Usnesení RM č. 14/2019-RADA ze dne 02.05.2019
14/2019-RADA/752 - 14. Rada města
I. s chval uj e
ověřovatelem zápisu RM Jiřího Dytrta
14/2019-RADA/753 - 14. Rada města
I. s chval uj e
předložený program jednání RM
14/2019-RADA/754 - 14. Rada města
I. s chval uj e
v působnosti valné hromady společnosti Správa budov Žamberk s.r.o. se sídlem
Žamberk, Klostermanova 990, PSČ 564 01, IČ: 25280091, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové:
1. účetní závěrku společnosti Správa budov Žamberk s.r.o., Klostermanova 990,
Žamberk, za rok 2018;
2. hospodářský výsledek společnosti Správa budov Žamberk s.r.o. dosažený ke dni
31.12.2018: zisk ve výši 11.967,05 Kč;
3. rozdělení zisku ve výši 11.967,05 Kč dosaženého společností Správa budov
Žamberk s.r.o. za rok 2018 následovně: příděl do sociálního fondu společnosti
Správa budov Žamberk s.r.o. ve výši 11.967,05 Kč
14/2019-RADA/755 - 14. Rada města
I. s chval uj e
v působnosti valné hromady společnosti Správa budov Žamberk s.r.o.,
Klostermanova 990, Žamberk, dokumentaci ke zpracování žádosti o účast v
zadávacím řízení a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce
zadávané veřejným zadavatelem v užším řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na akci
„Rekonstrukce centrálního zdroje tepla U Žirafy, ul. 28. října, č.p. 1375, Žamberk“
14/2019-RADA/756 - 14. Rada města
I. bere na v ědom í
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k provedení stavby "zahradní
terasa" na pozemcích parc.č. 3752/3 a 3752/11 v k.ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení územního řízení stavby "ČS
PHM Benzina Žamberk - kanalizační přípojka k obslužnému kiosku a mycí lince" na
pozemcích parc.č. 2362/2, 3878/1, 3707 v k.ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o seznámení se s podklady pro vydání
rozhodnutí o dodatečném povolení stavby "přestavba objektu RD č.p. 504"” na
pozemku parc.č. 2640, 2638, 2646, 2642, 2639 v k.ú. Žamberk
- společné územní rozhodnutí a stavební povolení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk
na stavbu "skladová hala AGS" na pozemcích parc.č. 2090/1, 2093/1, 2088/3,
2084/2, 4006 v k.ú. Žamberk

Strana 1/11

Usnesení RM č. 14/2019-RADA ze dne 02.05.2019
- veřejnou vyhlášku Stavebního úřadu MěÚ Žamberk, seznámení s podklady pro
vydání rozhodnutí v rámci územního řízení na stavbu "datové vedení Žamberk ulice Hluboká a Havlíčkovo nábřeží" na pozemcích parc.č. 3684, 3746, 3715/1 v k.ú.
Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o seznámení se s podklady pro vydání
rozhodnutí pro stavbu "I/11 Žamberk, most ev.č. 11-065" na pozemcích v k.ú.
Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o seznámení se s podklady pro vydání
rozhodnutí pro stavbu "pokládka datového vedení Žamberk - ulice Zámecká SO-01"
na pozemku parc.č. 3750/3 v k.ú. Žamberk
14/2019-RADA/757 - 14. Rada města
I. bere na v ědom í
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les "1ks smrk pichlavý na pozemku parc.č.
513/6 v k.ú. Žamberk"”
- usnesení odboru ZPZE MěÚ Žamberk ve věci trvalého odnětí části pozemku parc.č.
2376/1 v k.ú. Žamberk ze zemědělského půdního fondu pro akci "Deponie zeminy"
14/2019-RADA/758 - 14. Rada města
I. bere na v ědom í
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk, opatření obecné povahy,
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci č. 46c náměstí Gen.
Knopa, silnici III/31014 z důvodu uzavírky místní komunikace před lékárnou a č.p.
1061, 1062, 799
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení uzavírky místní komunikace č.
46c ul. náměstí Gen. Knopa před lékárnou a č.p. 1061, 1062, 799 z důvodu výstavby
parkovacích stání
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace
č. 20d chodník ul. Kostelní pro umístění prodávaných květin a zboží před
provozovnou květiny Markytka
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace
č. 27d chodník ul. Nádražní, č. 45c ul. Nádražní pro umístění předzahrádky u "Café
Netradičně"
14/2019-RADA/759 - 14. Rada města
I. bere na v ědom í
- oznámení odboru REUP MěÚ Žamberk o společném jednání o návrhu územního
plánu Líšnice
- rozhodnutí odboru REUP MěÚ Žamberk o vydání závazného stanoviska k
provedení na kašně se sousoším Nymfy a Kentaura na Masarykově náměstí obnovu
původního rozvodu vody uvnitř sochy, zrestaurování povrchu sousoší, očištění a
konverzaci povrchu měděné desky umístěné na středovém pilíři kašny" z hlediska
zájmů státní památkové péče
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14/2019-RADA/760 - 14. Rada města
I. bere na v ědom í
- oznámení Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru OŽPZ o zahájení řízení ve
věci změny souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu pro účely
výstavby RD Na Skalách Žamberk, dopravní a technické infrastruktury - I.etapa"
14/2019-RADA/761 - 14. Rada města
I. s chval uj e
příspěvkové organizaci Mateřská škola Sluníčko, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk,
pořízení elektrického bojleru v ceně za 9.100 Kč dle žádosti příspěvkové organizace
II. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit příspěvkové organizaci Mateřská škola Sluníčko, Nám. Gen. Knopa 433,
Žamberk, zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2019 o 9.100 Kč. Příspěvek na
provoz celkem po úpravě bude pro rok 2019 činit 751.100 Kč, příspěvek na provozní
činnost celkem po úpravě bude pro rok 2019 činit 762.100 Kč
14/2019-RADA/762 - 14. Rada města
I. s chval uj e
příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Petra Ebena Žamberk, Masarykovo
náměstí 145, Žamberk, přijetí účelových finančních darů dle žádosti příspěvkové
organizace
14/2019-RADA/763 - 14. Rada města
I. s chval uj e
příspěvkové organizaci Školní jídelna Žamberk, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk,
nákup korbové myčky v ceně za cca 200.000 Kč bez DPH. Pořízení korbové myčky
bude financováno z fondu investic příspěvkové organizace
14/2019-RADA/764 - 14. Rada města
I. s chval uj e
rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2019 dle tab.
č.1)
14/2019-RADA/765 - 14. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z valné hromady společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o. se sídlem České
Libchavy 172, IČ: 49813862 a informaci o výplatě podílu na zisku společníkům
II. ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. připravit rozpočtové opatření na vyšší příjem z podílu na zisku ze společnosti
EKOLA České Libchavy s.r.o. ve výši 190 tis. Kč
Termín: 16.05.2019
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14/2019-RADA/766 - 14. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis č. 1/2019 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka konané dne
16.04.2019
II. s chval uj e
1. vyřazení majetku DDHM inv. č. 931, 779, 780, 1022, 1032 a DHM č. 8 z účetní
evidence příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Žamberk,
Albertova 357, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 1/2019 z jednání komise pro
likvidaci majetku města Žamberka a jeho následnou likvidaci dle Směrnice pro
likvidaci majetku města Žamberka. Vyřazení majetku z důvodu jeho zastarání,
nefunkčnosti. Vyřazení majetku inv. č. 931 z důvodu jeho poškození
2. vyřazení majetku DDHM inv. č. AVT/06/19, AVT/11/02, AVT/09/05,
OST/94/034, OST/94/034, OST/94/035, OST/19/34 a DHM inv. č. AVT/03/06 z
účetní evidence příspěvkové organizace Základní škola Žamberk, 28. října 581,
Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 1/2019 z jednání komise pro likvidaci majetku
města Žamberka a jeho následnou likvidaci dle Směrnice pro likvidaci majetku
města Žamberka. Vyřazení majetku z důvodu jeho zastarání, nerentabilnosti
opravy
3. vyřazení majetku DDHM inv. č. 30001058, 30001066, 30001082, 16IM0012 a
16IM0013 z účetní evidence příspěvkové organizace Městské muzeum Žamberk,
ČSA 472, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 1/2019 z jednání komise pro likvidaci
majetku města Žamberka a jeho následnou likvidaci dle Směrnice pro likvidaci
majetku města Žamberka.. Vyřazení majetku z důvodu zastarání a nefunkčnosti
4. vyřazení majetku DDHM inv. č. DHM-687, DHM-176, DHM-177 a DHM-648 z
účetní evidence příspěvkové organizace Školní jídelna Žamberk, Nám. Gen.
Knopa 433, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 1/2019 z jednání komise pro
likvidaci majetku města Žamberka a jeho následnou likvidaci dle Směrnice pro
likvidaci majetku města Žamberka. Vyřazení majetku z důvodu jeho nefunkčnosti,
nerentabilnosti opravy
III.
schval uj e
vyřazení movitého majetku DDHM inv. č. 355 z účetní evidence Městského
koupaliště Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 1/2019 z jednání komise pro likvidaci
majetku města Žamberka a jeho následnou likvidaci dle Směrnice pro likvidaci
majetku města Žamberka. Vyřazení majetku z důvodu jeho zastarání
14/2019-RADA/767 - 14. Rada města
I. bere na v ědom í
Zápis č. 1/2019 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka konané dne
16.4.2019
II. s chval uj e
1. v souladu se „Zápisem č. 1/2019 z jednání komise pro likvidaci majetku města
Žamberka konané dne 16.4.2019“ vyřazení majetku z majetkové a účetní evidence
města a jeho následnou likvidaci dle Směrnice pro likvidaci majetku města
Žamberka, uvedeného v článku „1.4.5 Zbytný majetek“ zprávy Ústřední
inventarizační komise:
- přílohy číslo 3, účet číslo 021 51, inventární číslo 20000422;
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- přílohy číslo 4, účet číslo 022 10, inventární číslo 3628.
Vyřazení majetku z důvodu jeho poškození.
- přílohy číslo 5, účet číslo 028 10, inventární číslo 185/002 a 842/002. Vyřazení
majetku z důvodu jeho zastarání
2. v souladu se „Zápisem č. 1/2019 z jednání komise pro likvidaci majetku města
Žamberka konané dne 16.4.2019“vyřazení movitého majetku DDHM inv. č.
30001328 a 30001329 z majetkové evidence jednotky SDH a jeho následnou
likvidaci dle Směrnice pro likvidaci majetku města Žamberka. Vyřazení majetku z
důvodu jeho zastarání
3. v souladu se „Zápisem č. 1/2019 z jednání komise pro likvidaci majetku města
Žamberka konané dne 16.4.2019“ vyřazení nemovitého majetku z majetkové a
účetní evidence města, uvedeného v článku „1.4.5 Zbytný majetek“ zprávy
Ústřední inventarizační komise, přílohy číslo 3, inventární číslo 56, 62, 63, 65, 67,
68, 69, 71, 72, 59, 80, 135, 136, 140, 143, 144, 153, 155, 156, 157 (kanály,
plynové vedení)
4. prodej a vyřazení majetku DDHM inventární číslo 30003192 a 30003409 z
majetkové a účetní evidence města, dle návrhu uvedeného v článku „1.4.5 Zbytný
majetek“ zprávy Ústřední inventarizační komise, přílohy číslo 5, za cenu dle
návrhu komise pro likvidaci majetku města uvedenou v „Zápise č. 1/2019 z
jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka“ konané dne 16.4.2019;
5. prodej movitého majetku DDHM inventární číslo 909, 915, 2947, 30001222 a
vyřazení z majetkové evidence jednotky SDH, dle návrhu uvedeného v článku
„1.4.5 Zbytný majetek“ zprávy Ústřední inventarizační komise, přílohy číslo 5, za
cenu dle návrhu komise pro likvidaci majetku města uvedenou v „Zápise č.
1/2019 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka“ konané dne
16.4.2019;
6. v souladu se „Zápisem č. 1/2019 z jednání komise pro likvidaci majetku města
Žamberka“ konané dne 16.4.2019 převod mobilního telefonu č. 30002893 z
majetkové evidence jednotky SDH (organizace číslo 3451 Hasiči) do majetkové
evidence Městský úřad
7. v souladu se „Zápisem č. 1/2019 z jednání škodní komise při Městském úřadu
Žamberk konané dne 11.4.2019“ vyřazení majetku z majetkové a účetní evidence
města, uvedeného v článku „1.4.1. Řešení schodků a mank“ zprávy Ústřední
inventarizační komise, přílohy číslo 2, DDHM inventární číslo 30003308 a
přílohy číslo 5, DDHM inventární číslo 20000620
8. v souladu s článkem „1.4.5 Zbytný majetek“ zprávy Ústřední inventarizační
komise, přílohy číslo 6
1) vyřazení zboží evidovaného na Informačním středisku Žamberk z účetní evidence:
a) záložky dřevěné, rok pořízení 2010, nákupní cena 25,78 Kč/kus, tyto použít na
propagaci zdarma (ke dni 21.1.2019 v počtu 28 kusů)
b) kalendář Žamberk 2019, nákupní cena 116,29 Kč/kus, vrátit na radnici k
případnému dalšímu použití (ke dni 21.1.2019 v počtu 6 kusů)
2) snížení cen zboží: reflexní náramek na ruku, rok pořízení 2015, nová prodejní
cena 20 Kč/kus (ke dni 21.1.2019 v počtu 172 kusů)
III.
neschval uj e
v souladu se „Zápisem č. 1/2019 z jednání komise pro likvidaci majetku města
Žamberka konané dne 16.4.2019“ vyřazení movitého majetku DDHM inventární
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číslo 3207, kalové čerpadlo Sigma, v pořizovací ceně 13 689 Kč, rok pořízení 2004 a
inventární číslo 30002214 Sonda pro měření chloru - typ CLE 2.2., v pořizovací ceně
34 656 Kč, rok pořízení 2011 z majetkové evidence Městského koupaliště Žamberk
do doložení chybějících dokladů a novém projednání v Komisi pro likvidaci majetku
města Žamberka
IV .
ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. zajistit odborné posouzení neopravitelnosti majetku inventární číslo 3207,
kalové čerpadlo Sigma a inventární číslo 30002214 Sonda pro měření chloru typ CLE 2.2. a předložit k projednání Komisi pro likvidaci majetku města
Žamberka
Termín: 21.06.2019
14/2019-RADA/768 - 14. Rada města
I. s chval uj e
spoluúčast na spotřebované vodě při poruše pojistného ventilu v č.p. 457/9 ul. Čs.
armády ve výši 15 000,- Kč z běžného účtu hospodářské činnosti města Žamberka
realizované Správou budov Žamberk s.r.o., Klostermanova 990, Žamberk, IČ:
25280091
14/2019-RADA/769 - 14. Rada města
I. revokuj e
Usnesení z jednání rady města Žamberka číslo 13/2019-RADA/696. Usnesení po
revokaci zní:
II. bere se souhl asem n a vědom í
zrušení zástavního práva k nemovitostem - pozemku parc. č. 2593/16 - zast. plocha a
nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 739 - obč. vyb., pozemku parc. č. 2593/29 ost.plocha, jiná plocha, pozemku parc. č. 2593/14 - zast. plocha a nádvoří, pozemku
parc. č. 2593/13 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci a k.ú. Žamberk, neboť
zanikl zajištěný dluh.
Žadatel: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žamberk
III.
pověřuj e
starostu podpisem potvrzení o zániku zástavního práva k nemovitostem - pozemku
parc. č. 2593/16 - zast.plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 739 - obč. vyb.,
pozemku parc. č. 2593/29 - 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
14/2019-RADA/770 - 14. Rada města
I. s chval uj e
zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 3734 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 6822 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk
dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodě a umístění
stavby č. IV-12-2018362/SOBS VB/1 Žamberk, U Kapličky, parcela 1568/4 - knn., v
předpokládaném rozsahu 5 bm, za jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.000,--, k této

Strana 6/11

Usnesení RM č. 14/2019-RADA ze dne 02.05.2019
částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby splatné 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
II. pověřuj e
starostu podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodě
a umístění stavby č. IV-12-2018362/SOBS VB/1 Žamberk, U Kapličky, parcela
1568/4 - knn. ve věci zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 3734 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 6822 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú.
Žamberk, v předpokládaném rozsahu 5 bm, za jednorázovou náhradu ve výši Kč
1.000,--, k této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby
splatné ke dni uskutečnění platby
14/2019-RADA/771 - 14. Rada města
I. s chval uj e
zřízení věcného břemene na částech pozemků parc.č. 3904/11 - ost. plocha, jiná
plocha o výměře 2083 m2 a parc.č. 2094 - orná půda o výměře 1323 m2 vše vedeno
na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk - pokládka datového vedení Žamberk přípojka pro f. Agrostav dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě č. 2/2019 v celkové délce 35 bm, za jednorázovou úplatu ve výši Kč
4.025,--, 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. 2/2019 ve věci zřízení věcného břemene na částech pozemků parc.č. 3904/11 - ost.
plocha, jiná plocha o výměře 2083 m2 a parc.č. 2094 - orná půda o výměře 1323 m2
vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk - pokládka datového vedení
Žamberk - přípojka pro f. Agrostav v celkové délce 35 bm, za jednorázovou úplatu
ve výši Kč 4.025,--, k této částce bude připočtena platná sazba DPH
14/2019-RADA/772 - 14. Rada města
I. s chval uj e
stavbu a zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě na části pozemku
parc.č. 743/16 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 125 m2 vedený na LV č.
10001 pro obec a k.ú. Žamberk v lokalitě Nad Poliklinikou ve věci uložení HDPE
trubky a datového vedení dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti inženýrské sítě č. 1/2018.
Žadatel: Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 844, 561 51 Letohrad
II. pověřuj e
starostu podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě č. 1/2018 ve věci stavby a zřízení věcného břemene - služebnost
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inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 743/16 - ost. plocha, ost. komunikace o
výměře 125 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk v lokalitě Nad
Poliklinikou ve věci uložení HDPE trubky a datového vedení
14/2019-RADA/773 - 14. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č. 1 pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou
provozem vozidla č. 5900021946 uzavřené se Slavia pojišťovnou a.s., Revoluční 1,
Praha 1, IČ: 60197501 ve věci pojištění vozidla Peugeot Boxer RZ 4E8685
II. pověřuj e
starostu města podpisem dodatku č. 1 k pojistné smlouvě
14/2019-RADA/774 - 14. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit bezúplatný převod částí pozemku parc.č. 3687/1 - ost. plocha, silnice z
celkové výměry 15443 m2 vedený na LV č. 3708 (Pardubický kraj) pro obec a k.ú.
Žamberk - chodníky a veřejná zeleň na město Žamberk dle GP čl.pl. 2946-195/2015
se jedná o pozemky parc.č. 3687/22 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 353 m2,
parc.č. 3687/23 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 523 m2, parc.č. 3687/24 - ost.
plocha, jiná plocha o výměře 577 m2, parc.č. 3687/25 - ost. plocha, jiná plocha o
výměře 494 m2, parc.č. 3687/26 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 342 m2, parc.č.
3687/27 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 451 m2, parc. č. 3687/28 - ost. plocha,
jiná plocha o výměře 374 m2 vše v obci a k.ú. Žamberk.
Žadatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice - Staré Město, 530 02
Pardubice
14/2019-RADA/775 - 14. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č.2 k Příkazní smlouvě ze dne 5. 9. 2018 uzavřené mezi městem Žamberk
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" (třetí kolo)
II. pověřuj e
starostu města podpisem dodatku č. 2 k příkazní smlouvě
14/2019-RADA/776 - 14. Rada města
I. s chval uj e
realizaci výměny uličních vpustí v ul. Hluboká v rámci stavby "Žamberk, ul.
Hluboká - rekonstrukce chodníků"
14/2019-RADA/777 - 14. Rada města
I. s chval uj e
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provedení zpevněné plochy před Divadelní kavárnou z příslušné položky rozpočtu
města
II. pověřuj e
odbor REUP objednáním prací u spol. TS ŽAMBERK s.r.o
14/2019-RADA/778 - 14. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č. 2 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 upřesnění
termínu ukončení realizace a předání díla
II. pověřuj e
starostu podpisem dodatku č. 2 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 upřesnění termínu ukončení realizace a předání díla
14/2019-RADA/779 - 14. Rada města
I. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr výpůjčky části
(celkem cca 30 m2) pozemku parc.č. 366/1 - ost. plocha, zeleň z celkové
výměry 2925 m2 veden na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk na dobu
určitou od 01.06.2019 do 31.10.2019 jako předzahrádku k provozovně v č.p.
39 (Divadelní kavárna U KRÁLŮ) v Nádražní ulici, Žamberk.
Žadatel: V.K.
Termín: 06.05.2019
14/2019-RADA/780 - 14. Rada města
I. bere na v ědom í
výsledek jednání o možné záchraně lávky u Sokolovny ze dne 26.4.2019 a informace
o postupu projekčních prací
14/2019-RADA/781 - 14. 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 příloohy
14/2019-RADA/782 - 14. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru PRAV o žádostech o poskytnutí informací
14/2019-RADA/783 - 14. Rada města
I. bere na v ědom í
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petici proti uzavření lávky u sokolovny v Žamberku ze dne 07.04.2019
14/2019-RADA/784 - 14. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost J.B. o umístění kamer v ul. Lipová v Žamberku
II. neschval uj e
umístění kamerového systému v ul. Lipová v Žamberku
14/2019-RADA/785 - 14. Rada města
I. neschval uj e
dodatek č. 1 k obchodní smlouvě, kód klienta 134 mezi městem Žamberk, jako
odběratelem, a spol. Edenred CZ, s.r.o., IČ 24745391, se sídlem Praha, Pernerova
691/42, jako dodavatelem
14/2019-RADA/786 - 14. Rada města
I. bere na v ědom í
1. uspořádání 9. bienále veřejné neanonymní soutěže "Stavba roku 2019 v
Pardubickém kraji"
2. zveřejnění textu výzvy soutěže a přihlášky do soutěže na webových stránkách
města Žamberka
14/2019-RADA/787 - 14. Rada města
I. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. předložit radě města harmonogram oprav včetně finančních dopadů dle
opatření vyplývajících z mostních prohlídek
Termín: 27.5.2019
2. zpracovat harmonogram zadání statického výpočtu zatížitelnosti všech mostů a
lávek včetně předložení finančních nákladů
Termín: 27.5.2019
II. pověřuj e
1. starostu města podat zprávu silničnímu správnímu úřadu o zajištění doložení
zatížitelnosti a oprav vyplývajících z hlavních mostních prohlídek
2. odbor REUP průběžným zajištěním plnění povinností vlastníka mostů a lávek
vyplývajících z ČSN 73 6221
14/2019-RADA/788 - 14. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu o dílo č. 32/2800/2019 uzavřenou mezi městem Žamberk a UNILES, a.s.,
IČ 47307716, se sídlem Rumburk, Jiříkovská 913/18
II. pověřuj e
starostu města podpisem smlouvy o dílo
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14/2019-RADA/789 - 14. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost obyvatel domu č.p. 1528, Velký Hájek, Žamberk, o výsadbu řady
neopadavých stromků v lokalitě Velký Hájek
II. pověřuj e
1. starostu
1. zasláním odpovědi
Termín: 20.5.2019
14/2019-RADA/790 - 14. Rada města
I. bere na v ědom í
záměr úpravy rozvodů v jednacím sále ZM
II. s chval uj e
zpracování projektu a kalkulace úpravy rozvodů
III.
pověřuj e
1. Bc. Zdenka Vanického, vedoucího oddělení informatiky
1. vystavením objednávky na zpracování projektu a kalkulace v ceně 12.100,- Kč
celkem
Termín: 6.5.2019

14/2019-RADA/791 - 14. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání redakční rady Žamberských listů č. 4 ze dne 15.04.2019
14/2019-RADA/792 - 14. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání komise pro sociální služby ze dne 30. dubna 2019
II. s chval uj e
na základě doporučení komise pro sociální služby uzavřít nájemní smlouvu na dobu
neurčitou v DPS na byt č. 235 s Z.K.
14/2019-RADA/793 - 14. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání Komise pro zahraniční styky ze dne 23.04.2019

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
starosta

Ivan Vrkoč
1. místostarosta
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