Usnesení RM č. 13/2019-RADA ze dne 18.04.2019
13/2019-RADA/691 - 13. Rada města
I. s chval uj e
ověřovatele zápisu RM Petra Procházku
13/2019-RADA/692 - 13. Rada města
I. s chval uj e
předložený program jednání RM
13/2019-RADA/693 - 13. Rada města
I. bere na v ědom í
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "Pokládka
datového vedení Žamberk - ulice na Poliklinikou" na pozemcích parc.č. 743/20,
743/16, 743/14, 743/1, 747/3, 747/15, 747/6, 743/13, 745/2, 747/12, 4090 v k.ú.
Žamberk
- seznámení s podklady Stavebního přadu MěÚ Žamberk pro vydání rozhodnutí na
stavbu "skladová hala AGS" na pozemcích parc.č. 2090/1, 2093/1, 2088/3, 2084/2 a
4006 v k.ú. Žamberk
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na stavbu "„pokládka
vodovodního, kanalizačního, elektro a datového vedení Žamberk - přípojky pro
stavbu hangáru-skladovací haly, letiště Žamberk" na pozemcích parc.č. 2391, 3789,
2410/8, 2406/6, 2400, 2285/1, 2314/4 v k.´. Žamberk
- společný souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk s provedením ohlášení
stavebního záměru "rodinný dům, zpevněné plochy, kanalizační přípojka, přípojka
elektro NN, vodovodní přípojka, plynovodní přípojka, oplocení, přípojka dešťové
kanalizace včetně retenční nádrže" na pozemku parc.č. 886/7 v k.ú. Žamberk
13/2019-RADA/694 - 13. Rada města
I. bere na v ědom í
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o schválení plánu opatření pro případy
havárie - farma Dlouhoňovice pro zacházení se závadnými látkami
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení vodoprávního řízení ve věci
"Schválení plánu opatření pro případ havárie - Dibaq a.s." v k.ú. Helvíkovice
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení vodoprávního řízení ve věci
"Schválení plánu opatření pro případ havárie - farma Herba, a.s." v k.ú. Líšnice a k.ú.
Žamberk
13/2019-RADA/695 - 13. Rada města
I. bere na v ědo m í
- stanovení místní úpravy provozu odborem SPDO MěÚ Žamberk na veřejně
přístupné účelové komunikaci přes kolejiště před vstupem do Muzea starých strojů z
důvodu dokončení výstavby chodníků, který kříží úzkokolejné kolejiště před
vstupem do muzea
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- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk, opatření obecné povahy stanovení
přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a veřejně přístupných
účelových komunikacích z důvodu provázení údržbových prací
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č.55d chodník Vojáčkovy sady, č. 27d chodník před budovou pošty ul.
Nádražní pro umístění oplocení staveniště u č.p. 833 a pro umístění lešení
13/2019-RADA/696 - 13. Rada města
I. bere se souhl asem n a vědom í
zrušení zástavního práva k nemovitostem - pozemku parc.č. 2593/6 - zast.plocha a
nádvoří, jeho součástí je stavba čp. 739 - obč. vyb., pozemku parc.č. 2539/19 ost.plocha, jiná plocha, pozemku parc.č. 2593/14 - zast.plocha a nádvoří, pozemku
parc.č. 2593/13 - zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Žamberk, neboť zanikl
zajištěný dluh.
Žadatel: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žamberk
II. pověřuj e
starostu podpisem potvrzení o zániku zástavního práva k nemovitostem - pozemku
parc.č. 2593/6 - zast.plocha a nádvoří, jeho součástí je stavba čp. 739 - obč. vyb.,
pozemku parc.č. 2539/19 - ost.plocha, jiná plocha, pozemku parc.č. 2593/14 zast.plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 2593/13 - zastavěná plocha a nádvoří v obci
a k.ú. Žamberk, z důvodu zániku zajištěného dluhu
13/2019-RADA/697 - 13. Rada města
I. revokuj e
usnesení číslo 11/2019-RADA/569 z jednání rady města Žamberka konané dne
21.03.2019
II. s chval uj e
1. účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna Žamberk, nám. Gen. Knopa
433, Žamberk, IČ 00856487, sestavenou k 31.12.2018
2. hospodářský výsledek dosažený ke dni 31.12.2018: zisk ve výši 336.429,32 Kč
rozdělit následujícím způsobem:
- finanční prostředky ve výši 100.000 Kč přidělit do fondu odměn,
- finanční prostředky ve výši 236.429,32 Kč přidělit do rezervního fondu
13/2019-RADA/698 - 13. Rada města
I. s chval uj e
rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2019 dle tab.
č.1)
13/2019-RADA/699 - 13. Rada města
I. bere na v ědom í
plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2019 ke dni 31.3.2019
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13/2019-RADA/700 - 13. Rada města
I. s chval uj e
pořízení modulu "Komplexní řešení napojení na základní registry" informačního
systému FENIX, dodavatel: Asseco Solutions, a.s., Zelený pruh 1560/99, Praha 4,
IČ: 64949541
II. ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. připravit příslušné rozpočtové opatření
Termín: 02.05.2019
2. oddělení informatiky
1. zajistit objednání a implementaci modulu Komplexní řešení napojení na ZR
Termín: 17.05.2019
13/2019-RADA/701 - 13. Rada města
I. prohl ašuj e
že jako vlastník pozemku parc.č. 3160/89 - orná půda o výměře 4512 m2 vedený na
LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk zajistí ve lhůtě nejpozději do 31.12.2019
odstranění stromoví a jiných porostů v ochranném pásmu plynárenského zařízení a
pověřuje starostu podpisem Stanoviska k provedení preventivní údržby v ochranném
pásmu plynárenského zařízení.
Žadatel: GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
13/2019-RADA/702 - 13. Rada města
I. s chval uj e
změnu podstatného prvku nájemní smlouvy ze dne 19.05.2004 ve věci pronájmu
části (cca 440 m2) pozemku parc.č. 3773/2 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové
výměry 661 m2, části (cca 930 m2) pozemku parc.č. 3776 - ost. plocha, jiná plocha z
celkové výměry 1607 m2 a části (cca 1730 m2) pozemku parc.č. 10216 - ost. plocha,
ost. komunikace z celkové výměry 3814 m2 vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a
k.ú. Žamberk a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 9.
Žadatel: Líšnická a.s., Líšnice 204, 561 84 Líšnice
13/2019-RADA/703 - 13. Rada města
I. s chval uj e
výpůjčku části (celkem cca 13 m2) pozemků parc.č. 3752/3 - ost. plocha, ost.
komunikace z celkové výměry 658 m2 (část chodníku) a parc.č. 3752/11 - ost.
plocha, ost. komunikace z celkové výměry 3282 m2 (minimální zábor části
parkovacích míst - patky) vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk na
dobu určitou od 15.04.2019 do 15.10.2019 jako předzahrádku k provozovně u č.p.
764 (Café Netradičně) v Nádražní ulici, Žamberk za podmínky zabezpečení
průchodu v min. šíři 1 metru a pověřuje starostu podpisem smlouvy o výpůjčce.
Žadatel: D.Š.
13/2019-RADA/704 - 13. Rada města
I. bere na v ědom í
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informaci ve věci pronájmu nebytových prostor v č.p. 168 (1/2 spoluvlastnického
podílu) v Žamberku
II. s chval uj e
opětovné zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě čp. 168 v
Žamberku za následujících podmínek:
- zájemce podá nabídku do 31.05.2019. Nabídka bude obsahovat navrhovanou cenu
nájmu, účel nájmu, dobu, na kterou chce zájemce smlouvu uzavřít
- možnost prohlídek nebytových prostor po dohodě se Správou budov Žamberk, s.r.o.
- v záměru bude uvedeno, že město je podílovým spoluvlastníkem nebytových
prostor (podíl 1/2 vzhledem k celku) a že o výběru bude rozhodovat společně s
dalším spoluvlastníkem
- záměr bude zveřejněn v Žamberských listech a případně dalších médiích
13/2019-RADA/705 - 13. Rada města
I. s chval uj e
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zpracování jednostupňové projektové
dokumentace na akci "Obnova střecha radnice č.p.166, Masarykovo náměstí,
Žamberk" mezi městem Žamberk a společností Projekční atelier pro dokumentaci,
průzkum a obnovu historických staveb s.r.o., IČ: 06226787
II. pověřuj e
starostu podpisem dodatku č. 1 SOD
13/2019-RADA/706 - 13. Rada města
I. s chval uj e
zadání zpracování statického výpočtu zatížitelnosti mostu č. 3C-422 v ul. Hluboká
"železný most" a mostu č. 5C-407 v Betlémě u společnosti MDS PROJEKT s.r.o.,
IČ: 27487938
II. ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření ve výši 250. tis. Kč a to ponížením rezervy
rozpočtu a navýšením položky "Geodetické zaměření, plány, mapy a znalecké
posudky"
Termín: 09.05.2019
13/2019-RADA/707 - 13. Rada města
I. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje části (280
m2) pozemku parc.č. 3758/2 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry
1006 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk (dle GP čl. pl. 321828/2019 ze dne 01.03.2019, se jedná o pozemek parc.č. 3758/33 - ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 280 m2 v obci a k.ú. Žamberk).
Žadatel: GAF s.r.o. Zemědělská 1378, 564 01 Žamberk
Termín: 23.04.2019
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13/2019-RADA/708 - 13. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost organizace Cesta pro rodinu z.ú., Nádražní 22, Žamberk, o dofinancování
stavebních víceprací vzniklých při realizace akce "Rekonstrukce půdních prostor pro
dětskou skupinu"
II. s chval uj e
proplacení stavebních víceprací vzniklých v budově čp. 22, ul. Nádražní, Žamberk
při akci "Rekonstrukce půdních prostor pro dětskou skupinu - změny II. dle ZP" ve
výši 55 554,79 Kč včetně DPH z finančních prostředků vedených na Hospodářské
činnosti města realizované Správou budov Žamberk s.r.o., Klostermanova 990,
Žamberk
III.
ukl ádá
1. Řediteli společnosti Správa budov Žamberk s.r.o.
1. zajistit proplacení faktury za vícenáklady na akci "„Rekonstrukce půdních
prostor pro dětskou skupinu" ve výši 55 554,79 Kč vč. DPH společnosti
Bromach spol. s r.o., Dobrovského 83, Lanškroun, IČ: 27467520
Termín: 03.05.2019
13/2019-RADA/709 - 13. Rada města
I. bere na v ědom í
informace o průběhu veřejné zakázky „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“
II. s chval uj e
1. z důvodu průtahů v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „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“, které zadavatel nezavinil, ani je nemohl předvídat (vyloučení
vybraného dodavatele pro nesplnění zadávacích podmínek a následné posouzení
splnění podmínek účasti a dalších zadávacích podmínek u nabídky účastníka,
který se umístil druhý v pořadí), termín zahájení realizace díla červen 2019 s tím,
že stanovená maximální délka realizace díla v kalendářních dnech zůstává beze
změny
2. 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 MATEX HK
s.r.o., Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807 s druhou
ekonomicky nejvýhodnější nabídkovou cenou ve výši 3 979 068,85 Kč vč. DPH
III.
ukl ádá
1. Odboru finančnímu
provést rozpočtové opatření příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2019 ve výši
300.000,00 Kč, a to ponížením položky "rezerva rozpočtu" se současným
navýšením položky " Komunikace Nad Poliklinikou - rekonstrukce komunikace a
chodníků"
Termín: 2.5.2019
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IV .

pověřuj e
po splnění zadávacích podmínek, které bude vybraný dodavatel prokazovat
předložením kopie dokladů, které si zadavatel vyhradil předložit před podpisem
smlouvy, starostu města podpisem smlouvy o dílo

13/2019-RADA/710 - 13. Rada města
I. s chval uj e
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Zvýšení kvality řízení,
lidských zdrojů a efektivity veřejné správy - Žamberk" KA03 Koncepce veřejného
osvětlení 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 nejnižší nabídková
cena v Kč vč. DPH
ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ:
27804721
AZ elektroprojekce, s.r.o., Přemyšlenská 1825/13a, 18200 Praha 8, IČ: 25756095
ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČ: 45274517
atelier světelné techniky s.r.o., Braškovská 368/1, Liboc, 161 00 Praha 6, IČ:
24302741
A8000 s.r.o. Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice, IČ: 46680543
II. j m enuj e
komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ve složení Ing. Bc. Oldřich
Jedlička (náhradník PhDr. Hana Chvátilová.), Ivan Vrkoč (náhradník Zděnka
Šebková), Ing. Lenka Fránková, Ing. Lenka Dušková, Radka Stránská
13/2019-RADA/711 - 13. Rada města
I. bere na v ědom í
v rámci veřejné zakázky "PD Rekonstrukce bazénů a příslušenství Městského
koupaliště Žamberk“ odstoupení vybraného dodavatele HUTNÍ PROJEKT FrýdekMístek a.s., 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 45193584 s ekonomicky
nejvýhodnější nabídkovou cenou od záměru uzavřít smlouvu o dílo z důvodu
technicko-organizačních změn
II. 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 a dodavatelem
díla společnost CODE spol. s r. o., Na Vrtálně 84, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice,
IČ: 49286960 s druhou ekonomicky nejvýhodnější nabídkovou cenou ve výši
360.580,00 Kč vč. DPH
III.
pověřuj e
starostu města podpisem smlouvy o dílo
13/2019-RADA/712 - 13. Rada města
I. bere na v ědom í
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žádost o vyjádření ve věci převodu části pozemku parc.č. 1180/3 - tr. tr. porost z
celkové výměry 210 m2 vedený na LV č. 60000 pro obec a k.ú. Žamberk a pověřuje
1. místostarostu dalším jednáním v této věci.
Žadatel: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Smetanova 43/1, 562 16
Ústí nad Orlicí
13/2019-RADA/713 - 13. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č. 3 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 méněprací a víceprací
II. pověřuj e
starostu podpisem dodatku č. 3 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 méněprací a víceprací
13/2019-RADA/714 - 13. Rada města
I. s chval uj e
realizaci dětského hřiště dle nabídky společnosti DĚTSKÁ HŘIŠTĚ , WORKOUT A
PARKOUR FRANTIŠEK SMITKA Přívětice 101; 33828 Radnice
II. pověřuj e
1. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování
1. objednáním realizace
Termín: 30.04.2019
13/2019-RADA/715 - 13. Rada města
I. s chval uj e
likvidaci nefunkčního chlazení ze zimního stadionu s odkupem za zůstatkovou cenu
dle nabídky ze dne 18.04.2019
II. pověřuj e
1. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování
1. objednáním likvidace nefunkčního chlazení u dodavatele H+H technika , spol.
s r. o., Čechyně 182, 683 01 Rousínov
Termín: 31.05.2019
13/2019-RADA/716 - 13. Rada města
I. bere na v ědom í
sdělení vedoucí REUP o stavu klimatizační jednotky z Divadelní kavárny
II. s chval uj e
nabídku prodeje klimatizační jednotky prostřednictvím inzerce
13/2019-RADA/717 - 13. Rada města
I. bere na v ědom í
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cenové nabídky na realizaci klimatizace obřadní síně radnice
II. pověřuj e
1. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování
1. realizací klimatizace obřadní síně radnice
Termín: 30.6.2019
13/2019-RADA/718 - 13. Rada města
I. ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2019 na
úhradu faktury za dodávky elektřiny v č.p.1277 ve výši 4.000,00 Kč, a to
ponížením položky "rezerva rozpočtu" se současným navýšením položky
"Opravy a údržba do majetku města"
Termín: 2.5.2019
13/2019-RADA/719 - 13. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru PRAV o žádostech o poskytnutí informací
13/2019-RADA/720 - 13. Rada města
I. bere na v ědom í
konání rodinné akce v Kulturním centru Vonwillerka, z.s., Žamberk dne 27.04.2019
v době nočního klidu.
Žadatel: V.K.
13/2019-RADA/721 - 13. Rada města
I. s chval uj e
dohodu o zrušení věcného břemene a smlouvu o zřízení věcného břemene mezi
účastníky Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IČ
70885869, se sídlem Teplého 1526, 530 02 Pardubice, jako povinným z věcného
břemene, Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost, IČ
60930811, se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk, jako oprávněným z
věcného břemene, a městem Žamberk, jako stavebníkem a původním oprávněným z
věcného břemene
II. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy o zrušení věcného břemene a zřízení věcného břemene
13/2019-RADA/722 - 13. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu o zrušení věcného břemene a zřízení věcného břemene č. 7DHM190044
mezi účastníky Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého
951/18, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové, jako povinným z věcného
břemene, Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost, IČ
60930811, se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk, jako oprávněným z

Strana 8/13

Usnesení RM č. 13/2019-RADA ze dne 18.04.2019
věcného břemene, a městem Žamberk, jako stavebníkem a původním oprávněným z
věcného břemene,
II. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy o zrušení věcného břemene a zřízení věcného břemene č.
7DHM190044
13/2019-RADA/723 - 13. Rada města
I. s chval uj e
dohodu o zrušení věcného břemene a smlouvu o zřízení věcného břemene mezi
účastníky D.Š., jako povinným z věcného břemene, Vodovody a kanalizace
Žamberk, veřejná obchodní společnost, IČ 60930811, se sídlem Masarykovo náměstí
166, Žamberk, jako oprávněným z věcného břemene, a městem Žamberk, jako
stavebníkem a původním oprávněným z věcného břemene
II. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy o zrušení věcného břemene a zřízení věcného břemene
13/2019-RADA/724 - 13. Rada města
I. s chval uj e
kupní smlouvu mezi městem Žamberk, jako prodávajícím, a spol. WOOD @
PAPER a.s., IČ 26229854,se sídlem Hlína 18, čp. 57, Ivančice, jako kupujícím
II. pověřuj e
starostu podpisem kupní smlouvy
13/2019-RADA/725 - 13. Rada města
I. bere na v ědom í
výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys Pardubického kraje 2018
13/2019-RADA/726 - 13. Rada města
I. ruší
usnesení rady města Žamberka č. 11/2019-RADA/606 z 21.03.2019
II. s chval uj e
smlouvu mezi městem Žamberk a spol. EPIC Solutions s.r.o., IČ 07246471, Praha, se
zapracováním změn provedených pořadatelem
III.
pověřuj e
starostu podpisem smlouvy
13/2019-RADA/727 - 13. Rada města
I. bere na v ědom í
postup města Žamberka v řízení vedeném Městským úřadem Žamberk, odborem
ZPZE pod sp.zn. 5231/2019/ZPZE, týkající se deponie zeminy
13/2019-RADA/728 - 13. Rada města
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bere na v ědom í
nabídkové ceny tiskáren na tisk Žamberských listů (viz příloha)
II. s chv al uj e
objednání tisku čísel 9-21/2019 Žamberských listů u tiskárny s nejnižší nabídkovou
cenou: Tiskárna V&H Print Hlávko s.r.o., Náchodská 215, 549 01 Nové Město nad
Metují
III.
pověřuj e
redaktorku ŽL vystavením objednávky tisku čísel 9-21/2019 u tiskárny V&H Print
Hlávko s.r.o, IČ: 28783956
I.

13/2019-RADA/729 - 13. Rada města
I. s chval uj e
podání žádosti o udělení dotace a záštity z rozpočtu Příspěvky a záštity kanceláře
hejtmana v roce 2019 - na akci "Přísahali republice", která se bude konat dne
31.8.2019 a pověřuje starostu jejím podpisem
13/2019-RADA/730 - 13. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu o zprostředkování uměleckého pořadu - Šansonový recitál Markéty
Burešové a Petry Bílkové dne 3.5.2019, který je součástí 20. výročí oslav Majálesu v
Žamberku a pověřuje starostu jejím podpisem
13/2019-RADA/731 - 13. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání komise pro sociální služby ze dne 16. dubna 2019
II. s chval uj e
1. na základě doporučení komise pro sociální služby uzavřít nájemní smlouvu na
dobu neurčitou v DPS na byt č. 148 s M.U.
2. na základě doporučení komise pro sociální služby prodloužit nájemní smlouvu na
byt č. 230 s J.M. do 30.04.2021
13/2019-RADA/732 - 13. Rada města
I. ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření, kterým se navýší příjmová i výdajová položka
rozpočtu "Žamberská akademie volného času" o 5.050,- Kč
Termín: 3.5.2019
13/2019-RADA/733 - 13. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu o bezúplatném převodu hydraulického vyprošťovacího zařízení Lukas z
HZS Pardubického kraje na město
II. pověřuj e
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starostu podpisem
13/2019-RADA/734 - 13. Rada města
I. bere na v ědom í
poptávkové řízení na dodávku systému pro asset management a databázi zdrojů
II. s chval uj e
pořízení nového systému od firmy AUTOCONT a.s., Ostrava, za cenu 129 966,00
Kč, včetně DPH
III.
pověřuj e
1. Bc. Zdenka Vanického, vedoucího oddělení informatiky
1. vystavením objednávky na dodávku a zprovoznění systému
Termín: 22.4.2019
13/2019-RADA/735 - 13. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání Bytové komise ze dne 11.04.2019
13/2019-RADA/736 - 13. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ul. U Polikliniky
1055/19 s M.F. do 30.04.2021
13/2019-RADA/737 - 13. Rada města
I. bere na v ědom í
uzavření nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ul. U Polikliniky
1055/21 s Ž.H. do 30.04.2021
13/2019-RADA/738 - 13. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ul. U Polikliniky
1055/20 s R.H. do 30.04.2021
13/2019-RADA/739 - 13. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v č.p. 1528/4 ul.
Velký Hájek s V.S. do 30.04.2020
13/2019-RADA/740 - 13. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ul. U Polikliniky
1054/19 s M.F. do 30.04.2021
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13/2019-RADA/741 - 13. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční č.p.
651/5 s J.N. do 31.05.2021
13/2019-RADA/742 - 13. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády
457/2 s V.Č. a R.K. na dobu určitou do 31.08.2019
13/2019-RADA/743 - 13. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt v ul. Nádražní 824/8 s Albertinem, odborným
léčebným ústavem, Žamberk Za Kopečkem 353 na dobu určitou 2 let s podmínkou
obsazení bytu zdravotnickým personálem
13/2019-RADA/744 - 13. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ul. U Polikliniky
č.p. 1064/15 se S.K. do 30.04.2021
13/2019-RADA/745 - 13. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční č.p.
794/6 s O.N. do 30.04.2020
13/2019-RADA/746 - 13. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ul. U Polikliniky
1054/20 s L.H. do 30.04.2021
13/2019-RADA/747 - 13. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ul. U Polikliniky
č.p. 1063/13 s B.H. do 30.04.2020
13/2019-RADA/748 - 13. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání Komise pro zahraniční styky ze dne 26.03.2019
13/2019-RADA/749 - 13. Rada města
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I.

s chval uj e
pořádání akce Běh na Rozálku dne 26.04.2019 od 16:00 do 19:00 hodin na
Kapelském vrchu se startem u Městského muzea a cílem v prostoru Tyršovy
rozhledny
Žadatel: Středisko volného času ANIMO, 28 října 713, Žamberk

13/2019-RADA/750 - 13. Rada města
I. bere na v ědom í
Inspekční zprávu a protokol o kontrole České školní inspekce, Pardubického
inspektorátu, Pardubice z kontroly provedené v příspěvkové organizaci Mateřská
škola Čtyřlístek, Žamberk ve dnech 20.02.až 22.02.2019
13/2019-RADA/751 - 13. Rada města
I. s chval uj e
konání závodů Eager´s Cup, mezinárodní flyballový turnaj ve dnech 04-05.05.2019 v
areálu fotbalového hřiště Pod Černým lesem
Žadatel: Český kynologický svaz, Základní organizace Žamberk, Sokolovská 1299,
Žamberk

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
starosta

Ivan Vrkoč
1. místostarosta
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