Usnesení RM č. 8/2019-RADA ze dne 07.02.2019
08/2019-RADA/416 - 8. Rada města
I. s chval uj e
ověřovatele zápisu RM PhDr. Hanu Chvátilovou
08/2019-RADA/417 - 8. Rada města
I. s chval uj e
předložený program jednání RM
08/2019-RADA/418 - 8. Rada města
I. bere na v ědom í
- souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk s provedením ohlášeného stavebního
záměru stavby "stavební úpravy přízemí RD č.p. 434 a stavební úpravy kolárny" na
pozemku parc.č. 284 v k.ú. Žamberk
- sdělení Stavebního úřad MěÚ Žamberk k akci "Bytový dům CSP Žamberk automatické vstupní dveře" na stavbě č.p. 357 pozemku parc.č. 1321 v k.ú. Žamberk
- stanovisko Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k dělení pozemků parc.č. 3904/2 a
3904/16 v k.ú. Žamberk dle GP č. plánu 3046-474/2016 ze dne 17.01.2017
08/2019-RADA/419 - 8. 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 "1 ks borovice lesní na pozemku parc.č.
2336/25 v k.ú. Žamberk"
08/2019-RADA/420 - 8. Rada města
I. bere na v ědom í
-rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č.85c ul. U Polikliniky pro vyhrazení parkovacích stání - parkovací
karta 8,9,10
- výzvu odboru SPDO MěÚ Žamberk k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce
stavby "Žamberk - rekonstrukce chodníků v k.ú. Žamberk, část C ul. Komenského a
Mánesova, SO 101 rekonstrukce chodníku na pozemcích parc.č. 781, 793,800/1,
837/1, 845, 3699, 3700/2, 3701/6, 3702, 3703/1 v k.ú. Žamberk
- výzvu odboru SPDO MěÚ Žamberk k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce
stavby "rekonstrukce chodníků a komunikace v k.ú. Žamberk, část B ul. 28. října,
SO 101 chodník, SO 102 přechod pro chodce" na pozemcích parc.č. 385/1, 387, 389,
391, 395, 487/10, 487/46, 487/58, 3751/1, 3752/1, 3752/3, 3752/5, 3752/6, 3752/11,
3752/12, 3753 a 3755 v k.ú. Žamberk
08/2019-RADA/421 - 8. Rada města
I. bere na v ědom í
- oznámení odboru REUP MěÚ Žamberk o projednávání nového návrhu zadání
změny č. 2 územního plánu Lukavice
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08/2019-RADA/422 - 8. Rada města
I. bere na v ědom í
- nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Pk odboru OŽPZ ze dne
18.12.2018 ve věci nezměny ani nezrušení rozhodnutí o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les vydaným městským úřadem Žamberk odborem ZPZE dne
24.05.2012 a zrušení předběžného patření vydaného Krajským úřadem Pk odborem
OŽPZ ze dne 20.11.2018
08/2019-RADA/423 - 8. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu o zajištění reklamy mezi městem Žamberk, Masarykovo náměstí 166,
Žamberk, IČ 00279846 jako objednatelem a Českými drahami a.s., Nábřeží L.
Svobody 1222, Praha 1, IČ: 70994226, jako poskytovatelem, na zajištění reklamy
pro město Žamberk v rámci projektu " Půjčovny kol ČD v Pardubickém kraji pro rok
2019“ za cenu 2.000 Kč bez DPH
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem smlouvy o zajištění reklamy
Termín: 28.2.2019
08/2019-RADA/424 - 8. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova
357, Žamberk, o použití fondu odměn v roce 2018
08/2019-RADA/425 - 8. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu o poskytování služeb v Žamberku uzavíranou mezi městem Žamberk,
Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: 00279846 a 1. FC Žamberk z.s., Zámecká
755, Žamberk, IČ: 70808554
II. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy
08/2019-RADA/426 - 8. Rada města
I. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. vyvěsit na úřední desce Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje pozemku
parc.č. 2196/2 - tr. tr. porost o výměře 5012 m2 vedený na LV č. 10001 pro
obec a k.ú. Žamberk na vybudování parkovacích míst k plánované budově
kongresového centra.
Žadatel: Společnost MEIXNER & HANUŠ a.s. Czech republic, Francouzská
172/30, 120 00 Praha 2, korespondenční adresa U Dlouhoňovic 1397, 564 01
Žamberk
Termín: 12.02.2019
08/2019-RADA/427 - 8. Rada města
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bere se souhl asem n a vědom í
zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 832/4
umístěné ve 2. NP domu č.p. 832, budovy č.p. 831, 832 postavené na pozemcích
parc.č. 3948, 3947, vše zapsáno u KÚ pro Pardubický kraj, KP Ústí nad Orlicí v obci
a k.ú. Žamberk ke dni 29.06.2014, kdy skončila doba jeho sjednání.
Žadatel: Z.O.
II. pověřuj e
starostu podpisem potvrzení ve věci zrušení předkupního práva jako práva věcného
na bytovou jednotku č. 832/4 umístěné ve 2. NP domu č.p. 832, budovy č.p. 831, 832
postavené na pozemcích parc.č. 3948, 3947, vše zapsáno u KÚ pro Pardubický kraj,
KP Ústí nad Orlicí v obci a k.ú. Žamberk ke dni 29.06.2014, kdy skončila doba jeho
sjednání
I.

08/2019-RADA/428 - 8. Rada města
I. s chval uj e
zřízení věcného břemene na části pozemku parc. 3734 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 6822 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec k.ú. Žamberk dle
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodě o umístění stavby
č. IV-12-2018266/VB/1A, Žamberk, U Kapličky, pč.1568/14,13 - knn v
předpokládaném rozsahu 19,8 m2 za jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.089,--; k
této částce bude připočtena platná sazba DPH za podmínek uvedených v příloze.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření , souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: Společnost ČEZ Distribuce, a.s. podala v zastoupení společnosti K energo
s.r.o., Semanínská 1703, 560 02 Česká Třebová
II. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby č. IV-12-2018266/VB/1A, Žamberk, U Kapličky, pč.1568/14,13 knn ve věci zřízení věcného břemene na části pozemku parc. 3734 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 6822 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec k.ú. Žamberk v
předpokládaném rozsahu 19,8 m2 za jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.089,--; k
této částce bude připočtena platná sazba DPH
08/2019-RADA/429 - 8. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č.3 k pojistné smlouvě číslo 706-58894-28 o pojištění majetku podnikatelů a
o pojištění odpovědnosti uzavřené s Českou pojišťovnou a.s., Praha, IČ: 45272956
ve věci připojištění objektu č.p.1277 v ulici Do Kotle
II. pověřuj e
starostu podpisem dodatku č.3 k pojistné smlouvě č. 706-58894-28 s Českou
pojišťovnou a.s
08/2019-RADA/430 - 8. Rada města
I. s chval uj e
vyhlášení veřejné zakázky dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek formou zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce s názvem
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"Chodník Zámecká Žamberk“ včetně textu zadávací dokumentace a příloh.
Administrátorem veřejné zakázky je společnost 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
MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25297899
MATEX HK s.r.o., Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové-Slezské Předměstí, IČ:
25968807
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 60838744
M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868, korespondenční
adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
M - STAV CZ s.r.o., Husova 1805, 530 03 Pardubice, IČ: 2755723
II. j m enuj e
komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky ve složení Ivan
Vrkoč (náhradník Ing. Bc. Oldřich Jedlička), Lenka Lukášová (náhradník zástupce
fa.DABONA s.r.o.), Ing. Lenka Fránková (náhradník Ing. Lenka Dušková), Radka
Stránská (náhradník Ing.David Vacek), člen Kontrolního výboru (náhradník člen
Kontrolního výboru)
08/2019-RADA/431 - 8. Rada města
I. s chval uj e
výpůjčku nebytových prostor o výměře 90 m2 v přízemí objektu č.p. 1277 na
pozemku parc.č. 4015/1 - zast. plocha a nádvoří o výměře 684 m2 vedený na LV č.
10001 pro obec a k.ú. Žamberk od 08.02.2019 o pověřuje starostu jejím podpisem.
Žadatel: R.B.
II. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr pronájmu
nebytových prostor o výměře 90 m2 v přízemí objektu č.p. 1277 na pozemku
parc.č. 4015/1 - zast. plocha a nádvoří o výměře 684 m2 vedený na LV č.
10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
Žadatel: R.B.
Termín: 12.02.2019
08/2019-RADA/432 - 8. Rada města
I. bere se souhl asem n a vědom í
výsledek mostní prohlídky lávky u Sokolovny a okamžité uzavření lávky
II. bere na v ědom í
předložené návrhy nové podoby lávky
08/2019-RADA/433 - 8. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru PRAV o žádostech o poskytnutí informace
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08/2019-RADA/434 - 8. Rada města
I. v ydáv á
výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018
08/2019-RADA/435 - 8. Rada města
I. bere na v ědom í
nabídku J.P., týkající se pronájmu pozemků parc.č. 2376/1, 2376/2, 2376/3 a části
2377/2 v k.ú. Žamberk
08/2019-RADA/436 - 8. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z řádné valné hromady společnosti Podorlická poliklinika s.r.o., se sídlem v
Praze 6, Vítězné nám. 576/1 konané dne 23.01.2019
08/2019-RADA/437 - 8. Rada města
I. bere na v ědom í
stížnost p.S na zimní údržbu veřejných komunikací na sídlišti Pionýrů a okolních
cest
II. pověřuj e
Ing. Bc. Oldřicha Jedličku, starostu města, zasláním odpovědi na stížnost
08/2019-RADA/438 - 8. Rada města
I. s chval uj e
dodatek ke smlouvě o umístění retranslační stanice ze dne 02.05.2013 mezi městem
Žamberk a spol. PODA a.s., IČ 25816179, Moravská Ostrava
II. pověřuj e
starostu podpisem dodatku ke smlouvě o umístění retranslační stanice
08/2019-RADA/439 - 8. Rada města
I. s chval uj e
ukončení smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené dne 24.06.2011 mezi
městem Žamberk a D.B. se sídlem Koněvova 54/1107, Praha 3, dohodou k
15.02.2019
II. pověřuj e
Ing. Bc. Oldřicha Jedličku, starostu města, podpisem dohody o ukončení smlouvy o
poskytování právních služeb D.B. se sídlem Koněvova 54/1107, Praha 3
08/2019-RADA/440 - 8. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost M.K. o včasné přerušení a přehodnocení kácení a změnu technologie stěn v
projektu PPO v Žamberku vzhledem k zajištění bezpečnosti, majetku a životního
prostředí

Strana 5/7

Usnesení RM č. 8/2019-RADA ze dne 07.02.2019
II. pověřuj e
Ing. Fikejse zasláním odpovědi v uvedené věci
08/2019-RADA/441 - 8. Rada města
I. s chval uj e
obsah smlouvy mezi městem Žamberk a společností Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem smlouvy
Termín: 20.2.2019
08/2019-RADA/442 - 8. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání komise pro sociální služby ze dne 01. února 2019
II. s chval uj e
výjimku z Pravidel pro uzavírání nájemních smluv na byty v DPS v Žamberku a
schvaluje uzavření nájemní smlouvy v DPS na dobu určitou do 31.12.2019 na byt č.
137 s R.R.
08/2019-RADA/443 - 8. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání redakční rady ŽL č. 1/2019 ze dne 21.01.2019
08/2019-RADA/444 - 8. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání komise pro zahraniční styky ze dne 22.01.2019
08/2019-RADA/445 - 8. Rada města
I. bere na v ědom í
dopis Svazu měst a a obcí ČR s iniciativou stát se partnerskou obcí některé obce
nebo města v Zakarpatí ze dne 17.01.2019
II. neschval uj e
zprostředkování spolupráce s ukrajinským partnerem
08/2019-RADA/446 - 8. Rada města
I. bere na v ědom í
1. protokol o kontrole Krajské hygienické stanice Pardubického kraje ze dne
09.01.2019 provedenou ve školní jídelně, výdejně jídel při MŠ, protokol o
kontrole Krajské hygienické stanice Pardubického kraje ze dne 10.01.2019
provedenou ve školní jídelně Žamberk
2. zprávu ředitelky Školní jídelny o odstranění zjištěních nedostatků z kontroly
Krajské hygienické stanice Pk
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3. protokol z kontroly Státní veterinární správy Pardubice ze dne 18.05.2018
provedenou ve Školní jídelně Žamberk
08/2019-RADA/447 - 8. Rada města
I. s chval uj e
návrh na výsadbu keřového patra podél zemní hrázky na Husově nábřeží od ulice
Brorsenova výše 75 metrů za předpokladu, že Povodí Labe, s.p. jako vlastník
pozemku s tímto návrhem vysloví souhlas a v případě, že nebude ochotno tuto zeleň
udržovat, vysloví souhlas s tím, že údržbu keřového patra bude provádět město na
své náklady

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
starosta

Ivan Vrkoč
1. místostarosta
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