PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 3/2019
USNESENÍ RM č. 7
ze dne 24.01.2019

07/2019-RADA/334
schvaluje ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu
Halbrštátovou.
07/2019-RADA/335
schvaluje předložený program jednání RM.
07/2019-RADA/336
bere na vědomí: územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby „STL plynová
přípojka a plynofikace RD čp. 1219“ na pozemcích
parc. č. 4307/1 a 4296/2 v k. ú. Žamberk; stavební
povolení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na stavbu „stavební úpravy domu čp. 6 - prodejna pekařství a cukrářství Sázava“ na pozemku parc. č. 281
v k. ú. Žamberk; seznámení Stavebního úřadu MěÚ
Žamberk s podklady pro vydání rozhodnutí na
stavbu „přístavba, nástavba a stavební úpravy rekreační chaty e. č. 19“ na pozemcích parc. č. 369/1,
369/3, 370/1, 370/3 v k. ú. Žamberk.
07/2019-RADA/337
bere na vědomí: rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ
Žamberk o odvodech za trvalé odnětí části pozemkové parcely č. 644 v k. ú. Žamberk ze zemědělského půdního fondu pro akci „Zpevněná plocha“;
oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení
vodoprávního řízení ve věci „Vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV I - Žamberk
Špitálka“ v k. ú. Helvíkovice; výzvu odboru ZPZE
MěÚ Žamberk vlastníkům vodovodů a kanalizací
pro veřejnou potřebu k předání vybraných údajů z majetkové evidence vodovodů a kanalizací
a z jejich provozní evidence za rok 2018; rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o souhlasu se stavbou „Novostavba RD na pozemku parc. č. 2499/1
v k. ú. Žamberk“ v záplavovém území významného vodního toku Divoká Orlice; rozhodnutí odboru
ZPZE MěÚ Žamberk o odvodech za trvalé odnětí
části pozemkové parcely č. 1171/2, 1160/2 v k. ú.
Žamberk ze zemědělského půdního fondu pro akci
„Rodinný dům včetně zpevněných ploch“.
07/2019-RADA/338
bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o odvolání Povodí Labe, s.p. pro
rozhodnutí Krajského úřadu Pk o nařízení předběžného opatření v řízení ve věci změny či zrušení
rozhodnutí MěÚ Žamberk o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les.
07/2019-RADA/339
schvaluje složení komisí pro hodnocení žádostí
o poskytnutí dotace z dotačních programů vyhlášených městem Žamberkem na rok 2019 a hodnocení žádostí o poskytnutí individuální dotace dle
podmínek pro poskytování individuálních dotací
vyhlášených městem Žamberkem na rok 2019:
1) Komise pro hodnocení žádostí o dotace z dotačního programu „Podpora sportu a tělovýchovy“

a hodnocení žádostí o „Individuální dotace“
obsahově odpovídající okruhu hodnocení dle programu: Petr Halbrštát, Mgr. Roman Pospíšil, Petr
Procházka, Mgr. Šárka Strnadová, Zděnka Šebková,
Tomáš Ulrich; 2) Komise pro hodnocení žádostí
o dotace z dotačních programů „Podpora volnočasových aktivit“ a „Podpora kultury“ a hodnocení
žádostí o „Individuální dotace“ obsahově odpovídající okruhu hodnocení dle programů: Jaroslava
Halbrštátová, Ing. Jana Hlaváčová, MUDr. Jiřina Jirešová, Mgr. Šárka Strnadová, Mgr. Monika
Škodová; 3) Komise pro hodnocení žádostí o dotace
z dotačního programu „Podpora prevence kriminality“ a hodnocení žádostí o „Individuální dotace“
obsahově odpovídající okruhu hodnocení dle
programu: Mgr. Dagmar Ducháčková, Jiří Dytrt,
Patrik Lauterbach; 4) Komise pro hodnocení žádostí
o dotace z dotačního programu „Podpora sociálních služeb a zdravotnictví“ a hodnocení žádostí
o „Individuální dotace“ obsahově odpovídající
okruhu hodnocení dle programu: Mgr. Dagmar
Ducháčková, Mgr. Miroslava Krajčírová, Zděnka
Šebková; 5) Komise pro hodnocení žádostí o dotace
z dotačního programu „Podpora památkové péče“
a hodnocení žádostí o „Individuální dotace“ obsahově odpovídající okruhu hodnocení dle programu:
Jiří Dytrt, Mgr. Petr Hažmuka, Ing. Iveta Hoffmannová, D.H., Ing. Bc. Oldřich Jedlička.
07/2019-RADA/340
- souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace
na projekt „90 let filatelie na Žambersku“ do dotačního programu Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji v roce 2019
- ukládá odboru finančnímu zařadit do návrhu
rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok
2019 náklady ve výši 19.000 Kč. Termín: 08.02.2019.
07/2019-RADA/341
schvaluje: 1) použití názvu a znaku města Žamberka na letácích a na plakátech vydaných Českými
drahami, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody
1222, v rámci projektu „Půjčovny kol ČD v Pardubickém kraji pro rok 2019“; 2) uzavření smlouvy
o reklamě mezi městem Žamberkem, 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.
07/2019-RADA/342
schvaluje aktualizované znění vnitřní směrnice
číslo OS2115 Směrnice k odpisovému plánu, vydání
číslo 8.
07/2019-RADA/343
doporučuje zastupitelstvu města schválit
pověření Radě města s účinností od 13.02.2019 ve
smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, provádění rozpočtových opatření, jimiž: a) dochází
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ke změně příjmů a výdajů rozpočtu města Žamberka, financování nebo závazných finančních
vztahů rozpočtu města Žamberka k příspěvkovým
organizacím zřízeným městem Žamberkem proti
schválenému objemu rozpočtu města Žamberka,
resp. rozpočtu města Žamberka po změnách,
v případech poskytnutí účelových dotací ze státního rozpočtu, rozpočtů ministerstev, státních
fondů, státních finančních aktiv, národního fondu
a evropských fondů, z rozpočtu kraje, v případech
úprav vztahů z finančního vypořádání, nařízení
a snížení odvodů příspěvkových organizací zřízených městem Žamberkem; b) se mění výše
rozpočtových paragrafů, položek a financování
v rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka nebo
závazné finanční vztahy rozpočtu města Žamberka k příspěvkovým organizacím zřízeným městem
Žamberkem, a to provedením rozpočtové změny
do výše 600 tis. Kč včetně DPH za jedno rozpočtové opatření.
07/2019-RADA/344
schvaluje aktualizované znění vnitřní směrnice
číslo OS2108 Směrnice o inventarizaci, vydání
číslo 9.
07/2019-RADA/345
- schvaluje vydání 1 ks parkovací karty města Žamberka na rok 2019 pro služební vozidlo Domova
pod hradem Žampach, IČ: 00854271
- pověřuje odbor finanční vydáním 1 ks parkovací
karty Domovu pod hradem Žampach v termínu
do 10.02.2019.
07/2019-RADA/346
doporučuje zastupitelstvu města schválit
příspěvkové organizaci Středisko volného času
ANIMO Žamberk, 28. října 713, Žamberk: a) snížení celkového příspěvku na provozní činnost
pro rok 2018 o 3.921,75 Kč, b) investiční příspěvek
celkem pro rok 2018 ve výši 78.435 Kč; c) zvýšení
celkového příspěvku na provozní činnost pro rok
2018 o 314.221,61 Kč. Příspěvek na provozní činnost
po úpravě bude pro rok 2018 činit 1.355.278,39 Kč,
investiční příspěvek bude pro rok 2018 činit
78.435 Kč.
07/2019-RADA/347
doporučuje zastupitelstvu města: 1) revokovat
usnesení zastupitelstva města Žamberka
č. 03/2018-ZAST/34; 2) schválit příspěvkové organizaci Mateřská škola Sluníčko, nám. Gen. Knopa
433, Žamberk, zvýšení příspěvku na provoz pro rok
2018 o 3.000 Kč. Příspěvek na provoz po úpravě
bude pro rok 2018 činit 701.000 Kč, příspěvek na
provozní činnost celkem po úpravě bude pro rok
2018 činit 1.285.144 Kč.
07/2019-RADA/348
doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení ZM č. 03/2018-ZAST/38 - úprava příspěvku na
provozní činnost u příspěvkové organizace Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk, Nádražní 39,
Žamberk.

07/2019-RADA/349
- doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o návratné finanční výpomoci ve výši 76.000 Kč
uzavíranou se spolkem SK Žamberk, z.s., Hlavní 121,
Dlouhoňovice, IČ: 44473966, na financování zvýšených výdajů oddílu ledního hokeje na zajištění
ledové plochy na tréninkovou činnost a na zápasy
krajské soutěže mládeže a meziokresní soutěže
mužů v sezoně 2018/2019
- ukládá odboru finančnímu zapracovat poskytnutí a splátku návratné finanční výpomoci do návrhu
rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok
2019. Termín: 25.01.2019.
07/2019-RADA/350
schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola
Sluníčko, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, upravený
rozpočet úplných nákladů a výnosů na rok 2019
s příspěvkem od zřizovatele na provozní činnost
celkem ve výši 753.000 Kč dle přílohy č. 1.
07/2019-RADA/351
schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola
Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, upravený rozpočet úplných nákladů a výnosů na rok 2019
s příspěvkem od zřizovatele na provozní činnost
celkem ve výši 1.275.000 Kč dle přílohy č. 1.
07/2019-RADA/352
schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk, upravený
rozpočet úplných nákladů a výnosů na rok 2019
s příspěvkem od zřizovatele na provozní činnost
celkem ve výši 2.647.000 Kč dle přílohy č. 1.
07/2019-RADA/353
schvaluje příspěvkové organizaci Středisko volného času ANIMO Žamberk, 28. října 713, Žamberk,
upravený rozpočet úplných nákladů a výnosů na
rok 2019 s příspěvkem od zřizovatele na provozní
činnost celkem ve výši 529.000 Kč dle přílohy č. 1.
07/2019-RADA/354
schvaluje příspěvkové organizaci Školní jídelna
Žamberk, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, upravený rozpočet úplných nákladů a výnosů na rok 2019
s příspěvkem od zřizovatele na provozní činnost
celkem ve výši 829.000 Kč dle přílohy č. 1.
07/2019-RADA/355
schvaluje příspěvkové organizaci Městská knihovna Žamberk, Nádražní 743, Žamberk, upravený
rozpočet úplných nákladů a výnosů na rok 2019
s příspěvkem od zřizovatele na provozní činnost
celkem ve výši 2.606.000 Kč dle přílohy č. 1.
07/2019-RADA/356
schvaluje příspěvkové organizaci Městské
muzeum Žamberk, ČSA 472, Žamberk, upravený
rozpočet úplných nákladů a výnosů na rok 2019
s příspěvkem od zřizovatele na provozní činnost
celkem ve výši 2.243.000 Kč dle přílohy č. 1.
07/2019-RADA/357
schvaluje příspěvkové organizaci Městský kulturní
podnik FIDIKO Žamberk, Nádražní 39, Žamberk,
upravený rozpočet úplných nákladů a výnosů na
rok 2019 s příspěvkem od zřizovatele na provozní
činnost celkem ve výši 3.448.000 Kč dle přílohy č. 1.
07/2019-RADA/358
schvaluje příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova 357, Žamberk,

upravený rozpočet úplných nákladů a výnosů na
rok 2019 s příspěvkem od zřizovatele na provozní
činnost celkem ve výši 4.326.000 Kč dle přílohy č. 1.
07/2019-RADA/359
schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka pro rok 2018 dle tab. č. 1.
07/2019-RADA/360
doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh
rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok
2019 (výsledek jednání RM ze dne 24.01.2019).
07/2019-RADA/361
doporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí pohledávky vedené v účetní evidenci města
Žamberka, Masarykovo náměstí 166, Žamberk,
IČ: 00279846 ve výši 144.336,75 Kč za společností
F-line s.r.o. v likvidaci, IČ: 25248014, se sídlem
Praha 3, Štítného 388/18, PSČ 130 00.
07/2019-RADA/362
- podporuje akci „Kostel sv. Václava v Žamberku lešení pro dokončení restaurování stropu presbytáře II. etapa“
- doporučuje akci „Kostel sv. Václava v Žamberku
- lešení pro dokončení restaurování stropu presbytáře II. etapa“ Římskokatolické farnosti - děkanství
Žamberk, IČ: 44471467 k zařazení do Programu
podpory kultury a památkové péče v Pardubickém
kraji na rok 2019
- neschvaluje spolufinancování akce z rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberka.
07/2019-RADA/363
doporučuje zastupitelstvu města schválit odkup
podílů pozemků parc. č. 477/102 - orná půda o výměře 16 m2, parc. č. 486/1 - ost. plocha o výměře
286 m2, parc. č. 486/2 - ost. plocha o výměře 59 m2,
parc. č. 486/3 - ost. plocha o výměře 10 m2, parc.
č. 487/56 - zast. plocha a nádvoří (na pozemku stojí
stavba čp. 1375, tech. obč. vyb., LV č. 2553 - Správa
budov Žamberk s.r.o. - kotelna, která není předmětem odkupu), parc. č. 487/75 - ost. plocha o výměře 31 m2, parc. č. 487/76 - ost. plocha o výměře
5 m2, parc. č. 487/80 - ost. plocha o výměře 33 m2,
parc. č. 487/81 - ost. plocha o výměře 13 m2, parc. č.
487/83 - ost. plocha o výměře 21 m2, parc. č. 487/87
- ost. plocha o výměře 63 m2, parc. č. 487/89 - ost.
plocha o výměře 63 m2, vše vedeno na LV č. 684
pro obec a k. ú. Žamberk tzv. „řeznická cesta“.
Žadatel: V. F., S. K.,R. M., V. T., J. V.
07/2019-RADA/364
- schvaluje zřízení věcného břemene na části
pozemku parc. č. 3726/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 873 m2 vedeného na LV č. 10001
pro obec a k. ú. Žamberk dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-2018244/VB/1, Žamberk,
Chelčického, 1500/4 - knn v předpokládaném rozsahu 2 m, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč,
k této částce bude připočtena DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby 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., v zastoupení společnosti
GTT a.s., Nádražní 115, 560 02 Česká Třebová
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- pověřuje starostu města podpisem Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV-12-2018244/VB/1,
Žamberk, Chelčického, 1500/4 - knn ve věci zřízení věcného břemene na části pozemku parc.
č. 3726/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 873 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk v předpokládaném rozsahu 2 m
za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč, k této
částce bude připočtena DPH dle zákonné sazby
platné ke dni uskutečnění platby.
07/2019-RADA/365
- schvaluje návrh smlouvy o podmínkách provedení stavby „I/11 Žamberk, most ev. č. 11-065“ mezi
městem Žamberkem a ŘSD ČR
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
07/2019-RADA/366
doporučuje zastupitelstvu města schválit 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 za kupní
cenu ve výši Kč 500,--/m2 + DPH. Žadatel: J. a A. P.,
E. Ž., L. a M. N., J. a V. P., L. D., J. M.
07/2019-RADA/367
- schvaluje: 1) ukončení platnosti Pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 5900008708 uzavřené se Slavia pojišťovnou a.s., Revoluční 1,
Praha 1, IČ: 60197501 dne 29.03.2013 dohodou ke
dni 31.01.2019; 2)
ukončení platnosti Pojistné
smlouvy č. 5900008243 uzavřené se Slavia pojišťovnou a.s., Revoluční 1, Praha 1, IČ: 60197501 dne
01.02.2013 dohodou ke dni 31.01.2019; 3) uzavření
nové pojistné smlouvy č. 5900021947 o havarijním
pojištění flotily vozidel s účinností od 01.02.2019
se Slavia pojišťovnou a.s., Revoluční 1, Praha 1,
IČ: 60197501; 4) uzavření nové rámcové pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou provozem vozidla č. 5900021946
s účinností od 01.02.2019 se Slavia pojišťovnou a.s.,
Revoluční 1, Praha 1, IČ: 60197501
- pověřuje starostu města podpisem výše uvedených dohod a smluv.
07/2019-RADA/368
- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 3758/5 - tr. tr. porost
o výměře 2.924 m2 vedeného na LV č. 10001 pro
obec a k. ú. Žamberk z důvodu STL plynovodní
přípojky pro rodinný dům čp. 1170 na pozemku parc. č. 4641, vše vedeno na LV č. 907 (investor) dle Smlouvy o zřízení věcného břemene
č. 9900100777/1/2018 v rozsahu dle GP č. pl. 3190479/2018 ze dne 08.11.2018 tvořícím přílohu č. 1
této smlouvy. Výše jednorázové náhrady vyplacená straně povinné za zřízení popsaných práv odpovídající věcnému břemeni bude činit 1.000 Kč,
k této částce bude připočtena DPH dle zákonné
sazby platné ke dni uskutečnění platby. Žadatel:
GasNet, s.r.o. v zastoupení GridSevices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, Zábrdovice; F. a J. M.

- pověřuje starostu města podpisem Smlouvy
o zřízení věcného břemene č. 9900100777/1/2018
ve věci zřízení věcného břemene - služebnosti na
části pozemku parc. č. 3758/5 - tr. tr. porost o výměře 2.924 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk z důvodu STL plynovodní přípojky
pro rodinný dům čp. 1170 na pozemku parc. č. 4641,
vše vedeno na LV č. 907 (investor) v rozsahu dle GP
č. pl. 3190-479/2018 ze dne 08.11.2018 tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy. Výše jednorázové náhrady
vyplacená straně povinné za zřízení popsaných
práv odpovídající věcnému břemeni bude činit
1.000 Kč, k této částce bude připočtena DPH dle
zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.
07/2019-RADA/369
- bere na vědomí ukončení Nájemní smlouvy
o nájmu a podnájmu nebytových prostor ze dne
01.06.2014 ve věci nájmu skladových prostor
v budově čp. 1277 na pozemku parc. č. 4015/1
vedeném na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk
ke dni 30.11.2018. Společnost ENVIRMINE-ENERGO, a.s., Žerotínova 1099/21, 702 00 Ostrava
- schvaluje výpůjčku nebytových prostor v přízemí
objektu čp. 1277 na pozemku parc. č. 4015/1 - zast.
plocha a nádvoří o výměře 684 m2 vedeném na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk od 25.01.2019
a pověřuje starostu města jejím podpisem. Společnost ENVIRMINE-ENERGO, a.s., Žerotínova
1099/21, 702 00 Ostrava
- ukládá odboru REUP vyvěsit na úřední desku
Městského úřadu Žamberk záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí objektu čp. 1277 na
pozemku parc. č. 4015/1 - zast. plocha a nádvoří
o výměře 684 m2 vedeném na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk. Termín: 28.01.2019.
07/2019-RADA/370
- souhlasí se sjezdem o šíři cca 21,5 m z pozemku
parc. č. 886/7 - zahrada o výměře 805 m2 přes
pozemek parc. č. 886/14 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 149 m2, vše vedeno na LV č. 1536
(investor) na pozemek parc. č. 886/1 - ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 831 m2 vedený na LV
č. 10001, vše pro obec a k. ú. Žamberk. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření,
souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním
předpisem. Žadatel: Společnost STANDEKO s.r.o.,
Žamberk v zastoupení P. K.
- pověřuje starostu města podpisem stanoviska
ve věci sjezdu o šíři cca 21,5 m z pozemku parc.
č. 886/7 - zahrada o výměře 805 m2 přes pozemek parc. č. 886/14 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 149 m2, vše vedeno na LV č. 1536 (investor) na pozemek parc. č. 886/1 - ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 831 m2 vedený na LV
č. 10001, vše pro obec a k. ú. Žamberk.
07/2019-RADA/371
schvaluje zrušit v souladu s § 127 odst. 2 písm. h)
zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
veřejnou zakázku „Chodník Zámecká Žamberk“,
zadanou dle § 53 zákona formou zjednodušeného
podlimitního řízení.

07/2019-RADA/372
- schvaluje dodavatelem díla veřejné zakázky
s názvem: „Rekonstrukce a výstavba chodníků, komunikací a parkovišť v k. ú. Žamberk“ část
2 „Rekonstrukce chodníků a komunikace v k. ú.
Žamberk, část F ulice Nad Poliklinikou“ zadané dle
§ 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, formou
zjednodušeného podlimitního řízení, společnost
M-STAV CZ s.r.o., Husova 1805, 530 03 Pardubice,
IČ: 27557235 s ekonomicky nejvýhodnější nabídkovou cenou ve výši 3.683.626,56 Kč vč. DPH
- pověřuje 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.
07/2019-RADA/373
- schvaluje dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě ze
dne 05.09.2018 uzavřené mezi městem Žamberkem, jako příkazcem, a firmou DABONA s.r.o.,
Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
IČ: 64826996, jako příkazníkem, na kompletní
administraci a organizaci veřejné zakázky dle zákona 134/2016 Sb. v platném znění „Chodník Zámecká
Žamberk“ (druhé kolo)
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1
k příkazní smlouvě.
07/2019-RADA/374
ukládá odboru REUP vyvěsit na úřední desku Městského úřadu Žamberk záměr pronájmu místnosti
o výměře 28 m2 v 1. patře čp. 446 na pozemku parc.
č. 831 - zast. plocha a nádvoří o výměře 215 m2
vedeném na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk.
Žadatel: J. T.; Správa budov Žamberk s.r.o., Klostermanova 990, 564 01 Žamberk. Termín: 28.01.2019.
07/2019-RADA/375
- schvaluje: 1) na základě provedeného poptávkového řízení zadaného v souladu s Pravidly pro
zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem
realizaci zakázky „PD rekonstrukce střechy objektu
tělocvičny U Žirafy v Žamberku“ v navrženém rozsahu a zhotovitelem firmu DEKPROJEKT s.r.o., Hradec Králové; Kovová 1052, 500 03 Hradec Králové;
IČ: 27642411 s cenou 90.500 Kč bez DPH,
tj. 109.505 Kč vč. DPH; 2) na základě provedeného
poptávkového řízení zadaného v souladu s Pravidly
pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem realizaci zakázky „PD rekonstrukce rozvodů
vody tělocvičny U Žirafy v Žamberku“ v navrženém rozsahu a zhotovitelem firmu: DABONA s.r.o.,
Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
IČ: 64826996 s cenou 45.455 Kč bez DPH,
tj. 55.000 Kč vč. DPH
- pověřuje odbor REUP objednáním „PD rekonstrukce střechy objektu tělocvičny U Žirafy v Žamberku“ u firmy DEKPROJEKT s.r.o., Hradec Králové;
Kovová 1052, 50003 Hradec Králové; IČ: 27642411.
07/2019-RADA/376
pověřuje vedoucí odboru REUP a Správu budov
Žamberk s.r.o. jednáním ve věci možného pronájmu bytu č. 829/8 o velikosti 3+1 ve 4. NP domu
čp. 829, jehož celková podlahová plocha s příslušenstvím je 68,80 m2. Žadatel: J. a H. P.
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07/2019-RADA/377
schvaluje vyjmout Mgr. Kateřinu Halbrštátovou
z dopravní komise jako člena. Nadále bude působit
jako stálý host dopravní komise s hlasem poradním
bez práva hlasování.
07/2019-RADA/378
- ruší usnesení RM č. 108/2018-RADA/5351
- doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení 36/2018-ZAST/899 ve smyslu „ZM
neschvaluje zařazení návrhu L. S. (na změnu využití
pozemku parc. č. 511/2 do plochy smíšené obytné
městské) do Změny č. 3 ÚP Žamberk.
07/2019-RADA/379
doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení č 34/2018-ZAST/848 ve smyslu „ZM schvaluje pořízení Změny č. 3 ÚP s tím, že její pořizování
začne nejdříve po vydání Změny č. 2 ÚP Žamberk,
a neschvaluje zařazení návrhu V. M. (na změnu
využití pozemků 508/1 a dalších do plochy bydlení
v bytových domech) do Změny č. 3 ÚP Žamberk.
07/2019-RADA/380
doporučuje zastupitelstvu města zadat zpracování
dokumentu, který bude urbanisticky a architektonicky řešit prostor mezi ulicemi Nádražní,
17. listopadu, Pionýrů a nám. Gen. Knopa (pozemky
pro bývalý záměr stavby „LIDL“).
07/2019-RADA/381
doporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení Změny č. 3 ÚP Žamberk zkráceným postupem
podle § 55a a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
07/2019-RADA/382
doporučuje zastupitelstvu města schválit obsah
Změny č. 3 ÚP Žamberk mimo návrhu J. Š. na úpravu
regulativů v ploše PO2 a návrhu SDH na vymezení
plochy sportovní zařízení.
07/2019-RADA/383
doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
návrhy na změnu ÚP Žamberk R. K., M. D. a M. B.
s tím, že budou případně zařazeny do změny ÚP
Žamberk následující po vydání Změny č. 3 ÚP.
07/2019-RADA/384
- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
5.000 Kč dle Pravidel SAM 3221 pro narozené dítě,
a to: dle přílohy
- pověřuje starostu města podpisem darovacích
smluv.
07/2019-RADA/385
bere na vědomí informaci odboru PRAV o žádosti
o poskytnutí informace.
07/2019-RADA/386
bere na vědomí informaci vedoucích odborů FIN,
PRAV a REUP o splněných usneseních dle přílohy.
07/2019-RADA/387
- schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě mezi městem
Žamberkem, jako povinným z věcného břemene,
a spol. Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná
obchodní společnost, IČ: 60930811, se sídlem Žamberk, Masarykovo náměstí 166, jako oprávněným
z věcného břemene, na základě které se zřizuje
věcné břemeno služebnosti inženýrských sítí na
pozemcích ve vlastnictví města parc. č. 1652/1,
1652/4, 1653/1, 1653/2, 1657/1, 3736/1, 3738/1,

3742/1, 3744/1, 3745/1, 3746, 3747/1, 3882/10 v k. ú.
Žamberk za částku 1.000 Kč. Jedná se o narovnání
majetkových vztahů, kdy inženýrské sítě (kanalizační sběrač - stoka A) na uvedených pozemcích
byly vloženy městem do spol. Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost,
dle usnesení ZM č. 18-2016/ZAST/537 ze dne
06.12.2017 bez vypořádání majetkových vztahů
k pozemkům, ve kterých jsou sítě uloženy
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě.
07/2019-RADA/388
- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
2.300 Kč V. Ř.
- pověřuje starostu města podpisem darovací
smlouvy.
07/2019-RADA/389
- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
2.300 Kč J. K.
- pověřuje starostu města podpisem darovací
smlouvy.
07/2019-RADA/390
schvaluje prominutí pohledávky vedené v účetní
evidenci hospodářské činnosti města Žamberka
realizované Správou budov Žamberk s.r.o., Klostermanova 990, Žamberk, za S. B., v částce 11.657,36 Kč
z důvodu splnění oddlužení, a osvobození S. B.
od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny
dle usnesení Krajského soudu v Hradci Králové
- pobočka v Pardubicích, č.j. KSPA 44 INS 8690/2013
ze dne 12.12.2018.
07/2019-RADA/391
schvaluje: 1) poskytnutí nájemci bytu č. 6
v čp. 820 v Žamberku J. M. stoprocentní slevy na
nájemném ve výši 3.120 Kč/měsíc a na úhradě za
odebírané služby ve výši 125 Kč/měsíc za období
od 01.01.2019 do konce měsíce, ve kterém bude
podán vklad kupní smlouvy k bytu č. 820/6 v k. ú.
Žamberk na katastrální úřad pro Pardubický kraj,
katastrální pracoviště v Ústí nad Orlicí; 2) úhradu
z běžného účtu hospodářské činnosti města Žamberka realizované Správou budov Žamberk s.r.o.,
na běžný účet Společenství vlastníků pro dům
čp. 820, 821 v Žamberku dle evidenčního listu
vlastníka bytové jednotky č. 820/6, částku ve
výši 1.348 Kč/měsíc, a to za období od 01.01.2019
do konce měsíce, ve kterém bude podán vklad
kupní smlouvy k bytu č. 820/6 v k. ú. Žamberk na
katastrální úřad pro Pardubický kraj, katastrální
pracoviště v Ústí nad Orlicí.
07/2019-RADA/392
bere na vědomí dodatek č. 1 ke smlouvě o podnájmu pozemku mezi TS ŽAMBERK s.r.o., IČ: 25998218,
Zemědělská 1052, Žamberk (nájemce), a Luigginos s.r.o., IČ: 06680356, Nádražní 216, Žamberk
(podnájemce).
07/2019-RADA/393
- schvaluje obsah smlouvy o umístění kontejnerů
na textil v Žamberku mezi městem Žamberkem
a společností DIMATEX CS, spol. s r.o., Stará 24,
Stráž nad Nisou
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 04.02.2019.

07/2019-RADA/394
- schvaluje smlouvu o poskytování služeb
č. 49054229 mezi městem Žamberkem a společností EKOLA České Libchavy s.r.o. od roku 2019
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 04.02.2019.
07/2019-RADA/395
- schvaluje smlouvu o poskytování služeb
č. 4991001632 mezi městem Žamberkem a společností EKOLA České Libchavy s.r.o. od roku 2019
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 04.02.2019.
07/2019-RADA/396
- schvaluje obsah dohody o ukončení smlouvy
s K. B.
- pověřuje starostu města podpisem dohody.
Termín: 04.02.2019.
07/2019-RADA/397
- schvaluje obsah dohody o ukončení smlouvy
se Z. V.
- pověřuje starostu města podpisem dohody.
Termín: 04.02.2019.
07/2019-RADA/398
- schvaluje obsah smlouvy mezi městem Žamberkem a původcem odpadu: VebDent s.r.o., Žamberk,
Raisova 814
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 04.02.2019.
07/2019-RADA/399
- schvaluje obsah dodatku č. 1 ke smlouvě o využívání systému stanoveného obcí pro nakládání
s komunálním odpadem mezi městem Žamberkem
a Náboženskou společností Svědkové Jehovovi
- pověřuje starostu města podpisem dodatku.
Termín: 04.02.2019.
07/2019-RADA/400
schvaluje kácení 1 ks borovice lesní (Pinus sylvestris) na pozemku parc. č. 2336/25 v k. ú. Žamberk
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). Dřevní hmota zůstává v majetku vlastníka pozemku
(města Žamberka).
07/2019-RADA/401
bere na vědomí předanou zprávu, zpracovanou
vedoucí KTAJ, o stavu personalistiky za prosinec
2018.
07/2019-RADA/402
schvaluje: 1) navýšení mzdového limitu rozpočtu
„Pěstounská péče“ na rok 2018 o 1.000 Kč. Mzdový limit na rok 2018 činí 533.000 Kč; 2) rozpočtová
opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
pro rok 2018 dle tab. č. 2.
07/2019-RADA/403
- bere na vědomí zápis z jednání komise pro sociální služby ze dne 23.01.2019
- schvaluje na základě doporučení komise pro sociální služby uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou v DPS na byt č. 220 s K. B.
07/2019-RADA/404
jmenuje novými členkami redakční rady ŽL
od 01.02.2019 M. J. a Š. K.
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07/2019-RADA/405
bere na vědomí zápis z jednání Bytové komise
ze dne 17.01.2019.
07/2019-RADA/406
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt pro
sociálně potřebné občany v ul. Revoluční 794/4
Z. K. do 29.02.2020.
07/2019-RADA/407
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro
sociálně potřebné osoby v ul. Revoluční čp. 652/1
s H. K. do 31.01.2020.
07/2019-RADA/408
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt
v čp. 823/2 ul. Nádražní s M. K. do 31.01.2020.
07/2019-RADA/409
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt pro
příjmově vymezené osoby v ul. Velký Hájek 1529/4
E. K. do 30.09.2019.
07/2019-RADA/410
bere na vědomí výroční zprávu o činnosti komise
pro zahraniční styky za rok 2018.
07/2019-RADA/411
bere na vědomí oznámení ředitelky MŠ Čtyřlístek
o termínu zápisu k předškolnímu vzdělávání, který
proběhne dne 15.05.2019.
07/2019-RADA/412
bere na vědomí oznámení ředitelky MŠ Čtyřlístek
o uzavření školy v době letních prázdnin ve dnech
22.07.-23.08.2019.
07/2019-RADA/413
schvaluje připojení města k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“ dne 10.03.2019.
07/2019-RADA/414
bere na vědomí výroční zprávu Základní školy
Žamberk, Nádražní 743 za školní rok 2016/2017
a výroční zprávu Základní školy Žamberk,
Nádražní 743 za školní rok 2017/2018.
07/2019-RADA/415
bere na vědomí informaci starosty o právní
pomoci J. L. ve věci náhrady nemajetkové újmy
proti I. P. dle uzavřené příkazní smlouvy ze dne
27.09.2017.
Zpracovala Bc. Kamila Borovičková,
sekretariát starosty města

Sýpka – Muzeum Orlických hor
v Rokytnici v Orlických horách zve:

9. ledna – 27. února 2019 na výstavu na téma
„Hrad Vízmburk – české Pompeje“. Putovní
výstava spolku nadšenců, kteří se rozhodli
zachránit unikátní středověký hrad v kopcovitých
lesích Náchodska.
2. března 2019 na přednášku Daniela Vávry
na téma „Kingdom come – jak vznikla
legenda“. Beseda s českou celebritou na
poli počítačových her, herním scénáristou
a designérem, rodákem z Rychnova nad Kněžnou
o tom, jak vznikala jedna z nejslavnějších počítačových her současnosti, kterou oceňují nejen hráči
po celém světě, ale díky její historické věrnosti
i historici a archeologové.
Mgr. Martina Marxová, muzejní pedagog

