Usnesení RM č. 12/2019-RADA ze dne 04.04.2019
12/2019-RADA/629 - 12. Rada města
I. s chval uj e
ověřovatelem zápisu RM Jiřího Dytrta
12/2019-RADA/630 - 12. Rada města
I. s chval uj e
předložený program jednání RM
12/2019-RADA/631 - 12. Rada města
I. bere na v ědom í
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení územního řízení o umístění
stavby "pokládka datového vedení Žamberk - ulice Zámecká SO-01"
na pozemku parc.č. 3750/3 v k.ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení řízení o dodatečném
povolení stavby "přestavba objektu RD č.p. 504" na pozemku parc.č. 2460, 2368,
2646, 2642, 2639 v k.ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení řízení o povolení výjimky z
obecných požadavků na výstavbu, zabezpečující bezbariérové užívání, pro stavbu
"I/11 Žamberk, most ev.č. 11-065" na pozemcích v k.ú. Žamberk
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o provedení stavby "IV-122018266, U Kapličky, p.č. 1568/14,13 - knn" na pozemcích parc.č. 3734, 168/13,
1568/14 v k.ú. Žamberk
12/2019-RADA/632 - 12. Rada města
I. bere na v ědom í
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o souhlasu ke stavbě "přestavba objektu
RD č.p. 504 Žamberk - Betlém"” na pozemku parc.č. 2640 v k.ú. Žamberk
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o souhlasu s povolením sportovní akce na
území přírodního parku Orlice pro akci "15 km po Divoké Orlici a Orlický raftový
sjezd - český pohár v rafting R4" v k.ú. Nekoř, Líšnice, Žamberk
12/2019-RADA/633 - 12. Rada města
I. bere na v ědom í
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 19c ul. Hluboká, č. 18c Havlíčkovo nábřeží, č. 9c ul. Českých bratří,
č. 55c ul. Pod Radnicí pro umístění datového vedení v rámci akce "pokládka
datového vedení Žamberk, ul. Hluboká-podměstí" - změna technologie
- oznámení odboru SPDO MěÚ Žamberk o zahájení řízení o uzavírce silnice II/312 a
mostu ev.č. 312-006-délka uzavřeného úseku 150 v Pastvinách z důvodu výměny
obrusné vrstvy vozovky na mostě
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání a uzavírky
komunikace ul. Masarykovo náměstí - parkoviště před budovou radnice a komerční
banky z důvodu konání vzpomínkové akce k 75. výročí paraskupiny BARIUM
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- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk opatření obecné povahy, stanovení
přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 51c ul. Divišova z důvodu
konání prodejních trhů
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 51c parkoviště ul. Divišova pro umístění prodejních stánků na
pozemku parc.č. 769/2 v k.ú. Žamberk
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk opatření obecné povahy, stanovení
přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 38c Masarykovo náměstí z
důvodu konání vzpomínkové akce k 75. výročí paraskupiny BARIUM
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 76c ul. Špitálka pro umístění vodovodní, kanalizační a optické
přípojky do místní komunikace v rámci akce "přípojky pro plánovanou stavbu
hangáru - skladovací haly, Letiště Žamberk"
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk opatření obecné povahy, stanovení
přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 46c ul. Nádražní, č. 2c ul. 28.
října, č. 34c ul. Lukavská z důvodu konání sportovní akce Běh Naděje 2019
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk opatření obecné povahy, stanovení
přechodné úpravy provozu na silnici II/312, č. II/310, č. III/31014, č. III/31214,
místní komunikaci č. 76c ul. Špitálka z důvodu uzavírky silnice II/312 - konání
kulturní akce JamRock 2019
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení uzavírky silnice č. II/312 v
úseku Dlouhoňovice od křižovatky se silnicí č. III/31214 až po křižovatku se silnicí
II/310 z důvodu konání hudebního festivalu JamRock 2019
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk opatření obecné povahy, stanovení
přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 38c Masarykovo náměstí
z důvodu konání akce Majáles 2019 a Mafest
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání a uzavírky
místní komunikace ul. Komenského, Vrchlického, Nádražní, Masarykovo náměstí
pro pořádání kulturní akce - Majálesový průvod a Mafest
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 59d chodník ul. Za Kopečkem u domu č.p. 255 pro provádění
stavebních prací "Výměna rozvaděče ZAMB88" na pozemku parc.č. 3831/15 v k.ú.
Žamberk
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk opatření obecné povahy, stanovení
přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 19c ul. Hluboká z důvodu
výstavby chodníků v rámci akce "Žamberk, ul. Hluboká rekonstrukce chodníků"
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk opatření obecné povahy, stanovení
přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 19c ul. Hluboká, č. 55 c ul. Pod
Radnicí, č. 9c ul. Českých bratří, č.89c ul. Vrbí, č. 18c Havlíčkovo nábřeží, pro
provádění stavebních prací při pokládce kabelu NN v rámci akce "Žamberk vývody
z TS 376 - rek.NN, kNN"”
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk opatření obecné povahy, stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci parkoviště Habrův dvůr ul.
Nádražní z důvodu zajištění parkovaní vozidlům české pošty po dobu realizace
stavby "Realizace úspor energií - MU 833 Žamberk"
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení uzavírky č. II/312 a mostu
ev.č. 312-006-délka uzavřeného úseku 150 v Pastvinách z důvodu výměny obrusné
vrstvy vozovky na mostě
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12/2019-RADA/634 - 12. Rada města
I. s chval uj e
Splátkový kalendář pro rok 2019 (od 01.04.2019) a 1. čtvrtletí roku 2020 k dodatku
č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí uzavřené mezi městem Žamberk, Masarykovo
náměstí 166, Žamberk, jako pronajímatelem na straně jedné a Českou poštou, s.p.,
Politických vězňů 909/4, Praha 1, jako nájemcem na straně druhé
II. pověřuj e
starostu podpisem splátkového kalendáře
III.
ruší
Bod číslo I.2. Usnesení z jednání rady města Žamberka konané dne 21.02.2019 číslo
09/2019-RADA/453 - 9. Rada města
12/2019-RADA/635 - 12. Rada města
I. s ouhl así
1. s Projektovým záměrem SVČ Animo, 28. října 713, Žamberk na Keramickou
dílnu
2. s Projektovým záměrem SVČ Animo, 28. října 713, Žamberk na Robotiku stavby počítačem řízených robotických stavebnicí
3. s Projektovým záměrem SVČ Animo, 28. října 713, Žamberk na Rekonstrukci
střechy a podlah na půdách
4. s Projektovým záměrem SVČ Animo, 28. října 713, Žamberk na Víceúčelové
hřiště a lanové centrum
II. pověřuj e
starostu podpisem Souhlasu zřizovatele s investičním záměrem

12/2019-RADA/636 - 12. Rada města
I. bere na v ědom í
Zápis č. 1/2019 z jednání komise o rozdělení finančních prostředků vyčleněných v
rozpočtu města Žamberka pro rok 2019 na dotační program "Podpora památkové
péče"
II. s chval uj e
1. poskytnutí dotací ve výši do 50 tis. Kč v jednotlivém případě, z rozpočtu příjmů a
výdajů města Žamberka na rok 2019 z dotačního programu Podpora památkové
péče
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z programu Podpora
památkové péče mezi městem Žamberkem, jako poskytovatelem a příjemci:
1. Židovská obec v Praze, Maiselova 250/18, Josefov, 110 00 Praha, IČ: 00445258,
zastoupená společností MATANA a.s., Malá Štupartská 646/1, Staré Město, 110
00 Praha, IČ: 41691211 na realizaci projektu "Pokračování záchranných prací na
náhrobcích židovského hřbitova v Žamberku - oprava, stabilizace, konzervace a
restaurování" ve výši 45.000,- Kč;
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2. MenOpticum s.r.o., Nádražní 537, 564 01 Žamberk, IČ: 02264731, na realizaci
projektu "Obnova průchozí pasáže domu č.p. 6, Masarykovo náměstí, Žamberk lokální výsprava sanační omítkou a nátěr" ve výši 45.000,- Kč;
3. Chráněnky z.ú., Kostelní 766, 564 01 Žamberk, IČ: 07559453, na realizaci
projektu "Rekonstrukce venkovní omítky, výměna oken a dveří na domě č.p. 434,
ul. Nádražní, Žamberk" ve výši 45.000,- Kč;
4. Muzeum starých strojů a technologií, z.s., Betlém 506, 564 01 Žamberk, IČ:
22682431, na realizaci projektu "Restaurování a uvedení do provozu stacionární
parní lokomobily - V. etapa" ve výši 45.000,- kč;
5. L.CH., na realizaci projektu "Oprava fasády na domku č.p. 209, ul. Tyršova,
Žamberk" ve výši 45.000,- Kč
III.
pověřuj e
starostu podpisem smluv
IV .
doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
vyhlásit novou výzvu z dotačního programu "Podpora památkové péče - 2. kolo" z
důvodu nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 45.000,- Kč
12/2019-RADA/637 - 12. Rada města
I. s chval uj e
zřízení nových hrobových urnových míst na městském hřbitově v Žamberku v části
nový urnový háj
II. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. objednat akci přípravy nových hrobových urnových míst u společnosti TS
ŽAMBERK s.r.o., ul. Zemědělská 1052, Žamberk, IČ: 25998218
Termín: 18.4.2019
12/2019-RADA/638 - 12. Rada města
I. s chval uj e
rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2019 dle tab.
č.1)
II. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2019
dle tab. č.2)
12/2019-RADA/639 - 12. Rada města
I. bere na v ědom í
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 města Žamberk, IČ:
00279846
12/2019-RADA/640 - 12. Rada města
I. s chval uj e
zadání přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2019 Krajskému úřadu
Pardubického kraje
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12/2019-RADA/641 - 12. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit dohodu o zrušení veřejnoprávní smlouvy o návratné finanční výpomoci
uzavřenou dne 18.02.2019 mezi městem Žamberk (poskytovatel) a SK Žamberk, z.s.,
IČ 44473966, se sídlem Hlavní 121, Dlouhoňovice (příjemce)
12/2019-RADA/642 - 12. Rada města
I. s chval uj e
příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk, pořízení
nové pračky do cvičné kuchyňky v ceně do 9.000 Kč a pořízení bojlerů na dívčí
toalety v ceně do 30.000 Kč dle žádosti příspěvkové organizace. Financování
neplánovaných výdajů bude provedeno z rezervního fondu příspěvkové organizace
tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření
12/2019-RADA/643 - 12. Rada města
I. s chval uj e
pořízení 8 ks výstavních panelů v celkové ceně do 16.000 Kč. Pořízení panelů zajistí
příspěvková organizace Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk, Nádražní 39,
Žamberk
II. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit příspěvkové organizaci Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk,
Nádražní 39, Žamberk, zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2019 o 16.000 Kč.
Příspěvek na provoz celkem po úpravě bude pro rok 2019 činit 3.064.000 Kč,
příspěvek na provozní činnost celkem po úpravě bude pro rok 2019 činit 3.464.000
Kč
12/2019-RADA/644 - 12. Rada města
I. bere na v ědom í
informace k vymezení funkčního období pro ředitele škol a školských zařízení
12/2019-RADA/645 - 12. Rada města
I. s chval uj e
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Zvýšení kvality řízení,
lidských zdrojů a efektivity veřejné správy - Žamberk" KA02 Zavedení procesního
řízení na MěÚ Žamberk podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem
Žamberk a podmínek dotačního programu, výzva bude zveřejněna na webových
stránkách města, profilu zadavatele a www.esfcr.cz s tím, že bude zároveň osloveno
5 dodavatelů, hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti bude nejvýhodnější
poměr celkové nabídkové ceny v Kč vč. DPH a kvality (funkčních vlastností
softwaru)
MBK Consulting, s.r.o., Veveří 2581/102, 616 00 Brno, IČ: 26260433
ATTIS software s.r.o., Hanušova 100/10, 779 00 Olomouc, IČ: 25894978
Equica, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26490951
FS consulting s.r.o., Václavské náměstí 794/38, 110 00, Praha 1, IČ: 24760102,
LBMS, s.r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 49704001
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II. j m enuj e
komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ve složení Ing. Bc. Oldřich
Jedlička (náhradník Ivan Vrkoč), Jaroslava Halbrštátová (náhradník PhDr. Hana
Chvátilová), Mgr. Radomíra Křenová, Mgr. Šárka Strnadová, Radka Stránská
12/2019-RADA/646 - 12. Rada města
I. s chval uj e
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "ZŠ 743 - rekonstrukce
WC chlapci" 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
nabídek bude nejnižší nabídková cena v Kč. vč. DPH
Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 47452943
REKOS Ševčík s.r.o, Čs. armády 1401, 564 01 Žamberk, IČ: 25960351
Bromach spol. s r.o., Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun-Žichlínské Předměstí, IČ:
27467520
Tomáš Novotný - Stavební firma, Kunčice 273, 561 51 Letohrad, IČ: 61214043
Galand CZ s.r.o., Žižkov 481, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 02943891
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 PhDr. Hana Chvátilová)
12/2019-RADA/647 - 12. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit prodej pozemku parc.č. 749/8 - tr. tr. porost o výměře 65 m2 vedený na LV
č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk za kupní cenu dle cenové mapy, t.j. Kč 900,--/m2.
Žadatel: J.K.
12/2019-RADA/648 - 12. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit prodej 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 za
kupní cenu dle cenové mapy, t.j. Kč 900,--/m2. Stavba na pozemku není předmětem
převodu.
Žadatel: J.K.
12/2019-RADA/649 - 12. Rada města
I. s chval uj e
Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k
distribuční
soustavě
do
napěťové
hladiny 0,4
kV
(NN)
číslo.
19_SOBSO01_4121493942 mezi městem Žamberkem jako žadatelem a ČEZ
Distribuce, a.s. jako provozovatelem distribuční soustavy ve věci budoucího uzavření
smluv o připojení odběrných zařízení v lokalitě RD Na Skalách
II. pověřuj e
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starostu města podpisem smlouvy
12/2019-RADA/650 - 12. Rada města
I. ruší
usnesení č. 06/2019-RADA/325 a 10/2019-RADA/530
II. pověřuj e
1. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování
1. zajištěním realizace zakrytí stěny stavby PPO v prostoru městského koupaliště
vyplétanou konstrukcí z živého vrbového proutí dle předloženého návrhu a
dále realizací odpočinkového altánku v téže konstrukci k doplnění první úpravy
Termín: 31.05.2019
12/2019-RADA/651 - 12. Rada města
I. s chval uj e
zřízení věcného břemene dle Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na
části pozemku parc.č. 3706/1 - ost. plocha, ost. komunikace o celkové výměře 2321
m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk ve věci přípojky splaškové
kanalizace k rodinnému domu č.p. 604 na pozemku parc.č. 845 v obci a k.ú.
Žamberk v rozsahu 21 m2 dle GP č.pl. 3221-316/2019 ze dne 19.03.2019 za
jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.155,--, k této částce bude připočtena daň z
přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.
Žadatel: M.a J. Š.
II. pověřuj e
starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na části
pozemku parc.č. 3706/1 - ost. plocha, ost. komunikace o celkové výměře 2321 m2
vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk ve věci přípojky splaškové
kanalizace k rodinnému domu č.p. 604 na pozemku parc.č. 845 v obci a k.ú.
Žamberk v rozsahu 21 m2 dle GP č.pl. 3221-316/2019 ze dne 19.03.2019 za
jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.155,--, k této částce bude připočtena daň z
přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby
12/2019-RADA/652 - 12. Rada města
I. s ouhl así
jako vlastník místní komunikace 24C ulice Ke Střelnici na pozemku parc.č. 3798/1 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 9712 m2 a místní komunikace 41C ulice Na
Skalách na pozemku parc. číslo 3797 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 4093
m3, vše v k.ú. Žamberk s umístěním vodovodního řadu a jednotné kanalizace do
výše uvedených komunikací v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací DSP
RD 2018 (lokalita pro výstavbu RD Na Skalách).
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: za město Žamberk J.A.
12/2019-RADA/653 - 12. Rada města
I. bere na v ědom í
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výzvu B.V. ve věci uhrazení náhrady škody a ceny znaleckého posudku - odborného
vyjádření T.K., autorizovaného inženýra pro statiku a dynamiku staveb a její předání
k řešení zhotovitelské společnosti.
Žadatel.B.V.
12/2019-RADA/654 - 12. Rada města
I. s chval uj e
zřízení věcného břemene na částech pozemků parc.č. 10257 - ost. plocha, ost.
dopravní plocha o výměře 1959 m2, parc.č. 10258 - orná půda o výměře 7090 m2,
parc.č. 10259 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 388 m2, parc.č. 10261 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 4231 m2, 3211/3 - tr. tr. porost o výměře 2861 m2,
parc.č. 3215/1 - orná půda o výměře 1540 m2, parc.č. 3844 - orná půda o výměře
543 m2, parc.č. 3724/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 3600 m2, parc.č.
3832 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 839 m2 vše vedené na LV č. 10001 pro
obec a k.ú. Žamberk ve věci umístění, zřízení a provozování stavby rozvodného
tepelného zařízení (teplovod) za jednorázovou náhradu ve výši Kč 16.478,-- bez
DPH dle Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Žadatel: KAVEMA, s.r.o., Na Drahách 444, 564 012 Žamberk
12/2019-RADA/655 - 12. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost o úhradu havarijní opravy sprch v šatnách fotbalového klubu 1. FC Žamberk z
rozpočtu města
Žadatel: M.P.
II. pověřuj e
odbor REUP objednáním prací u spol. Správa budova Žamberk s.r.o., IČ: 25280091
12/2019-RADA/656 - 12. Rada města
I. s chval uj e
na základě protokolu hodnotící komise výsledky veřejné zakázky s názvem: "PD
Rekonstrukce bazénů a příslušenství Městského koupaliště Žamberk“ zadané v
souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk dodavatelem
díla společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., 28. října 1495, 738 01
Frýdek-Místek, IČ: 45193584 s ekonomicky nejvýhodnější nabídkovou cenou ve
výši 242.000,00 Kč vč. DPH
II. pověřuj e
starostu města podpisem smlouvy o dílo
12/2019-RADA/657 - 12. Rada města
I. s chval uj e
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "ZŠ Žamberk 743 jazykové učebny a bezbariérové úpravy" (stavební část WC) podle Pravidel pro
zadávání veřejných zakázek městem Žamberk a podmínek dotačního programu,
výzva bude zveřejněna na webových stránkách města a profilu zadavatele s tím, že
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zároveň bude osloveno 5 dodavatelů, hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti
nabídek bude nejnižší nabídková cena v Kč. vč. DPH
Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 47452943
REKOS Ševčík s.r.o, Čs. armády 1401, 564 01 Žamberk, IČ: 25960351
Bromach spol. s r.o., Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun-Žichlínské Předměstí, IČ:
27467520
Sefir s.r.o., Zlonín 216, 250 64 Zlonín, IČ: 27488853
S T A P S spol. s r.o., Havlenova čp. 611, 56401 Žamberk, IČ:15030474
II. j m enuj e
komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ve složení Ivan Vrkoč
(náhradník Ing. Bc. Oldřich Jedlička), Ing. Lenka Fránková (náhradník Ing. Lenka
Dušková), Radka Stránská (náhradník Ivana Hečková), Ing. David Vacek (náhradník
Martin Mimra), Zděnka Šebková (náhradník Jaroslava Halbrštátová)
12/2019-RADA/658 - 12. Rada města
I. bere se souhl asem n a vědom í
zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 822/6 o
velikosti 2+1 o celkové podlahové ploše 58,70 m2 umístěné ve 3.NP domu č.p. 822,
budovy č.p. 822, 823 postavené na pozemcích parc.č. 3921, 3920, vše zapsáno k KN
pro obec a k.ú. Žamberk, ke dni 03.10.2013, kdy skončila jeho pětiletá lhůta.
Žadatel: M. A.G.
II. pověřuj e
starostu podpisem potvrzení ve věci zrušení předkupního práva jako práva věcného
na bytovou jednotku č. 822/6 o velikosti 2+1 o celkové podlahové ploše 58,70 m2
umístěné ve 3.NP domu č.p. 822, budovy č.p. 822, 823 postavené na pozemcích
parc.č. 3921, 3920, vše zapsáno k KN pro obec a k.ú. Žamberk, ke dni 03.10.2013,
kdy skončila jeho pětiletá lhůta
12/2019-RADA/659 - 12. Rada města
I. revokuj e
usnesení č. 11/2019-RADA/601 ze dne 21. 3. 2019 a schvaluje návrh na rozdělení
kvóty pro rok 2019 v rámci Programu regenerace MPR a MPZ dle přílohy
II. doporučuj e z ast u pi t el st vu m ěst a
schválit návrh na rozdělení kvóty pro rok 2019 v rámci Programu regenerace MPR a
MPZ dle přílohy
12/2019-RADA/660 - 12. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru REUP o investiční akci "Obnova střechy radnice č.p. 166,
Masarykovo náměstí, Žamberk"
12/2019-RADA/661 - 12. Rada města
I. s chval uj e
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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
12/2019-RADA/662 - 12. Rada města
I. s chval uj e
umístění dvou billboardů - reklama na turistický pochod Za zlatým klíčem
Rokytenky na zábradlí na pozemku parc.č. 21/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře
584 m2 (ulice Zámecká, Pod schody) a pozemku parc.č.769/5 - ost. plocha, jiná
plocha o výměře 326 m2 (ulice Divišova) vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú.
Žamberk na dobu určitou od 05.04.2019 do 04.05.2019 za jednorázové nájemné ve
výši Kč 1.200,--.
Žadatel: Klub českých turistů, odbor Žamberk, 17.listopadu 1071, 564 01 Žamberk
II. pověřuj e
starostu podpisem nájemní smlouvy ve věci umístění dvou billboardů - reklama na
turistický pochod Za zlatým klíčem Rokytenky na zábradlí na pozemku parc.č. 21/1 ost. plocha, jiná plocha o výměře 584 m2 (ulice Zámecká, Pod schody) a pozemku
parc.č.769/5 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 326 m2 (ulice Divišova) vše vedeno
na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk na dobu určitou od 05.04.2019 do
04.05.2019 za jednorázové nájemné ve výši Kč 1.200,-12/2019-RADA/663 - 12. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo akce "Rekonstrukce dětského bazénu na koupališti v
Žamberku" uzavřené mezi městem Žamberk a společností REKOS Ševčík s.r.o., se
sídlem Čs. armády 1401, 564 01 Žamberk, IČO: 25960351, ve věci víceprací
II. pověřuj e
starostu podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo akce "Rekonstrukce dětského
bazénu na koupališti v Žamberku" uzavřené mezi městem Žamberk a společností
REKOS Ševčík s.r.o., se sídlem Čs. armády 1401, 564 01 Žamberk, IČO: 25960351
ve věci víceprací
12/2019-RADA/664 - 12. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo akce "SVČ ANIMO - jazyková učebna a bezbariérové
úpravy" uzavřené mezi městem Žamberk a společností Bromach spol. s r.o. se sídlem
Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun; IČ: 27467520, ve věci víceprací
II. pověřuj e
starostu podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo akce "SVČ ANIMO - jazyková
učebna a bezbariérové úpravy" uzavřené mezi městem Žamberk a společností
Bromach spol. s r.o. se sídlem Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun; IČ: 27467520 ve
věci víceprací
12/2019-RADA/665 - 12. Rada města
I. bere na v ědom í
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aktuální informace o probíhající investiční akci v čp. 833
12/2019-RADA/666 - 12. Rada města
I. s chval u j e
zřízení věcného břemene na části pozemků parc.č. 3746 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 1368 m2 (ulice Hluboká) a parc.č. 3684 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 5263 m2 (Masarykovo náměstí) vše vedeno na LV č. 10001
pro obec a k.ú. Žamberk ve věci umístění HDPE chráničky a datového vedení rozšíření optické metropolitní sítě v Žamberku dle smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 1/2019, za jednorázovou úplatu ve výši Kč
5.025,--, 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: Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 844, 561 51 Letohrad
II. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. 1/2019 ve věci zřízení věcného břemene na části pozemků parc.č. 3746 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 1368 m2 (ulice Hluboká) a parc.č. 3684 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 5263 m2 (Masarykovo náměstí) vše vedeno na LV
č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk na umístění HDPE chráničky a datového vedení rozšíření optické metropolitní sítě v Žamberku dle , za jednorázovou úplatu ve výši
Kč 5.025,--, k této částce bude připočtena platná sazba DPH
12/2019-RADA/667 - 12. Rada města
I. s chval uj e
realizaci opravy rozvodu vody uvnitř sousoší Nymfy a Kentaura na kašně na
Masarykově náměstí
II. pověřuj e
odbor REUP objednáním prací u spol spol. HOUSKA & DOUDA, spol. s r.o., IČ:
48111911
12/2019-RADA/668 - 12. 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
III.
nes chval uj e
poskytnutí finančního daru L.K., pro N.K. z důvodu nesplnění podmínek nároku na
finanční dar dle čl. 3 Pravidel SAM 3221 (dítě nemá trvalý pobyt v Žamberku)
12/2019-RADA/669 - 12. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru PRAV o žádostech o poskytnutí informace
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12/2019-RADA/670 - 12. Rada města
I. s chval uj e
1. ceník výlepu volebních plakátů a jiné volební reklamy pro volby do Evropského
parlamentu
2. výlep volebních materiálů KSČM na volně dostupné výlepové plochy pro volby
do Evropského parlamentu
12/2019-RADA/671 - 12. Rada města
I. bere na v ědom í
nabídku D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
12/2019-RADA/672 - 12. Rada města
I. s chval uj e
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu mezi městem Žamberk a H.P., týkající se
prostor v domě čp. 357 v Žamberku, a to k 30.04.2019
II. pověřuj e
Správu budov Žamberk, s.r.o., IČ 25280091, uzavřením dohody o skončení nájmu
12/2019-RADA/673 - 12. Rada města
I. bere na v ědom í
poptávkové řízení na poskytovatele mobilních telekomunikačních služeb
II. s ch val uj e
poskytovatele mobilních telekomunikačních služeb společnost Vodafone Czech
Republic, a.s., Praha - Stodůlky, náměstí Junkových 2808/2,
III.
pověřuj e
1. Bc. Zdenka Vanického, vedoucího oddělení informatiky
1. vyžádat u společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., Praha - Stodůlky,
náměstí Junkových 2808/2, předložení návrhu smlouvy na dodávku služeb na
další období
Termín: 08.04.2019
12/2019-RADA/674 - 12. Rada města
I. bere na v ědom í
Zápis z jednání komise Sboru pro občanské záležitosti ze dne 12.03.2019. Viz.
příloha
12/2019-RADA/675 - 12. Rada města
I. neschval uj e
nabídku OIK TV s.r.o., Hýblova 543, 560 02 Česká Třebová na vyhotovení
profesionální televizní reportáže na míru v délce cca 01:40 minut za cenu 6.600,- Kč
bez DPH (7.986,- Kč vč. DPH)
12/2019-RADA/676 - 12. Rada města
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I.

bere na v ědom í
zápis z jednání redakční rady ŽL č. 3 ze dne 20.03.2019

12/2019-RADA/677 - 12. Rada města
I. s chval uj e
zadání grafického návrhu Žamberských listů pro čísla 9-21/2019 v tiskárně David
Kerschbaum, IČ: 11146273 dle stanoveného harmonogramu uzávěrek, korektur a
vydání ŽL v roce 2019 a dle cenové nabídky
II. pověřuj e
redaktorku Žamberských listů vystavením objednávky na grafický návrh pro čísla 921/2019 Žamberských listů tiskárně David Kerchbaum, IČ: 11146273. Termín:
15.04.2019
12/2019-RADA/678 - 12. Rada města
I. s chval uj e
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberk na rok 2019 z programu "„Podpora prevence kriminality"” mezi
městem Žamberk jako poskytovatelem a příjemci:
- Spolek Orlice, IČ 64772110, Tyršova 214, Žamberk na projekt s názvem Zdravý
kolektiv SŠ a ZŠ Žamberk - prevence rizikového chování u žáků ve výši 21.000 Kč,
- Laxus, IČ 62695487, Sadová 2107, Nymburk na projekt s názvem Centrum
terénních programů Pardubického kraje - regionální část pro město Žamberk ve výši
38.000 Kč
II. pověřuj e
starostu podpisem veřejnoprávních smluv
12/2019-RADA/679 - 12. Rada města
I. bere na v ědom í
zprávu o realizaci Žamberské akademie volného času
II. s chval uj e
1. výši finančního příspěvku pro studenta Žamberské akademie volného času ve výši
600 Kč za školní rok, počínaje školním rokem 2019/2020
2. poskytnutí finančního daru a darovací smlouvy uzavřené mezi městem Žamberk,
Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: 00279846 jako dárcem a obdarovanými:
J.S. a J.CH., dle přílohy
III.
pověřuj e
starostu města podpisem darovacích smluv
12/2019-RADA/680 - 12. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost skupiny občanů na přehodnocení technologie stavby PPO u SO 01.4
II. p o v ěřuj e
Ing Vladimír Fikejse, vedoucího odboru obrany a krizového řízením, aby postoupil
žádost investorovi Povodí Labe, státní podnik, k vyřízení
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12/2019-RADA/681 - 12. Rada města
I. s chval uj e
drobné změny stavby PPO v souladu s požadavky dotčených osob a subjektů k
předložení na Povodí Labe s.p
12/2019-RADA/682 - 12. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání dopravní komise ze dne 14.3.2019
12/2019-RADA/683 - 12. Rada města
I. s chval uj e
umístění dopravní značky B 28 "Zákaz zastavení" před Mateřskou školou Sluníčko
ve směru od finančního úřadu
12/2019-RADA/684 - 12. Rada města
I. neschval uj e
umístění nové dopravní značky B 4 "Zákaz vjezdu nákladních automobilů" v ulici
Lipová
Žadatel: J.B.
12/2019-RADA/685 - 12. Rada města
I. neschval uj e
povolení jízdy pro cyklisty v protisměru na úseku od České pošty až po Masarykovo
náměstí v ulici Nádražní a v ulici Hluboká
12/2019-RADA/686 - 12. Rada města
I. s chval uj e
umístění dětského hydraulického bagru na Městském koupališti v letní sezóně 2019
( červen, červenec, srpen) po dohodě s provozovatelem Městského koupaliště Janem
Kulhánkem.
Žadatel: J.V.
12/2019-RADA/687 - 12. Rada města
I. bere na v ědom í
oznámení ředitelky MŠ Sluníčko o uzavření školy o hlavních prázdninách ve dnech
od 01.07.2019 do 02.08.2019
12/2019-RADA/688 - 12. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru ŽPZE o potřebě pořízení nádoby na sběr bioodpadu pro Školní
jídelnu Žamberk, nám. Gen. Knopa 433
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II. s chval uj e
pořízení 1 ks nádoby na sběr bioodpadu o objemu 1100 litrů
III.
ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. připravit rozpočtové opatření příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2019 na
pořízení 1 ks nádoby na sběr bioodpadu o objemu 1100 litrů ve výši 8 tis. Kč, a
to ponížením položky "Odpadové hospodářství - Nákup pytlů na plast a nádob
na sběr bioodpadů" se současným vytvořením položky "Odpadové
hospodářství - Nákup kontejnerů" na 8 tis. Kč
Termín: 15.4.2019
12/2019-RADA/689 - 12. Rada města
I. s chval uj e
zástupcem ORP Žamberk v řídícím výboru v rámci projektu "Místní akční plán
vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a
Králíky II" starostu města Žamberk Ing. Bc. Oldřicha Jedličku
12/2019-RADA/690 - 12. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci starosty k dopisu s návrhem podmínek smíru v soudních sporech zaslaný
I.P. dne 19.03.2019 a odpověď města k tomuto návrhu ze dne 01.04.2019

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
starosta

Ivan Vrkoč
1. místostarosta
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