Usnesení RM č. 6/2019-RADA ze dne 10.01.2019
06/2019-RADA/272 - 6. Rada města
I. s chval uj e
ověřovatelem zápisu RM Jiřího Dytrta
06/2019-RADA/273 - 6. Rada města
I. s chval uj e
předložený program jednání RM
06/2019-RADA/274 - 6. Rada města
I. bere na v ědom í
- pozvánku Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na závěrečnou kontrolní prohlídku
stavby "venkovní učebna na dopravním hřišti" na pozemku parc.č. 519/3 v k.ú.
Žamberk
- kolaudační souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk stavby "venkovní učebna na
dopravním hřišti" na pozemku parc.č. 519/3 v k.ú. Žamberk
- rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o dodatečném povolení stavby
"stavební úpravy domu č.p. 90" na pozemku parc.č. 955 v k.ú. Žamberk
- kolaudační souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk stavby "veřejné osvětlení ulice Řadová" na pozemcích parc.č. 683/4, 694/1, 4225/1, 694/59, 694/10, 683/8,
694/2 v k.ú. Žamberk
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o provedení stavby "Žamberk,
Pod Skalami, 1171/2 - nové OM" na pozemcích parc.č.1072/1, 1164, 1162, 1160/2,
3714, 1163 v k.ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o seznámení s podklady pro vydání
rozhodnutí na stavby "stavební úpravy domu č.p. 6 - prodejna pekařství a cukrářství
Sázava" na pozemku parc. č. 281 v k.ú. Žamberk
06/2019-RADA/275 - 6. 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 "4ks lípa srdčitá na pozemku parc.č.
3792 v k.ú. Žamberk"”
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení vodoprávního řízení ve věci
stavby "novostavba RD na pozemku parc.č. 2499/1 v k.ú. Žamberk"
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení kácení dřevin rostoucích mimo
les "1 ks smrk ztepilý na pozemku parc.č. 1598/3 v k.ú. Žamberk" a o uložení
náhradní výsadby
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení kácení dřevin rostoucích mimo
les "4 ks lípy srdčité na pozemku parc.č. 3792 v k.ú. Žamberk
06/2019-RADA/276 - 6. Rada města
I. bere na v ědom í
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- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 46c ulice nám. Gen. Knopa pro vyhrazené parkovací stání pro vozidlo
přepravující osobu těžce zdravotně postiženou s číslem průkazu CC 378079
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o dodatečném povolení zvláštního užívání
místní komunikace č.2c ul. 28. října u č.p.49 z důvodu odstranění havárie kanalizace
- pozvánka odboru SPDO MěÚ Žamberk na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby
"veřejné osvětlení - ulice Řadová" na pozemcích parc. č. 683/4, 694/1, 4225/1,
694/59, 694/10, 683/8, 694/2 v k.ú. Žamberk
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o dodatečném povolení zvláštního užívání
místní komunikace č.12c ul. Družstevní u č.p.297 z důvodu odstranění havárie
vodovodního řadu
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o dodatečném povolení zvláštního užívání
místní komunikace č.20c ul. Husovo nábřeží u č.p.312 z důvodu odstranění havárie
vodovodního řadu
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o dodatečném povolení zvláštního užívání
místní komunikace č.26c ul. Komenského u budovy gymnázia z důvodu odstranění
havarijního stavu kanalizační šachty
- kolaudační souhlas odboru SPDO MěÚ Žamberk s užíváním stavby "úprava
prostoru u kostela sv. Václava, SO 101 - zpevněné plochy a sadové úpravy na
pozemcích parc.č. 939/1, 940, 942, 952, 3705/11, 3705/31 v k.ú. Žamberk
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk, opakované oznámení o zahájení
stavebního řízení na stavbu "Komunikace U Dlouhoňovic na pozemcích parc.č.
3785/1 a 3786 v k.ú. Žamberk" na pozemcích v k.ú. Žamberk
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 19d chodník ul. Komenského z důvodu umístění oplocení staveniště u
domu č.p. 563 při jeho opravě
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace U Polikliniky pro vyhrazené parkovací stání pro parkovací kartu č. 6,7
06/2019-RADA/277 - 6. Rada města
I. bere na v ědom í
- oznámení Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru OŽPZ o shromáždění
podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci udělení souhlasu k provozování zařízení ke
sběru a výkupu odpadů a s jeho provozním řádem společnosti TS Žamberk s.r.o. na
pozemcích parc.č. 2080/40, 2080/41, 2080/43 a 4617 v k.ú. Žamberk
- rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru OŽPZ o udělení souhlasu
k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů a s jeho provozním řádem
společnosti TS Žamberk s.r.o. na pozemcích parc.č. 2080/40, 2080/41, 2080/43 a
4617 v k.ú. Žamberk
- oznámení Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru OŽPZ o seznámení s
podklady před vydáním rozhodnutí ve věci změny či zrušení rozhodnutí městského
úřadu o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ze dne 24.05.2012
- oznámení Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru OŽPZ ve věci rozhodnutí
městského úřadu o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ze dne 24.05.2012,
které se nemění ani neruší a o zrušení předběžného patření vydané Krajským úřadem
dne 20.11.2018 k této věci
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06/2019-RADA/278 - 6. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci finančního odboru Městského úřadu Žamberk o stavu finančních
prostředků na běžných účtech města Žamberka ke dni 31.12.2018
06/2019-RADA/279 - 6. Rada města
I. revokuj e
usnesení z jednání rady města Žamberka číslo 04/2018-RADA/237, usnesení po
revokaci zní:
II. 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“
III.
schval 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 - pracovní náplň "Pěstouni"
na rok 2018 o 10.000 Kč. Mzdový limit na rok 2018 činí 532.000,- Kč;
3. rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2018 dle
tabulky č. 4
06/2019-RADA/280 - 6. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni 31.12.2018, uvedené
v tab. č. 1)
06/2019-RADA/281 - 6. Rada města
I. s chval uj e
rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2018 dle tab.
č. 1)
06/2019-RADA/282 - 6. Rada města
I. s chval uj e
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mzdové limity a limit průměrného přepočteného počtu pracovníků na rok 2019
příspěvkovým organizacím zřízeným městem Žamberk:
Mateřská škola Sluníčko, Žamberk: průměrný přepočtený počet pracovníků 0,5;
mzdový limit 135.500 Kč; OON 58.800 Kč,
Mateřská škola Čtyřlístek, Žamberk: průměrný přepočtený počet pracovníků 1,5;
mzdový limit 417.500 Kč; OON 36.000 Kč,
Školní jídelna Žamberk: průměrný přepočtený počet pracovníků 0,375; mzdový limit
93.500 Kč;
Středisko volného času ANIMO Žamberk: průměrný přepočtený počet pracovníků
0,4; mzdový limit 255.500 Kč; OON 400.000 Kč,
Městské muzeum Žamberk: průměrný přepočtený počet pracovníků 3; mzdový limit
1.115.000 Kč; OON 131.000 Kč,
Městská knihovna Žamberk: průměrný přepočtený počet pracovníků 4; mzdový limit
1.447.500 Kč; OON 76.000 Kč,
Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk: průměrný přepočtený počet pracovníků
4,5; mzdový limit 1.501.000 Kč; OON 506.000 Kč,
Centrum sociální péče Žamberk: průměrný přepočtený počet pracovníků 17,17;
mzdový limit 6.076.500 Kč; OON 45.000 Kč
06/2019-RADA/283 - 6. Rada města
I. s chval uj e
na rok 2019 pro Městský úřad Žamberk průměrný přepočtený počet pracovníků
75,25; mzdový limit 29.860.000 Kč
06/2019-RADA/284 - 6. Rada města
I. s chval uj e
na rok 2019 pro zastupitele:
- mzdový limit zastupitelé uvolnění 790.000 Kč,
- mzdový limit zastupitelé neuvolnění 1.066.000 Kč,
- ostatní osobní náklady 475.000 Kč
06/2019-RADA/285 - 6. Rada města
I. s chval uj e
na rok 2019 pro Městskou policii Žamberk průměrný přepočtený počet pracovníků 5;
mzdový limit 2.095.000 Kč
06/2019-RADA/286 - 6. Rada města
I. s chval uj e
na rok 2019 pro Městský úřad Žamberk - Informační středisko, průměrný přepočtený
počet pracovníků 2; mzdový limit 637.000 Kč; ostatní osobní náklady 153.000 Kč
06/2019-RADA/287 - 6. Rada města
I. s chval uj e
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na rok 2019 pro úsek Tělocvična U žirafy průměrný přepočtený počet pracovníků 1;
mzdový limit 222.000 Kč, ostatní osobní náklady 45.000 Kč
06/2019-RADA/288 - 6. Rada města
I. s chval uj e
na rok 2019 pro Městský úřad Žamberk - pracovní zařazení „OSPOD“ průměrný
přepočtený počet pracovníků 6,75; mzdový limit 3.094.000 Kč; ostatní osobní
náklady 20.000 Kč
06/2019-RADA/289 - 6. Rada města
I. s chval uj e
na rok 2019 pro Městský úřad Žamberk - pracovní zařazení „Pěstouni“ průměrný
přepočtený počet pracovníků 1,5; mzdový limit 572.000 Kč; ostatní osobní náklady
100.000 Kč
06/2019-RADA/290 - 6. Rada města
I. s chval uj e
1. vydání parkovacích karet města Žamberka na rok 2019 členům rady města
Žamberk
2. vydání 1 ks parkovací karty města Žamberka na rok 2019 předsedkyni komise
SPOZ
II. pověřuj e
odbor finanční vydáním parkovacích karet členům rady města Žamberka a
předsedkyni komise SPOZ v termínu do 31.01.2019
06/2019-RADA/291 - 6. Rada města
I. s chval uj e
vydání parkovacích karet města Žamberka na rok 2019 obcím ve správním obvodu
pověřeného úřadu Žamberk a vybraným městům okresu Ústí nad Orlicí, dle přílohy
č. 1
II. pověřuj e
odbor finanční vydáním parkovacích karet obcím ve správním obvodu pověřeného
úřadu Žamberk a vybraným městům okresu Ústí nad Orlicí, dle přílohy č. 1., v
termínu do 31.01.2019
06/2019-RADA/292 - 6. Rada města
I. s chval uj e
vydání 6 ks parkovacích karet města Žamberka na rok 2019 pro služební vozidla
příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova 357, 564
01 Žamberk
II. pověřuj e
odbor finanční vydáním 6 ks parkovacích karet příspěvkové organizaci Centrum
sociální péče města Žamberk v termínu do 31.01.2019
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06/2019-RADA/293 - 6. Rada města
I. s chval uj e
zvýšení účetních odpisů dlouhodobého majetku pro rok 2019 příspěvkové organizaci
Školní jídelna Žamberk, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, v hlavní činnosti o 7.731
Kč. Výše účetních odpisů dlouhodobého majetku po úpravě bude pro rok 2019 činit
233.087 Kč
06/2019-RADA/294 - 6. Rada města
I. s chval uj e
zvýšení účetních odpisů dlouhodobého majetku pro rok 2019 příspěvkové organizaci
Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk, o 16.302 Kč. Výše účetních odpisů
dlouhodobého majetku po úpravě bude pro rok 2019 činit 19.422 Kč
06/2019-RADA/295 - 6. Rada města
I. s chval uj e
zvýšení účetních odpisů dlouhodobého majetku pro rok 2019 příspěvkové organizaci
Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, o 13.416 Kč. Výše účetních
odpisů dlouhodobého majetku po úpravě bude pro rok 2019 činit 40.560 Kč
06/2019-RADA/296 - 6. Rada města
I. s chval uj e
příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, Nádražní 743, Žamberk, použití
fondu investic příspěvkové organizace v roce 2018 na úhradu zvýšených nákladů
souvisejících s rekonstrukcí WC v budově, ve výši do 32.700 Kč, dle žádosti
příspěvkové organizace
06/2019-RADA/297 - 6. Rada města
I. s ouhl así
1. s výměnou rozhlasu a jeho příslušenstvím na fotbalovém stadionu v Žamberku a
se způsobem financování uvedeným v žádosti 1. FC Žamberk z.s
2. s provedením změn ve „Smlouvě o poskytování služeb v Žamberku“ uzavřené dne
1.4.2011 mezi městem Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk, jako
objednatelem a 1. FC Žamberk z.s., U Koupaliště 755, Žamberk, jako
poskytovatelem
II. bere na v ědom í
žádost o možnost využití pozemku parcelní číslo 230/1 v k.ú. Žamberk pro účely 1.
FC Žamberk z.s
III.
pověřuj e
1. Odbor právního, Odbor finanční
1. přípravou upraveného znění „Smlouvy o poskytování služeb v Žamberku“
mezi městem Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk, jako objednatelem
a 1. FC Žamberk z.s., U Koupaliště 755, Žamberk, jako poskytovatelem
Termín: 24.1.2019
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06/2019-RADA/298 - 6. Rada města
I. s chval uj e
Licenční smlouvu mezi poskytovatelem licence Městem Žamberkem a nabyvatelem
licence Českou republikou - Ministerstvem práce a sociálních věcí k výkonu práva
užívání předmětu licence - Metodika mezioborové spolupráce v kontextu sociálního
začleňování
II. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy
06/2019-RADA/299 - 6. Rada města
I. s chval uj e
na základě jednání hodnotící komise výsledky veřejné zakázky (poptávky) s názvem:
"ZŠ Žamberk 743 - jazykové učebny a bezbariérové úpravy“ (dodávka notebooků a
interaktivních monitorů) zadané v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných
zakázek městem Žamberk a dodavatelem firmu NWT a.s., nám. Míru 1217, 768 24
Hulín, IČ: 63469511 s ekonomicky nejvýhodnější nabídkovou cenou ve výši
276.978,68 Kč vč. DPH
II. pověřuj e
odbor REUP vystavením objednávky
06/2019-RADA/300 - 6. Rada města
I. s chval uj e
na základě jednání hodnotící komise výsledky veřejné zakázky (poptávky) s názvem:
"ZŠ Žamberk 743 - jazykové učebny a bezbariérové úpravy“ (dodávka schodolezu)
zadané v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk a
dodavatelem firmu HORIZONT - NARE s.r.o., Vodní 342/5, 737 01 Český Těšín,
IČ: 25867555 s ekonomicky nejvýhodnější nabídkovou cenou ve výši 82.280,00 Kč
vč. DPH
II. pověřuj e
odbor REUP vystavením objednávky
06/2019-RADA/301 - 6. Rada města
I. s chval uj e
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 5.2.2016 v plechové
hale (2 m2) na pozemku parc.č. 4615 - zast. plocha a nádvoří o celkové výměře 261
m2 vedeném na LV č. 3763 pro obec a k.ú. Žamberk ve věci uskladnění 2 ks
přenosných WC od rozhledny Rozálka v období listopad až duben příslušného
kalendářního roku na dobu neurčitou počínaje 01.12.2015 za nájemné ve výši Kč
115,-- bez DPH/měsíc a pověřuje starostu jeho podpisem.
Žadatel:TS Žamberk s.r.o., Zemědělská 1052, 564 01 Žamberk
06/2019-RADA/302 - 6. Rada města
I. s chval uj e
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uzavření servisní smlouvy mezi městem Žamberk a společností DRYMAT.CZ s.r.o.
(IČ: 28819390) ve věci provádění pravidelných prohlídek a servisu instalovaného
systému aktivní elektroosmózy v budově Městské knihovny v Žamberku
II. pověřuj e
starostu podpisem servisní smlouvy
06/2019-RADA/303 - 6. Rada města
I. s chval uj e
výpůjčku 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
II. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy o výpůjčce ve věci 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
06/2019-RADA/304 - 6. Rada města
I. bere na v ědom í
1. zápis č. 5/2018 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka konané
dne 17. 12. 2018
2. vyřazení z evidence majetku Městského úřadu Žamberka a likvidaci movitého
majetku DDHM myčky nádobí Zanussi ZDS 105, inv.číslo 30002255 z důvodu
její nerentabilní opravy
II. s chval uj e
vyřazení movitého majetku DDHM inv. č. 93193, 1427/002, 1430/002, 93200,
102/002 z účetní evidence Městského úřadu Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 5/2018
z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho následnou likvidaci
dle Směrnice pro likvidaci majetku města Žamberka. Vyřazení majetku z důvodu
jeho zastarání nebo poškození
06/2019-RADA/305 - 6. Rada města
I. s chval uj e
dodavatelem díla veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce a výstavba chodníků,
komunikací a parkovišť v k.ú. Žamberk“ část 3. „Žamberk - Realizace parkovacích
stání na nám. Gen. Knopa“ zadané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, formou zjednodušeného
podlimitního řízení, společnost Stavitelství EU, s.r.o., Husovo náměstí 99, 517 54
Vamberk, IČ: 27521711 s ekonomicky nejvýhodnější nabídkovou cenou ve výši
914.688,16 Kč vč. DPH
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II. 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
06/2019-RADA/306 - 6. Rada města
I. ruší
usnesení č. 101/2018-RADA/5020 ze dne 3.5.2018
06/2019-RADA/307 - 6. Rada města
I. pověřuj e
1. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování
1. provést v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek poptávkové řízení
na administraci veřejné zakázky zadané dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek investiční akce "Zimní stadion Žamberk" ve variantách:
1. otevřené řízení (§ 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb.)
2. užší řízení (§ 58 a násl. zákona č. 134/2016 Sb.)
3. koncesní řízení (§ 180 a násl. zákona č. 134/2016 Sb.)
Termín: 08.02.2019
06/2019-RADA/308 - 6. Rada města
I. s ouhl así
jako vlastník pozemků parc.č. 886/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 831 m2
a parc.č. 886/2 - zahrada o výměře 1828 m2 vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a
k.ú. Žamberk se stavbou RD se třemi bytovými jednotkami na vedlejších pozemcích
parc.č. 886/7 - zahrada o výměře 805 m2 a parc.č. 886/14 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 149 m2 vše vedeno na LV č. 1536 pro obec a k.ú. Žamberk.
Žadatel: P.K.
II. pověřuj e
starostu podpisem situace umístění stavby RD se třemi bytovými jednotkami na
vedlejších pozemcích parc.č. 886/7 - zahrada o výměře 805 m2 a parc.č. 886/14 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 149 m2 vše vedeno na LV č. 1536 pro obec a k.ú.
Žamberk
06/2019-RADA/309 - 6. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru REUP o stavu chladící jednotky na zimním stadionu a nákladech
na její opravu
II. s chval uj e
cenové navýšení opravy chladící jednotky do výše 100.000 Kč a pověřuje odbor
REUP objednáním prací
III.
ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. zahrnout náklady na opravu chlazení zimního stadionu pro sezónu 2018/2019
do návrhu rozpočtu 2019 ve výši 550 tis. Kč
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Termín: 25.01.2019
06/2019-RADA/310 - 6. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č. 4 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 víceprací
II. pověřuj e
starostu podpisem dodatku č. 4 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
víceprací
06/2019-RADA/311 - 6. Rada města
I. s chval uj e
na základě protokolu hodnotící komise výsledky veřejné zakázky s názvem: "SVČ
ANIMO - jazyková učebna a bezbariérové úpravy III.“ zadané v souladu s Pravidly
pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk a pravidly poskytovatele dotace a
dodavatelem díla společnost Bromach spol. s r.o., Dobrovského 83, 563 01
Lanškroun, IČ: 27467520 s ekonomicky nejvýhodnější nabídkovou cenou ve výši
611.775,79 Kč vč. DPH
II. pověřuj e
starostu města podpisem smlouvy o dílo
06/2019-RADA/312 - 6. Rada města
I. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. vyvěsit záměr prodeje bytů č. 820/5, 820/6, 821/5, 821/6, 824/7, 825/8 v
Nádražní ulici, č. 830/10, 830/11, 830/12 na nám. Gen. Knopa, č. 1057/13,
1057/14, 1057/15, 1058/13, 1058/14, 1058/15, 1059/13, 1059/14, 1059/15,
1060/13, 1060/14, 1060/15 v ulici U Polikliniky vše v obci a k.ú. Žamberk dle
zákona č. 72/1994 Sb
Termín: 11.01.2019
06/2019-RADA/313 - 6. 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
06/2019-RADA/314 - 6. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru PRAV o žádostech o poskytnutí informací

Strana 10/14

Usnesení RM č. 6/2019-RADA ze dne 10.01.2019

06/2019-RADA/315 - 6. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu o dílo mezi městem Žamberk a Ing. Karlem Solničkou, IČ 87987287,
Žamberk,
II. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy o dílo
06/2019-RADA/316 - 6. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní
dopravě k zajištění městské autobusové dopravy v Žamberku mezi městem Žamberk
a spol. AUDIS BUS s.r.o., se sídlem Soukenická 242, Rychnov nad Kněžnou, IČ
15040500
II. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy
06/2019-RADA/317 - 6. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit SAM 3214 Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům
zastupitelstva města Žamberka
06/2019-RADA/318 - 6. Rada města
I. bere na v ědom í
předžalobní výzvu k zaplacení nemajetkové újmy I.P. zaslanou advokátní kanceláří
K.K. dne 21.12.2018
II. pověřuj e
1. Ing. Bc. Oldřicha Jedličku, starostu
1. zaslat odpověď k této výzvě
Termín: 31.01.2019
06/2019-RADA/319 - 6. Rada města
I. bere na v ědom í
rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství č.j. 85102/2018/OŽPZ/VR, sp.zn. SpKrÚ 77974/2018/OŽPZ ze dne
18.12.2018
06/2019-RADA/320 - 6. Rada města
I. bere na v ědom í
opakovanou žádost společnosti REMA AOS, a.s., se sídlem Antala Staška 510/38,
140 00 Praha 4 - Krč, o případnou spolupráci
II. neschval uj e
prozatím možnou spolupráci se společností REMA AOS, a.s
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III.

pověřuj e
1. starostu
1. zasláním odpovědi společnosti REMA AOS, a.s
Termín: 15.2.2019

06/2019-RADA/321 - 6. Rada města
I. s chval uj e
obsah přílohy ke smlouvě o využívání systému stanoveného obcí pro nakládání s
komunálním odpadem od roku 2019 pro: Z.P., T.P., V.S., H.K., J.A., Město
Žamberk-jednotka SDH, M.R. a L.M., J.Z., Z.V., K.B., R.S., Náboženská společnost
Svědkové Jehovovi, M.P., L.M., Topenářství Žamberk s.r.o., Kostelní 446, Z.F.,
D.CH., ZŠ Žamberk, 28. října 581, J.P., A.A., MVA contakt s.r.o., Tovární 18, P.N.
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem příloh
Termín: 25.1.2019
06/2019-RADA/322 - 6. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání komise pro sociální služby ze dne 5. ledna 2019
II. s chval u j e
na základě doporučení komise pro sociální služby uzavřít nájemní smlouvu na dobu
neurčitou v DPS na byt č. 120 s V.Š.
06/2019-RADA/323 - 6. Rada města
I. s chval uj e
dodatek ke smlouvě č. 10-1100-0450 o poskytování bezpečnostní služby s PCO
VIDOCQ, s.r.o., Pardubice
II. pověřuj e
starostu podpisem dodatku
06/2019-RADA/324 - 6. Rada města
I. s chval uj e
dodatek smlouvy o poskytování bezpečnostní služby č. 02-2430-0450 s PCO
VIDOCQ s.r.o., Pardubice
II. pověřuj e
starostu podpisem dodatku
06/2019-RADA/325 - 6. Rada města
I. s ouhl así
s částečným zakrytím vrchní části štětové stěny protipovodňového opatření na
městském koupališti betonovou hlavou a přihrnutím zeminou
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II. ukl ádá
1. Odboru obrany a krizového řízení, Odboru regionálního rozvoje a územního
plánování
1. provést příslušné činnosti k realizace tohoto opatření
Termín: 31.3.2019
06/2019-RADA/326 - 6. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání dopravní komise ze dne 13.12.2018
06/2019-RADA/327 - 6. Rada města
I. s chval uj e
umístění svislé dopravní značky IP 11g „parkoviště“ (částečné stání na chodníku
podélné). Chodník u místní komunikace č. 42d, před domy č.p. 1148 - 1153 a 1298 1300
06/2019-RADA/328 - 6. Rada města
I. s chval uj e
umístění svislého dopravního značení IP 11a „parkoviště“ s upřesněním počtu
parkovacích míst - 3x a umístění dodatkové dopravní značky E 8d s vyznačením
směru vpravo
06/2019-RADA/329 - 6. Rada města
I. s chval uj e
umístění svislé dopravní značky IP 10a „slepá pozemní komunikace“ na místní
komunikaci č. 29c. ulice Krátká a na místní komunikaci č. 72c. ulice Spišská
06/2019-RADA/330 - 6. Rada města
I. bere na v ědom í
oznámení ředitele Základní školy Žamberk, 28. října 581 o vyhlášení ředitelského
volna na dny 21.12.2018, 03.01.a 04.01.2019
06/2019-RADA/331 - 6. Rada města
I. bere na v ědom í
oznámení o zahájení reklamní kampaně na festival Jamrock 2019
Žadatel: Aedar s.r.o., Jíčínská 1786/49, 130 00 Praha 3
06/2019-RADA/332 - 6. Rada města
I. bere na v ědom í
námitku obyvatel k pronájmu areálu " Kotli" ze dne 19.12.2018
II. pověřuj e
starostu zasláním odpovědi
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06/2019-RADA/333 - 6. Rada města
I. bere na v ědom í
Programové prohlášení Rady města volebního období 2018-2022

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
starosta

Ivan Vrkoč
1. místostarosta
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