Usnesení RM č. 10/2019-RADA ze dne 07.03.2019
10/2019-RADA/500 - 10. Rada města
I. s chval uj e
ověřovatelem zápisu RM Jiřího Dytrta
10/2019-RADA/501 - 10. Rada města
I. s chval uj e
předložený program jednání RM
10/2019-RADA/502 - 10. Rada města
I. bere na v ědom í
- stanovisko MěÚ Žamberk k dělení pozemku parc.č. 2422/1 v k.ú. Žamberk dle GP
č. plánu 3199-402/2018 ze dne 20.12.2018
- sdělení Stavebního úřadu MěÚ k akci "Rekonstrukce střechy tělocvičny U Žirafy v
Žamberku" na pozemku parc.č.487/55 v k.ú. Žamberk
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o provedení stavby "Žamberk,
Chelčického, 1500/4 - knn"” na pozemcích parc.č. 3726/2 a 1500/4 v k. Žamberk
10/2019-RADA/503 - 10. Rada města
I. bere na v ědom í
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení kácení dřevin rostoucích mimo
les "1ks borovice lesní na pozemku parc.č. 2336/25 v k.ú. Žamberk "
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les "1ks smrk ztepilý na pozemku parc.č.
2336/25 v k.ú. Žamberk"
- vyjádření odboru ZPZE MěÚ Žamberk ke kácení dřevin rostoucích mimo les "1 ks
smrku pichlavého na pozemku parc.č. 718 v k.ú. Žamberk", kde správní orgán
ochrany přírody a krajiny nebude vydávat povolení ke kácení
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci
souhlasu s konáním vodáckých závodů "15km po Divoké Orlici a Orlický raftový
sjezd - Český pohár raftingu R4" na území přírodního parku Orlice
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk k zásahu v ochranném pásmu památného
stromu č. 51 "1ks buk lesní - červenolistý na pozemku parc.č. 219/1" v rámci akce
"Realizace úspor energie - SŠ a ZŠ Žamberk"
10/2019-RADA/504 - 10. Rada města
I. bere na v ědom í
- veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu
odborem SPDO MěÚ Žamberk na místní komunikaci č. 18c ul. Havlíčkovo nábřeží
po křižovatku s místní komunikací č. 17c ul. Havlenova, č. 7c ul. Brorsenova, č. 48c
ul. Orlická, č. 20c ul. Husovo nábřeží po křižovatku s místní komunikací č. 35c ul.
Macharova, č. 18c ul. Havlíčkovo nábřeží po křižovatku s místní komunikací č. 30c
ul. Krčmářova a č. 80c ul. Tyršova, VÚK - stezce pro pěší v úseku křižovatky s
místní komunikaci č. 80c ul. Tyršova pro křižovatku se silnicí I/11
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- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č.38c Masarykovo náměstí v Žamberk u Sport baru pro umístění
předzahrádky před č.p. 64 na pozemku parc.č. 3687/1 v k.ú. Žamberk
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 24d chodník Masarykovo náměstí pro umístění podchozího lešení
před domem č.p.146 z důvodu stavebních úprav v domě
- stanovení místní úpravy provozu odborem SPDO MěÚ Žamberk na místní
komunikaci č. 42d ul. Sokolovská, č. 29c ul. Krátká, č. 72c ul. Spišská z důvodu
doplnění chybějícího dopravního značení a z důvodu zajištění větší bezpečnosti a
průjezdnosti ul. Sokolovská
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č.11c Do Kotle v rámci akce "ČS PHM BENZINA Žamberk odkanalizování obslužného objektu a mycí linky automobilů"
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č.18c ul. Havlíčkovo nábřeží po křižovatku s místní komunikací č. 17c
ul. Havlenova, č. 7c ul. Brorsenova, místní komunikaci č. 20c ul. Husovo nábřeží po
křižovatku s místní komunikací č. 35c ul. Macharova, 18c ul. Havlíčkovo nábřeží po
křižovatku s místní komunikací č. 30c ul. Krčmářova a č. 80c ul. Tyršova
- veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu
odborem SPDO MěÚ Žamberk na místní komunikaci č. 14d lávka pro pěší ev. č.
18c-411 za sokolovnou přes řeku Divoká Orlice
10/2019-RADA/505 - 10. Rada města
I. bere na v ědom í
- oznámení odboru REUP MěÚ Žamberk o projednání návrhu zadání změny č. 2
územního plánu Dlouhoňovice
10/2019-RADA/506 - 10. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci finančního odboru Městského úřadu Žamberk o možném zhodnocení
volných finančních prostředků vedených na běžných účtech města Žamberka
II. s chval uj e
1. zřízení spořícího účtu jako součást běžného účtu města Žamberka, Masarykovo
náměstí 166, Žamberk, IČ: 00279846, vedeného u Komerční banky, a.s., se
sídlem Na Příkopě 33/969, Praha 1, IČ: 45317054
2. zřízení termínovaného vkladu ve výši 30 mil. Kč se splatností 3 měsíce, pro město
Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: 00279846, u Komerční banky,
a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, Praha 1, IČ: 45317054
III.
pověřuj e
starostu města podpisem „Smlouvy o spořícím účtu” s Komerční bankou, a.s. a
termínovaného vkladu u Komerční banky, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, Praha
1, IČ: 45317054
10/2019-RADA/507 - 10. Rada města
I. bere na v ědom í
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rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2019 dle tab.
č.1)
10/2019-RADA/508 - 10. Rada města
I. s chval uj e
příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk, změnu
účelu čerpání samostatného příspěvku na rok 2019 dle žádosti příspěvkové
organizace
10/2019-RADA/509 - 10. Rada města
I. s chval uj e
příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk, přijetí
účelových finančních darů dle žádosti příspěvkové organizace
10/2019-RADA/510 - 10. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci příspěvkové organizace Základní škola Žamberk, Nádražní 743, Žamberk,
o vyšším rozpočtu nákladů na vybavení kanceláře ředitele školy
II. s chval uj e
příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, Nádražní 743, Žamberk, použití
finančních prostředků na vyšší náklady na vybavení kanceláře ředitele školy ve výši
do 47.000 Kč z položky rozpočtu „náklady z drobného dlouhodobého majetku" části určené na vybavení učeben
10/2019-RADA/511 - 10. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni 28.2.2019, uvedené
v tab. č. 1)
10/2019-RADA/512 - 10. Rada města
I. s chval uj e
pravidla SAM 3213 pro zadávání veřejných zakázek
10/2019-RADA/513 - 10. Rada města
I. s chval uj e
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku "PD Rekonstrukce bazénů a
příslušenství Městského koupaliště Žamberk" podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek městem Žamberk, výzva bude zveřejněna na webových stránkách města a
profilu zadavatele s tím, že zároveň bude osloveno 5 dodavatelů, hodnotícím
kritériem ekonomické výhodnosti bude nejnižší nabídková cena
CODE spol. s r. o., Na Vrtálně 84, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 49286960
ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské nám. 1153/11, 586 01 Jihlava, IČ:
25558692
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., č.p. 1312, 739 95 Bystřice, IČ: 25855247
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CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ: 01643541
ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03
Hradec Králové, IČ: 47450347
II. j m enuj e
komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ve složení Ivan Vrkoč
(náhradník Ing. Bc. Oldřich Jedlička), Ing. Lenka Fránková, Radka Stránská, Ing.
David Vacek, Zděnka Šebková (náhradník Jaroslava Halbrštátová)
10/2019-RADA/514 - 10. Rada města
I. s chval uj e
pronájem 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 za částku 5 000,- Kč/rok včetně DPH a pověřuje
odbor REUP předložením smlouvy o nájmu.
Žadatel: R.B.
10/2019-RADA/515 - 10. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit prodej 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 za cenu dle cenové mapy, t.j. Kč 400,--/m2.
Žadatel: Společnost MEIXNER & HANUŠ a.s. Czech republic, Francouzská
172/30, 120 00 Praha 2, korespondenční adresa U Dlouhoňovic 1397, 564 01
Žamberk
10/2019-RADA/516 - 10. Rada města
I. s chval uj e
zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 3735 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 717 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk v
rozsahu 68 m2 za jednorázovou náhradu ve výši Kč 3.740,--, k této částce bude
připočtena platná sazba DPH, ve věci akce "Výstavba nové splaškové kanalizace, vč.
kanalizačních přípojek a vodovodních přípojek pro nové rodinné domy" za podmínek
uvedených v příloze.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: REINVEST spol. s r.o., K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4
II. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu s
provedením stavby ve věci zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 3735 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 717 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a
k.ú. Žamberk v rozsahu 68 m2 za jednorázovou náhradu ve výši Kč 3.740,--, k této
částce bude připočtena platná sazba DPH, na akci "Výstavba nové splaškové
kanalizace, vč. kanalizačních přípojek a vodovodních přípojek pro nové rodinné
domy" a Souhlasu s provedením stavby ve smyslu ustanovení § 100 zákona č.
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)
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10/2019-RADA/517 - 10. Rada města
I. s chval uj e
vyřazení movitého majetku DDHM z kempu inv. číslo 660, 704 a 705 z účetní
evidence majetku města Žamberka a jeho odbornou likvidaci (majetek v hodnotě do
3.000,- Kč mimo režim Směrnice pro likvidaci majetku města Žamberka)
10/2019-RADA/518 - 10. Rada města
I. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje pozemku
parc.č. 734/5 - zast. plocha a nádvoří (stavba na pozemku bez čp/če., garáž) o
výměře 1 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk. Stavba na
pozemku není předmětem vyhlášení.
Žadatel: J.K.
Termín: 10.03.2019
2. Odboru právnímu
1. zpracovat dohodu mezi městem Žamberk a J.K., týkající se úhrady nájemného
za užívání pozemku parc.č. 734/5 v k.ú. Žamberk
Termín: 18.03.2019
10/2019-RADA/519 - 10. Rada města
I. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje pozemku
parc.č. 749/8 - tr. tr. porost o výměře 65 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a
k.ú. Žamberk.
Žadatel: J.K.
Termín: 10.03.2019
2. Odboru právnímu
1. zpracovat dohodu mezi městem Žamberk a J.K., týkající se úhrady nájemného
za užívání pozemku parc.č. 749/8 v k.ú. Žamberk
Termín: 18.3.2019
10/2019-RADA/520 - 10. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost ze dne 18.2.2019 o výměnu okenních výplní otvorů a výměnu přímotopů v
části budovy č.p. 550, které má od města pronajaté pedagogicko-psychologická
poradna
Žadatel: Pedagogicko-psychologická poradna, Královéhradecká 513, Ústí nad Orlicí
II. s chval uj e
realizaci výměny výplní otvorů v prostorách pedagogicko-psychologické poradny v
budově č.p. 550 v letošním roce
III.
ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření ve výši 150. tis. Kč a to ponížením rezervy
rozpočtu a navýšením položky "Investice do budov města, akce do 500 tis.
Kč"
Termín: 21.3.2019
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IV .

neschval uj e
realizaci výměny přímotopů za akumulační vytápění v prostorách pedagogickopsychologické poradny v budově č.p. 550

10/2019-RADA/521 - 10. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost o rekonstrukci chodníků v ul. Macharova
Žadatel: J.D.
II. pověřuj e
odbor REUP provedením poptávkového řízení na zpracovatele projektové
dokumentace na řešení lokality ul.Macharova
III.
ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření ve výši 200. tis. Kč a to ponížením "rezervy
rozpočtu" a navýšením položky "PD-ostatní"
Termín: 21.03.2019
10/2019-RADA/522 - 10. Rada města
I. s ouhl así
se zřízením věcného břemene - umístění STL přípojky do části pozemku parc.č.
3744/1 - ost. plocha, ost. komunikace o celkové výměře 2391 m2 vedený na LV č.
10001 pro obec a k.ú. Žamberk dle Smlouvy o zřízení věcného břemene č.
9900099504/2/2019 a dle GP č.pl. 3212-10/2019 ze dne 11.02.2019,
za
jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.000,--, k této částce bude připočtena daň z
přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
Žadatel: Z.V.
10/2019-RADA/523 - 10. Rada města
I. s ouhl así
se změnou technologie (překopy) uložení HDPE chráničky a datového vedení do
částí pozemků parc.č. 66/6 - ost. plocha, zeleň o výměře 156 m2, parc.č. 67 - zast.
plocha a nádvoří o výměře 117 m2, parc.č. 68 - zahrada o výměře 30 m2, parc.č. 73 ost. plocha, jiná plocha o výměře 120 m2, parc.č. 3684 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 5263 m2, parc.č. 3715/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 3818 m2,
parc.č. 3744/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2392 m2, parc.č. 3746 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 1368 m2, parc.č. 3747/1 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 852 m2 vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk a
pověřuje starostu podpisem situace.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 844, 561 51 Letohrad
10/2019-RADA/524 - 10. Rada města
I. bere na v ědom í
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informaci o nutnosti pokácení 1 ks smrku pichlavého na pozemku parc. č. 718 v k.ú.
Žamberk z důvodu stavby "Žamberk - realizace parkovacích stání na Nám. Gen.
Knopa". Pokácení stromu nevyžaduje povolení kácení dřeviny
II. s chval uj e
pokácení 1ks smrku pichlavého na pozemku parc. č. 718 v k.ú. Žamberk a pověřuje
spol. TS ŽAMBERK s.r.o. jeho pokácením v době vegetačního klidu do 31.3.2019
10/2019-RADA/525 - 10. Rada města
I. s chval uj e
vyhrazení části parkoviště v Habrově dvoře pro parkování vozidel spol. Česká pošta
s.p. po dobu realizace stavby "Realizace úspor energií - MěÚ č.p. 833, Žamberk" v
předloženém rozsahu s tím, že v čase od 9:00 do 13.00 hod. zde bude umožněno
parkování veřejnosti
10/2019-RADA/526 - 10. Rada města
I. s ouhl así
jako vlastník sousedního pozemku parc.č. 3813/1 - ost. plocha, ost. komunikace o
výměře 10356 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk se stavbou
"Stavební úpravy a nástavba objektu rodinného domu, Polsko č.p. 488", na pozemku
parc.č. 3936 vedený na LV č. 1307 pro obec a k.ú. Žamberk a pověřuje starostu
podpisem souhlasu se stavebním záměrem.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: A-styl atelier, Bieblova 1110/1b, 500 03 Hradec Králové
10/2019-RADA/527 - 10. Rada města
I. s chval uj e
jako vlastník sousedního pozemku parc.č. 3810/2 - ost. plocha, ost. komunikace o
výměře 3191 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk
stavbu "Předprostor Muzea starých strojů v Žamberku" na pozemcích parc.č. 2676/2
- ost. plocha, jiná plocha o výměře 343 m2, parc.č. 2685/2 - ost. plocha, jiná plocha o
výměře 660 m2, parc.č. 4900 - zast. plocha a nádvoří o výměře 128 m2 (stavba bez
čp/če pro výrobu a skladování) vše vedeno na LV č. 4277 (žadatel) pro obec a k.ú.
Žamberk dle Veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: Muzeum starých strojů a technologií, z.s., Betlém 506, 564 01 Žamberk
10/2019-RADA/528 - 10. Rada města
I. bere na v ědom í
sdělení vedoucí REUP týkajících se možné barevnosti oken na budově č.p. 833
II. s chval uj e
venkovní barvu oken dle doporučení městského architekta v odstínu Anthrazitgrau
70
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10/2019-RADA/529 - 10. Rada města
I. s chval uj e
převod nemovitosti - budovy čp. 1277, ulice Do Kotle, Žamberk, do účetní a
majetkové evidence hospodářské činnosti města Žamberka realizované Správou
budov Žamberk s.r.o., Klostermanova 990, Žamberk, IČ: 25280091
II. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. zajistit převod nemovitosti čp. 1277, ulice Do Kotle, Žamberk, z majetkové
evidence města Žamberka do majetkové evidence hospodářské činnosti města
Žamberka realizované Správou budov Žamberk s.r.o., Klostermanova 990,
Žamberk
Termín: 31.3.2019
2. Odboru právnímu
1. připravit dodatek k mandátní smlouvě na obstarávání správy nemovitostí ze
dne 2.1.1998 a aktuální znění přílohy k této mandátní smlouvě, uzavřené mezi
městem Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: 00279846 a
Správou budov Žamberk s.r.o., Klostermanova 990, Žamberk, IČ: 25280091
Termín: 31.3.2019
10/2019-RADA/530 - 10. Rada města
I. revokuj e
usnesení 06/2019-RADA/325 a ruší požadavek na částečné zakrytí vrchní části
štětové stěny protipovodňového opatření na městském koupališti betonovou hlavou a
přihrnutím zeminou z technologických a administrativních důvodů
II. s chval uj e
Návrh odboru REUP na řešení podoby protipovodňové stěny v prostoru koupaliště
obkladem trvanlivými fasádními deskami a úpravou sedáků a terénu v okolí stěny
III.
pověřuj e
1. Odbor obrany a krizového řízení
1. zajištěním projektové dokumentace navrženého řešení s ohledem na upevnění
desek ke štětové stěně a umožnění jejich bezpečné dilatace, a dále provedením
napojení schodiště vedoucího do řeky tak, aby bylo možné vstupovat jím
bezpečně do vody, jak to bylo běžné před provedením stěny PPO
Termín: 31.03.2019
10/2019-RADA/531 - 10. Rada města
I. s chval uj e
poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,00 Kč, dle Pravidel SAM 3221 pro dítě
narozené od data 1.10.2006 včetně, a to: dle přílohy
II. pověřuj e
starostu podpisem darovacích smluv
10/2019-RADA/532 - 10. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru PRAV o žádostech o poskytnutí informací
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10/2019-RADA/533 - 10. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu o užívání nemovitosti parc.č. 2284/1 v k.ú. Žamberk mezi J.M., spol. VIKA
Kameničná, a.s., se sídlem Kameničná 100 a městem Žamberk
II. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy
10/2019-RADA/534 - 10. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu o užívání nemovitosti pozemku parc.č. 2318/1 v k.ú. Žamberk mezi J.H.,
spol. VIKA Kameničná, a.s., Kameničná 100 a městem Žamberk
II. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy
10/2019-RADA/535 - 10. Rada města
I. s chval uj e
Pravidla SAM 3212 pro přijímání a vyřizování petic, stížností a podnětů
10/2019-RADA/536 - 10. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu o nájmu nebytových prostor - garáží v přízemí domu čp. 1277 v k.ú.
Žamberk uzavřenou mezi městem Žamberk, jako pronajímatelem, a spol.
ENVIRMINE-ENERGO, a.s., IČ 29383081, Moravská Ostrava
II. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy o nájmu
10/2019-RADA/537 - 10. Rada města
I. bere na v ědom í
konání tradiční Žamberské pouti v termínu 7. - 8. září 2019
10/2019-RADA/538 - 10. Rada města
I. s chval uj e
1. realizační tým pro Majáles ve složení: Martin Mimra, Iva Mimrová, Zuzana
Faltusová
2. umístění stánků 1. května 2019 při akci Majáles 2019 na Masarykově náměstí
10/2019-RADA/539 - 10. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání Redakční rady Žamberských listů č. 2 ze dne 18.02.2019
10/2019-RADA/540 - 10. Rada města
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I.

s chval uj e
darovací smlouvu se Střední školou obchodu, řemesel a služeb, Zámek 1, Žamberk
II. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy
10/2019-RADA/541 - 10. Rada města
I. bere na v ědom í
prodej zbylé dřevní hmoty po kácení PPO
II. s chval uj e
prodej kmenů lip a jasanu Včelařství Kunvald, Kunvald 221, 561 81 a to za rovné
kmeny lip 250,- Kč za m3 v objemu 14,9m3 a zbylé kmeny, nahnilé a nebo duté a
jeden jasan za 200,- Kč za m3 v objemu 3,93m3. Za celkovou částku 5 458,- Kč
včetně DPH
10/2019-RADA/542 - 10. Rada města
I. bere na v ědom í
poptávkové řízení na dodávku nového záznamového serveru Městského kamerového
a dohledového systému
II. s chval uj e
pořízené nového serveru od firmy DLNK s.r.o., Nové Město nad Metují, za cenu
183.714,00 Kč vč. DPH
III.
pověřuj e
1. Bc. Zdenka Vanického, vedoucího oddělení informatiky
1. vystavením objednávky na dodávku a zprovoznění nového záznamového
serveru
Termín: 11.03.2019
10/2019-RADA/543 - 10. Rada města
I. s chval u j e
záměr umístění HDPE trubky do Hluboké ulice a zakončení v zemní komoře
společnosti CETIN
II. ukl ádá
1. Bc. Zdenkovi Vanickému, vedoucímu oddělení informatiky
1. vystavit objednávku na realizaci uložení HDPE trubky v lokalitě Hluboká ulice
v ceně celkem 28.000 Kč, vč. DPH
Termín: 11.3.2019
2. Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok
2019 ve výši 32.000,- Kč a to ponížením položky „Rezerva rozpočtu" a
navýšením položky rozpočtu „Opravy a údržba do majetku města Metropolitní síť"”
Termín: 22.3.2019
10/2019-RADA/544 - 10. Rada města
I. bere na v ědom í
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zápis ze schůzky Komise pro zahraniční styky ze dne 26.02.2019
10/2019-RADA/545 - 10. Rada města
I. neschval uj e
nabídku celerepublikového projektu "Mobilní turista" předloženou TvM TEAMem
10/2019-RADA/546 - 10. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu Č. OSV/19/20567 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na
podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách Centru sociálních služeb Žamberk s Pardubickým krajem ,
Komenského nám. 125, Pardubice
II. pověřuj e
starostu jejím podpisem

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
starosta

Ivan Vrkoč
1. místostarosta
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