5169 Nákup ostatních služeb na položku 5038 Povinné pojistné na
úrazové pojištění ve výši 100 Kč;
2. zvýšení mzdového limitu Městského úřadu Žamberk o 10.000 Kč. Mzdový limit
Městského úřadu Žamberk na rok 2018 činí 28.369.150,- Kč
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3. rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2018 dle
tabulky č. 4
04/2018-RADA/238 - 4. Rada města
I. s chval uj e
pronájem pozemků parc.č. 2368 - tr. tr. porost o výměře 33519 m2 a parc.č. 2371 - tr.
tr. porost o výměře 2987 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 za Kč 1.500,--/celý předmět nájmu.
Žadatel: "NOVA Motocross team Žamberk o.s." při ÚAMK, Pobočný spolek,
Nádražní 754, 564 01 Žamberk
II. pověřuj e
starostu podpisem nájemní smlouvy ve věci pronájmu pozemků parc.č. 2368 - tr. tr.
porost o výměře 33519 m2 a parc.č. 2371 - tr. tr. porost o výměře 2987 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 za Kč 1.500,--/celý
předmět nájmu
04/2018-RADA/239 - 4. Rada města
I. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu záměr výpůjčky na umístění
předzahrádky na části (54 m2) pozemku parc.č. 3687/17 - ost. plocha, ost.
komunikace z celkové výměry 5020 m2 vedeném na LV č. 10001 pro obec a
k.ú. Žamberk na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2024 za podmínky
uhrazení poplatku za užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné
vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Žadatel: CASCO 21 s.r.o., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3
Termín: 20.12.2018
04/2018-RADA/240 - 4. Rada města
I. nedoporučuj e
zastupitelstvu města schválit prodej části (cca 1052 m2) pozemku parc.č. 2422/1 orná půda z celkové výměry 259605 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú.
Žamberk
Žadatel: J.Š.
04/2018-RADA/241 - 4. Rada města
I. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr 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., E.Ž., L a M.N., J. a V. P., L.D., J.M.
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Termín: 20.12.2018
04/2018-RADA/242 - 4. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru REUP o průběhu veřejné zakázky "Rekonstrukce a výstavba
chodníků, komunikací a parkovišť v k.ú.Žamberk" rozdělené na 3 části
II. s chval uj e
dodavatelem díla veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce a výstavba chodníků,
komunikací a parkovišť v k.ú. Žamberk“ část 1. „Žamberk, ul. Hluboká rekonstrukce chodníků“ zadané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, formou zjednodušeného
podlimitního řízení, společnost MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec
Králové, IČ: 25968807 s ekonomicky nejvýhodnější nabídkovou cenou ve výši
2.705.168,64 Kč včetně DPH
III.
pověřuj e
po splnění zákonných a zadávacích podmínek, které bude vybraný dodavatel
prokazovat předložením originálů či ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, starostu
města podpisem smlouvy o dílo
04/2018-RADA/243 - 4. Rada města
I. ruší
usnesení č. 85/2017-RADA/4214 ze dne 5.10.2017
II. bere na v ědom í
informaci odboru REUP o výsledku poptávkového řízení "Žamberk, ul. ČSA rekonstrukce chodníku před č.p.582 a 583"
III.
schval uj e
uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Žamberk a společností Stavitelství EU, s.r.o.
(Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk, IČ: 27521711) ve věci realizace stavby
"Žamberk, ul. ČSA - rekonstrukce chodníku před č.p.582 a 583"
IV .
pověřuj e
starostu podpisem smlouvy o dílo
04/2018-RADA/244 - 4. Rada města
I. bere na v ědom í
výsledek poptávkového řízení na výkon technického dozoru stavebníka a
koordinátora BOZP na stavbách „Realizace úspor energií - MěÚ č.p. 833 Žamberk“
a „Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk“
II. s chval uj e
1. uzavření příkazní smlouvy mezi městem Žamberk a společností DABONA s.r.o.
ve věci výkonu technického dozoru stavebníka na na akcích „Realizace úspor
energií - MěÚ č.p. 833 Žamberk“ a „Vestavba osobní plošiny v č.p. 833
Žamberk“
2. objednání výkonu koordinátora BOZP na stavbách „Realizace úspor energií MěÚ č.p. 833 Žamberk“ a „Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk“ u
společnosti Jan Navrátil (Husova 236, Lanškroun, IČ: 65678494)
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III.

pověřuj e
starostu podpisem příkazní smlouvy se společností DABONA s.r.o

04/2018-RADA/245 - 4. Rada města
I. s chval uj e
zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "ZŠ Žamberk 743 jazykové učebny a bezbariérové úpravy II." zadané v souladu s Pravidly pro
zadávání veřejných zakázek městem Žamberk a podmínkami dotačního programu z
důvodů hodných zvláštního zřetele - ekonomických, pro které nelze po zadavateli
požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval
04/2018-RADA/246 - 4. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost klubu TOSK doručenou 6.12.2018
II. pověřuj e
1. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování
1. zařazením finančních prostředků na odstranění havarijního stavu v tenisové
hale do rozpočtu 2019
Termín: 31.12.2018
04/2018-RADA/247 - 4. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo akce "ZŠ Žamberk 743 - rekonstrukce WC dívky"
uzavřené mezi městem Žamberk a firmou Zdeněk Pauk - Stavopa se sídlem
Barákova 299, 507 81 Lázně Bělohrad, IČO: 74266501 ve věci prodloužení termínu
ukončení realizace díla
II. pověřuj e
starostu podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo akce "ZŠ Žamberk 743 rekonstrukce WC dívky" uzavřené mezi městem Žamberk a firmou Zdeněk Pauk Stavopa se sídlem Barákova 299, 507 81 Lázně Bělohrad, IČO: 74266501 ve věci
prodloužení termínu ukončení realizace díla
04/2018-RADA/248 - 4. Rada města
I. bere na v ědom í
sdělení vedoucí REUP a 1. místostarosty o stavu chladící jednotky a nákladech na
její opravu
II. s chval uj e
1. provedení opravy chladící jednotky do výše 450.000 Kč a pověřuje odbor REUP
objednáním prací
2. rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2018 dle
tab. č.5)
04/2018-RADA/249 - 4. Rada města
I. s chval uj e
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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
04/2018-RADA/250 - 4. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu o nájmu nebytových prostor v čp. 833 v Žamberku mezi městem Žamberk,
jako pronajímatelem, a Českou republikou - Úřadem práce České republiky, IČ
72496991, se sídlem Praha 7, Dobrovského 1278/25
II. pověřuj e
starostu podpisem nájemní smlouvy
04/2018-RADA/251 - 4. Rada města
I. s chval uj e
pronájem nebytových prostor v domě čp. 357 postaveného na stp.č. 1321 v k.ú.
Žamberk (ordinace, přípravna, čekárna a sociální zařízení), a to nájemci
Rehabilitace Žamberk s.r.o., Albertova 357, Žamberk
II. pověřuj e
spol. Správa budov Žamberk s.r.o., uzavřením smlouvy o nájmu
04/2018-RADA/252 - 4. Rada města
I. s chval uj e
kalkulaci cen na sběrný dvůr pro rok 2019
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem kalkulace cen na sběrný dvůr
Termín: 4.1.2019
04/2018-RADA/253 - 4. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru ŽPZE o zhotovené závěrečné zprávě č. 3 k inventarizaci 669 ks
stromů a stromových skupin na pozemcích ve vlastnictví města Žamberk
04/2018-RADA/254 - 4. Rada města
I. s chval uj e
kácení 1 ks šeříku (Syringa vulgaris) na pozemku parc.č. 718 v k.ú. Žamberk a 2 ks
zeravů západních (Thuja occidentalis) 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. Dřevní hmota zůstává v majetku vlastníka pozemku (města Žamberk).
Žadatel: TS ŽAMBERK s.r.o., Zemědělská 1052, 564 01 Žamberk
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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)
04/2018-RADA/255 - 4. Rada města
I. bere na v ědom í
Zápis z jednání komise Sboru pro občanské záležitosti ze dne 04.12.2018. Viz.
příloha
04/2018-RADA/256 - 4. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání redakční rady Žamberských listů dne 03.12.2018 a informaci o plnění
rozpočtu Žamberských listů
04/2018-RADA/257 - 4. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci vedoucí kanceláře tajemníka o potřebě posílení položek rozpočtu příjmů a
výdajů města Žamberka na rok 2018 „Městský úřad Žamberk - ostatní osobní
náklady“ a „Tělocvična U Žirafy - ostatní osobní náklady“
II. s chval uj e
1. ponížení mzdového limitu Městského úřadu Žamberk o 20.000 Kč Mzdový limit
Městského úřadu Žamberk na rok 2018 činí 28.359.150 Kč
2. rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2018 dle
tab. č.2)
04/2018-RADA/258 - 4. Rada města
I. s chval uj e
platové výměry ředitelů příspěvkových organizací od 01.01.2019:
Iva Pražáková, Mateřská škola Čtyřlístek; Blanka Reková, Mateřská škola Sluníčko;
Mgr. Jaromír Žejdlík, Základní škola 28. října, Žamberk; Mgr. Roman Pospíšil,
Základní škola Nádražní, Žamberk; Marta Kacálková, Školní jídelna Žamberk; Mgr.
Miroslava Krajčírová, Centrum sociální péče Žamberk; Mgr. Petr Hažmuka, Městské
muzeum Žamberk; Ing. Jana Hlaváčová, Městská knihovna Žamberk; Bc. Daniel
Kubelka, Městský kulturní podnik - FIDIKO Žamberk; PhDr. Hana Chvátilová,
Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk; Alena Němcová, Středisko volného
času, ANIMO, Žamberk
04/2018-RADA/259 - 4. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání Bytové komise ze dne 06.12.2018
04/2018-RADA/260 - 4. Rada města
I. s chval uj e
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uzavření nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ul. U Polikliniky
1064/13 s M.Š. do 31.12.2020
04/2018-RADA/261 - 4. Rada města
I. s chval uj e
prodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ul. U
Polikliniky 1054/21 Z.S. do 31.12.2019
04/2018-RADA/262 - 4. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt v ul. 28. října 1325/1 s A. a I.M. do 30.06.2019
04/2018-RADA/263 - 4. Rada města
I. s chval uj e
prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Kyjevská 975/1 K.H. do 31.01.2021 s
podmínkou opuštění bytu v případě potřeby města přidělit byt imobilní osobě
04/2018-RADA/264 - 4. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční č.p.
652/3 A.R. do 31.12.2019
04/2018-RADA/265 - 4. Rada města
I. bere na v ědom í
oznámení ředitelky Školní jídelny Žamberk o změně cen obědů od 01.01.2019 z
důvodu navýšení režií viz. příloha
04/2018-RADA/266 - 4. Rada města
I. při v ýkonu v al né hr om ad y
spol. Správa budov Žamberk s.r.o., IČ 25280091, se sídlem Žamberk,
Klostermannova 990, schvaluje od 01.01.2019 smlouvu o výkonu funkce jednatele
společnosti Správa budov Žamberk s.r.o., která bude uzavřena s jednatelem Ing.
Janem Filipem
04/2018-RADA/267 - 4. Rada města
I. při v ýkonu v al né hr om ad y
společnosti TS ŽAMBERK s.r.o., IČ 259 98 218, se sídlem Žamberk, Zemědělská
1052, schvaluje od 01.01.2019 smlouvu o výkonu funkce jednatele TS ŽAMBERK
s.r.o. pana Ivana Vrkoče
04/2018-RADA/268 - 4. Rada města
I. s chval uj e
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smlouvu o podnájmu nebytových prostor - buněk v areálu zimního stadionu Pod
Černým lesem na pozemkové parc.č. 1758/4 v k.ú. Žamberk pro provozování
občerstvení pro veřejnost na zimním stadionu ve stavební buňce na dobu určitou od
15.12.2018 - 28.02.2019

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
starosta

Ivan Vrkoč
1. místostarosta
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