PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 9/2019
USNESENÍ ZM č. 5
ze dne 09.04.2019

Omluveni: Petr Andrle, Petr Procházka, Ing. Pavel
Zářecký, Mgr. Jaromír Žejdlík, Jiří Kašpar, PhDr. Hana
Chvátilová

 05/2019-ZAST/107

schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM Jiřího Dytrta
a MUDr. Jiřinu Jirešovou.
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+,
15A, 16+, 17A, 18+, 19+, 20A, 21A

 05/2019-ZAST/108

schvaluje předložený program jednání ZM.
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+,
15A, 16+, 17A, 18+, 19+, 20A, 21A

 05/2019-ZAST/109

schvaluje zápis z jednání ZM č. 4/2019-ZAST ze dne
12.02.2019.
přijato, pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+,
15A, 16Z, 17A, 18+, 19+, 20A, 21A

 05/2019-ZAST/110

bere na vědomí informaci o výši daňových převodů
od Finančního úřadu ke dni 31.03.2019 uvedené v tabulce č. 1.
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+,
15A, 16+, 17A, 18+, 19+, 20A, 21A

 05/2019-ZAST/111

souhlasí s podáním žádosti o dotaci na realizaci projektu Revitalizace parku u CSP Žamberk z Operačního
programu Životní prostředí 2014-2020 z prioritní osy
4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu.
přijato, pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+,
15A, 16Z, 17A, 18N, 19+, 20A, 21A

 05/2019-ZAST/112

schvaluje: 1) aktualizované znění předpisu SAM 3230
Pravidla pro tvorbu a použití Fondu na podporu studijních pobytů studentů v zahraničí, vydání číslo 3;
2) rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2019 uvedená v tabulce číslo
3 rozpočtových opatření.
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+,
15A, 16+, 17N, 18+, 19+, 20A, 21A

 05/2019-ZAST/113

- schvaluje: 1) přijetí dlouhodobého investičního
úvěru městem Žamberkem v roce 2019 ve výši
160.000.000 Kč s čerpáním úvěru nejpozději v termínu do 31.03.2022 a s dobou splatnosti do 31.12.2038.
Účel úvěru: „Výdaje na investice do majetku města
Žamberka“; 2) jako poskytovatele dlouhodobého
investičního úvěru městu Žamberku v roce 2019 ve
výši 160.000.000 Kč s účelovým určením „Výdaje na
investice do majetku města Žamberka“ peněžní ústav
Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969,
PSČ 114 07, IČ: 45317054
- pověřuje starostu města podpisem Smlouvy
o úvěru. Termín: 19.04.2019.
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10N, 11A, 12+, 13+, 14+,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20A, 21A

 05/2019-ZAST/114

schvaluje závazný ukazatel pro ostatní příjemce
provozních dotací a příspěvků z rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka na rok 2019: Euroregion
Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou: 24.264 Kč; Svaz měst a obcí
ČR, Praha: 23.198 Kč.
přijato, pro: 12, proti: 0, zdržel se: 3
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+,
15A, 16Z, 17Z, 18Z, 19+, 20A, 21A

 05/2019-ZAST/115

- schvaluje: 1) vstup města Žamberka, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846,
do zájmového sdružení právnických osob Orlické

hory a Podorlicko se sídlem Panská 1492, Rychnov
nad Kněžnou, IČ: 72034459, s platností od 01.05.2019
a vznik členství města Žamberka v zájmovém sdružení
právnických osob Orlické hory a Podorlicko, Rychnov
nad Kněžnou; 2) výši ročního členského poplatku
města Žamberka do DS Orlické hory a Podorlicko,
Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou, ve výši 9 Kč na
1 obyvatele města Žamberka; 3) rozpočtová opatření
uvedená v tabulce číslo 4 rozpočtových opatření
- pověřuje starostu města Žamberka: 1) zastupováním
města Žamberka na valné hromadě sdružení
právnických osob Orlické hory a Podorlicko se sídlem
Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou, IČ: 72034459;
2) podpisem přihlášky ke členství města Žamberka,
Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: 00279846,
v zájmovém sdružení právnických osob Orlické hory
a Podorlicko, se sídlem Panská 1492, Rychnov nad
Kněžnou.
přijato, pro: 11, proti: 1, zdržel se: 3
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10Z, 11A, 12+, 13+, 14+,
15A, 16-, 17Z, 18Z, 19+, 20A, 21A

 05/2019-ZAST/116

schvaluje: 1) poskytnutí dotace z rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka na rok 2019 z programu
Podpora volnočasových aktivit a Podpora sportu a
tělovýchovy u žádostí nad 50 tis. Kč; 2) veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z programu Podpora
volnočasových aktivit mezi městem Žamberkem, jako
poskytovatelem, a příjemcem Junák - český skaut,
středisko Žamberk, z. s., Zámecká, 564 01 Žamberk,
IČ: 15029107, na realizaci projektu „Celoroční provoz
2019 a nová táborová kuchyně“ ve výši 64.000 Kč;
3) veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z programu Podpora sportu a tělovýchovy mezi městem
Žamberkem, jako poskytovatelem, a příjemci:
a) SK Žamberk, z.s., Hlavní 121, 564 01 Dlouhoňovice,
IČ: 44473966, na realizaci projektů: „1. Podpora činnosti
dětí a mládeže SK Žamberk, z.s., 2. Podpora sportovní
činnosti dospělých SK Žamberk, z.s. přípravy a účasti
na soutěžích, 3. Podpora na opravy a provoz loděnice
SK Žamberk, z.s. - opravy základů, podezdívky objektu“
ve výši 466.000 Kč; b) Tělocvičná jednota Sokol Žamberk, Tyršova 534, 564 01 Žamberk, IČ: 61239666,
na realizaci projektů: „1. Podpora sportovní činnosti
dětí a mládeže TJ Sokol Žamberk, 2. Podpora sportovní činnosti dospělých TJ Sokol Žamberk, 3. Podpora na vybavení, provoz, energie, údržbu a opravy
sokolovny TJ Sokol Žamberk“ ve výši 328.000 Kč;
c) 1. FC Žamberk z.s., U Koupaliště 755, 564 01 Žamberk,
IČ: 70808554, na realizaci projektů: „1. Zabezpečení
sportovní činnosti dětí a mládeže v roce 2019, 2. Podpora sportovní činnosti dospělých v roce 2019“ ve výši
170.000 Kč; d) TOSK Žamberk z.s., U Koupaliště 1362,
564 01 Žamberk, IČ: 26652871, na realizaci projektů:
„1. TENISPROGRAM 2019, 2. Tenis pro neregistrované a
seniory na Orlicku 2019, 3. Podpora na úhradu spotřebované energie pro zajištění celoročního provozu
tenisového areálu TOSK Žamberk“ ve výši 132.000 Kč;
e) Klub vodních sportů Žamberk, z.s., Pod Vlekem 185,
564 01 Dlouhoňovice, IČ: 05512433, na realizaci projektů: „1. Zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže
na rok 2019, 2. Zajištění sportovní činnosti dospělých“
ve výši 91.000 Kč; f) ŠŤASTNÝ DOMOV LÍŠNICE, o.p.s.,
čp. 205, 561 84 Líšnice, IČ: 26994917, na realizaci projektu: „Jezdecký klub“ ve výši 24.000 Kč; g) Aeroklub
Žamberk, Letiště 1023, 564 01 Žamberk, IČ: 15028089,
na realizaci projektů: „1. Podpora leteckého výcviku mládeže, 2. Nákup letového zapisovače NANO,
3. Prodloužení životnosti draku vlečného motorového
letounu Z 226 OK MPB“ ve výši 49.000 Kč; 4) převod
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši
25.000 Kč z dotačního podprogramu „P3 Podpora
jednotlivých sportovních akcí“ do finanční alokace
pro „Individuální dotace“; 5) dodatek č. 1 k podmínkám
pro poskytování Individuálních dotací z rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberka pro rok 2019
- ukládá odboru finančnímu předložit radě města
příslušné rozpočtové opatření na převod finančních
prostředků z dotačního podprogramu „P3 Podpora
1

jednotlivých sportovních akcí“ na posílení položky
„Individuální dotace“ ve výši 25.000 Kč.
Termín: 30.04.2019.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20A, 21A

 05/2019-ZAST/117

vyhlašuje 2. kolo pro podávání žádostí o poskytnutí
dotace z dotačního programu pro poskytování dotací
z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok
2019 - Podpora památkové péče.
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+,
15A, 16Z, 17+, 18+, 19+, 20A, 21A

 05/2019-ZAST/118

bere na vědomí plnění rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2019 ke dni 28.02.2019.
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+,
15A, 16Z, 17+, 18+, 19+, 20A, 21A

 05/2019-ZAST/119

- bere na vědomí rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro rok 2019 uvedená
v tabulce č. 1 rozpočtových opatření
- schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka pro rok 2019 uvedená
v tabulce č. 2 rozpočtových opatření.
přijato, pro: 13, proti: 0, zdržel se: 2
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10Z, 11A, 12+, 13+, 14+,
15A, 16Z, 17+, 18+, 19+, 20A, 21A

 05/2019-ZAST/120

- schvaluje dohodu o zrušení veřejnoprávní smlouvy
o návratné finanční výpomoci uzavřené dne
18.02.2019 mezi městem Žamberkem (poskytovatel) a SK Žamberk, z.s., IČ: 44473966, se sídlem Hlavní
121, Dlouhoňovice (příjemce) pověřuje starostu města
podpisem dohody. Termín: 23.04.2019.
přijato, pro: 11, proti: 0, zdržel se: 4
1A, 2Z, 3Z, 4Z, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14Z,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20A, 21A

 05/2019-ZAST/121

schvaluje příspěvkové organizaci Městské muzeum
Žamberk, ČSA 472, Žamberk, zvýšení příspěvku na
provoz pro rok 2019 o 19.000 Kč. Příspěvek na provoz
po úpravě bude pro rok 2019 činit 2.254.000 Kč,
příspěvek na provozní činnost celkem po úpravě bude
pro rok 2019 činit 2.262.000 Kč.
přijato, pro: 13, proti: 0, zdržel se: 2
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+,
15A, 16Z, 17+, 18Z, 19+, 20A, 21A

 05/2019-ZAST/122

schvaluje příspěvkové organizaci SVČ ANIMO Žamberk, 28. října 713, Žamberk, zvýšení příspěvku na
provozní činnost pro rok 2019 o 358.317 Kč. Příspěvek
na provozní činnost celkem po úpravě bude pro rok
2019 činit 887.317 Kč.
přijato, pro: 12, proti: 0, zdržel se: 3
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12Z, 13+, 14+,
15A, 16Z, 17+, 18Z, 19+, 20A, 21A

 05/2019-ZAST/123

schvaluje příspěvkové organizaci Centrum sociální
péče města Žamberk, Albertova 357, Žamberk,
zvýšení příspěvku na provozní činnost pro rok 2019
o 4.321.000 Kč. Příspěvek na provozní činnost celkem
po úpravě bude pro rok 2019 činit 8.647.000 Kč.
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+,
15A, 16Z, 17+, 18+, 19+, 20A, 21A

 05/2019-ZAST/124

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
na rok 2019 z programu „Podpora sociálních služeb
a zdravotnictví“ mezi městem Žamberkem, jako
poskytovatelem, a příjemci: 1) Domov pod hradem
Žampach, IČ: 00854271, Žampach 1 na projekt s názvem
Finanční příspěvek na náklady Domova pod hradem
Žampach spojené s poskytováním celoroční sociální
péče o občany města Žamberka ve výši 49.500 Kč;
2) Klub důchodců Žamberk, IČ: 27000371, Albertova

357, Žamberk na projekt s názvem Celoroční kulturní
a společenské vyžití pro seniory ve výši 49.000 Kč;
3) Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí,
IČ: 70857156, Na Pláni 1343, Ústí nad Orlicí na projekt
s názvem Příspěvek na provoz sociální služby týdenní a denní Stacionář ve výši 22.000 Kč, 4) Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, IČ: 00196096,
Za Kopečkem 353, Žamberk na projekt s názvem
Sociální služba dle § 52 zák. č. 108/2006 Sb. - sociální
služby poskytované ve zdravotnických zařízeních
ústavní péče ve výši 237.425 Kč; 5) Cesta pro rodinu, z.ú., IČ: 61239330, Nádražní 22, Žamberk na projekt: Podporujeme rodiny v Rodinném centru ve
výši 150.000 Kč; Klub bez klíče ve výši 240.000 Kč;
Dům na půl cesty ve výši 4.000 Kč; Domov na
skalách - služba azylový dům ve výši 10.000 Kč; Dětská skupina Maceška ve výši 120.000 Kč; 6) Centrum
J. J. Pestalozziho, o.p.s., IČ: 25918974, Štěpánkova
108, Chrudim na projekt s názvem Krizové centrum
Žamberk ve výši 120.000 Kč
- pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních
smluv.
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9Z, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20A, 21A

 05/2019-ZAST/125

schvaluje vzdání se předkupního práva k odkupu
spoluvlastnického podílu 1/2 pozemků parc. č. 2742/1
- ost. plocha, jiná plocha o výměře 60 m2, parc.
č. 2742/2 - zast. plocha a nádvoří (stavba bez čp/č. ev.,
garáž) o výměře 22 m2, parc. č. 2742/3 - ost. plocha,
jiná plocha o výměře 39 m2, vše vedeno na LV č. 2363
pro obec a k. ú. Žamberk. Žadatel: J. F.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20A, 21A

 05/2019-ZAST/126

- schvaluje Smlouvu č. 4121493942 - pozemek
o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu nemovité věci mezi městem Žamberkem, jako budoucím
prodávajícím, a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
Děčín, IČ: 24729035, jako budoucím kupujícím, jejímž
předmětem je prodej části pozemku parc. č. 2422/1
v k. ú. Žamberk pro výstavbu nové distribuční trafostanice pro zasíťování lokality RD Na Skalách za kupní
cenu ve výši 500 Kč/m2
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13Z, 14+,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20A, 21A

 05/2019-ZAST/127

bere na vědomí aktuální informace o postupu prací
při přípravě investiční akce „Lávka za sokolovnou“.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20A, 21A

 05/2019-ZAST/128

- bere na vědomí aktuální informace o přípravě
investiční akce „Zimní stadion Žamberk”
- pověřuje radu města vyhlášením podlimitní veřejné
zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek VZ na výběr zhotovitele stavby „Zimní
stadion Žamberk“ formou otevřeného řízení
Termín: 31.10.2019
- schvaluje: 1) podání žádosti o dotaci dle očekávané
následné výzvy, navazující na výzvu V4 Sport, investice 2019/2020 Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR v rámci programu 133 530 Podpora
materiálně technické základny sportu 2017-2024,
Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické
základny sportu - ÚSC, SK a TJ a závazek financování
akce v požadované výši; 2) výrobu ledu a provoz na
stávajícím zimním stadionu pro sezonu 2019/2020
pouze za příznivých klimatických podmínek,
bez zajištění technického chlazení.
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+,
15A, 16A, 17+, 18+, 19+, 20A, 21A

 Usnesení č. nebylo přijato

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části
(cca 1.052 m2) pozemku parc. č. 2422/1 - orná půda
z celkové výměry 259.605 m2 vedeného na LV č. 10001
pro obec a k.ú. Žamberk z důvodu výstavby rodinného domu. Žadatel: J. Š.
nepřijato, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 5

1A, 2Z, 3+, 4+, 5Z, 6A, 7+, 8+, 9Z, 10+, 11A, 12Z, 13Z, 14+,
15A, 16A, 17+, 18+, 19+, 20A, 21A

 05/2019-ZAST/129

schvaluje uplatnění předkupního práva k odkupu
spoluvlastnického podílu 1/12 pozemku parc. č. 2163
- orná půda o výměře 1.732 m2 vedeného na LV č. 785
pro obec a k. ú. Žamberk. Žadatel: L. T.; uplatnění předkupního práva k odkupu spoluvlastnického podílu
1/12 pozemku parc. č. 2163 - orná půda o výměře 1.732
m2 vedeného na LV č. 785 pro obec a k. ú. Žamberk.
Žadatel: O. T.; uplatnění předkupního práva k odkupu
spoluvlastnického podílu 1/12 pozemku parc. č. 2163
- orná půda o výměře 1.732 m2 vedeného na LV č. 785
pro obec a k. ú. Žamberk. Žadatel: R. T.
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+,
15A, 16A, 17+, 18+, 19+, 20A, 21A

 05/2019-ZAST/130

neschvaluje prodej pozemku parc. č. 1371/2 - zast.
plocha a nádvoří o výměře 19 m2 vedeného na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk. Stavba garáže, která
je vedena na LV č. 1856 (žadatel) pro obec a k.ú. Žamberk, není předmětem prodeje. Žadatel: J. T.
přijato, pro: 11, proti: 0, zdržel se: 3
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10Z, 11A, 12+, 13Z, 14+,
15A, 16A, 17+, 18Z, 19+, 20A, 21A

 05/2019-ZAST/131

schvaluje stažení bodu 3.8. MEIXNER & HANUŠ a.s.
Czech republic, Praha - město prodává z programu
jednání.
přijato, pro: 11, proti: 0, zdržel se: 3
1A, 2+, 3+, 4Z, 5+, 6A, 7+, 8+, 9Z, 10+, 11A, 12+, 13Z, 14+,
15A, 16A, 17+, 18+, 19+, 20A, 21A

 05/2019-ZAST/132

- schvaluje na základě organizační směrnice „Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka“
prodej bytu č. 820/5 v domě čp. 820 v ulici Nádražní
v Žamberku, jehož je žadatel oprávněným nájemcem
za cenu obvyklou ve výši 1.020.000 Kč, která byla
stanovena znaleckým posudkem. Jedná se o byt 2+1
umístěný ve 3. NP domu čp. 820, jehož celková podlahová plocha s příslušenstvím je 61,40 m2. Žadatel: P. D.
- pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy
ve věci prodeje bytu č. 820/5 v domě čp. 820 v ulici
Nádražní v Žamberku, jehož je žadatel oprávněným
nájemcem za cenu obvyklou ve výši 1.020.000 Kč,
která byla stanovena znaleckým posudkem.
Jedná se o byt 2+1 umístěný ve 3. NP domu čp. 820,
jehož celková podlahová plocha s příslušenstvím
je 61,40 m2.
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+,
15A, 16A, 17+, 18+, 19+, 20A, 21A

 05/2019-ZAST/133

schvaluje pořízení Změny č. 4 Územního plánu Žamberk s tím, že její pořizování začne nejdříve po vydání
Změny č. 3 ÚP Žamberk.
přijato, pro: 12, proti: 0, zdržel se: 2
1A, 2+, 3+, 4+, 5Z, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13Z, 14+,
15A, 16A, 17+, 18+, 19+, 20A, 21A

 05/2019-ZAST/134

- schvaluje: 1) zařazení návrhu M. B. (na změnu
využití pozemku parc. č. 2130/7/1 do plochy smíšené
nezastavěného území - přírodní a zemědělské) do
Změny č. 4 ÚP Žamberk; 2) zařazení návrhu Podorlické polikliniky s.r.o., nám. Gen. Knopa 837, Žamberk
(na změnu využití pozemků parc. č. 716/4, 716/8,
716/13 a 716/16 do plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura) do Změny č. 4 ÚP Žamberk
s tím, že do změny ÚP budou zařazeny pouze
pozemky parc. č. 716/16 a část 716/13 (část v ploše
dopravní infrastruktury - silniční). Změna na ostatních pozemcích je nadbytečná, protože zamýšlené
záměry jsou přípustné i podle současně platného ÚP
Žamberk
- neschvaluje: 1) zařazení návrhu R. K. (na změnu
využití pozemků parc. č. 3200/6 a 3213 do plochy
bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské) do Změny č. 4 ÚP Žamberk; 2) zařazení návrhu
M. D. (na změnu využití pozemku parc. č. 1069 do
plochy bydlení - v rodinných domech - městské
a příměstské) do Změny č. 4 ÚP Žamberk; 3) zařazení
návrhu J. K. (na změnu využití části pozemku parc.
č. 2145 do bydlení - v rodinných domech - městské
a příměstské) do Změny č. 4 ÚP Žamberk.
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přijato, pro: 12, proti: 0, zdržel se: 2
1A, 2+, 3+, 4+, 5Z, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13Z, 14+,
15A, 16A, 17+, 18+, 19+, 20A, 21A

 05/2019-ZAST/135

schvaluje Zděnku Šebkovou jako zastupitele
určeného ke spolupráci s pořizovatelem na Změně
č. 4 územního plánu Žamberk.
přijato, pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+,
15A, 16A, 17Z, 18+, 19+, 20A, 21A

 05/2019-ZAST/136

schvaluje návrh na rozdělení kvóty pro rok 2019
v rámci Programu regenerace MPR a MPZ dle přílohy.
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+,
15A, 16A, 17+, 18+, 19+, 20A, 21A

 05/2019-ZAST/137

- schvaluje prodej pozemku parc. č. 477/63 - tr. tr.
porost o výměře 39 m2 vedeného na LV č. 10001 pro
obec a k. ú. Žamberk za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2
+ DPH. Žadatel: J. a A. P.
- pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy
ve věci prodeje pozemku parc. č. 477/63 - tr. tr. porost
o výměře 39 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a
k. ú. Žamberk za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 + DPH.
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+,
15A, 16A, 17+, 18+, 19+, 20A, 21A
 05/2019-ZAST/138

bere na vědomí informaci o činnosti Rady města
za období od 13.02.2019 dle přílohy č. 1.
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+,
15A, 16A, 17+, 18+, 19+, 20A, 21A

 05/2019-ZAST/139

bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru
č. 3/2019 ze dne 03.04.2019.
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+,
15A, 16A, 17+, 18+, 19+, 20A, 21A

 05/2019-ZAST/140

bere na vědomí zápis z Kontrolního výboru č. 2/2019
ze dne 18.02.2019 a č. 3/2019 ze dne 18.03.2019.
přijato, pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12Z, 13+, 14+,
15A, 16A, 17+, 18+, 19+, 20A, 21A
Hlasování:
pro: +, proti: -, zdržel se: Z,
nehlasoval: N, nepřítomen: A (absence)
1. Andrle Petr, Mgr.
2. Dytrt Jiří
3. Halbrštát Petr
4. Halbrštátová Jaroslava
5. Hlaváčová Martina, Mgr.
6. Chvátilová Hana, PhDr.
7. Jäger Ondřej, Ing.
8. Jedlička Oldřich, Ing. Bc.
9. Jirešová Jiřina, MUDr.
10. Kalous Tomáš, Mgr.
11. Kašpar Jiří
12. Kotyza Josef, Mgr.
13. Mencák Jiří, Mgr.
14. Pospíšil Roman, Mgr.
15. Procházka Petr
16. Prokop Jaromír, MUDr.
17. Šebková Zděnka
18. Ulrich Tomáš
19. Vrkoč Ivan
20. Zářecký Pavel, Ing.
21. Žejdlík Jaromír, Mgr.

USNESENÍ RM č. 13
ze dne 18.04.2019
 13/2019-RADA/691

schvaluje ověřovatele zápisu RM Petra Procházku.

 13/2019-RADA/692

schvaluje předložený program jednání RM.

 13/2019-RADA/693

bere na vědomí: územní souhlas Stavebního úřadu
MěÚ Žamberk o umístění stavby „Pokládka datového

vedení Žamberk - ulice Nad 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 úřadu
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. ú. Žamberk; společný souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk s provedením ohlášení stavebního záměru „RD, 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

bere na vědomí: rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o schválení plánu opatření pro případy havárie
- farma Dlouhoňovice pro zacházení se závadnými
látkami; oznámení odboru ZPZE o zahájení vodoprávního řízení ve věci „Schválení plánu opatření
pro případ havárie - Dibaq a.s.“ v k. ú. Helvíkovice;
oznámení odboru ZPZE 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

bere na vědomí: 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 chodníku, který kříží úzkokolejné kolejiště před vstupem do muzea; 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 čp. 833 a pro umístění lešení.

 13/2019-RADA/696

- bere se souhlasem na vědomí 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
- pověřuje starostu města 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

- revokuje usnesení č. 11/2019-RADA/569 z jednání
rady města Žamberka konaného dne 21.03.2019
- schvaluje: 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

schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka pro rok 2019 dle tab. č.1.

 13/2019-RADA/699

bere na vědomí plnění rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2019 ke dni 31.03.2019.

 13/2019-RADA/700

- schvaluje pořízení modulu „Komplexní řešení napojení na základní registry“ informačního systému
FENIX, dodavatel: Asseco Solutions, a.s., Zelený pruh

1560/99, Praha 4, IČ: 64949541
- ukládá: 1) odboru finančnímu připravit příslušné
rozpočtové opatření. Termín: 02.05.2019; 2) oddělení
informatiky zajistit objednání a implementaci modulu
Komplexní řešení napojení na ZR. Termín: 17.05.2019.
13/2019-RADA/701
prohlašuje, že jako vlastník pozemku parc. č. 3160/89 orná půda o výměře 4.512 m2 vedeného 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 města 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

schvaluje 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 1.607 m2 a části (cca 1.730 m2)
pozemku parc. č. 10216 - ost. plocha, ost. komunikace
z celkové výměry 3.814 m2, vše vedeno na LV č. 10001
pro obec a k. ú. Žamberk a pověřuje starostu města
podpisem dodatku č. 9. Žadatel: Líšnická a.s., Líšnice
204, 561 84 Líšnice.

 13/2019-RADA/703

schvaluje 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 3.282 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 čp. 764 (Café Netradičně) v Nádražní
ulici za podmínky zabezpečení průchodu v min. šíři
1 metru a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o výpůjčce. Žadatel: D. Š.

 13/2019-RADA/704

- bere na vědomí informaci ve věci pronájmu nebytových prostor v čp. 168 (1/2 spoluvlastnického
podílu) v Žamberku
- schvaluje 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

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na
zpracování jednostupňové projektové dokumentace
na akci „Obnova střechy radnice čp. 166, Masarykovo
náměstí, Žamberk“ mezi městem Žamberkem
a společností Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb s.r.o., IČ: 06226787
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 SOD.

 13/2019-RADA/706

- schvaluje 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
- ukládá odboru finančnímu 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

ukládá odboru REUP vyvěsit na úřední desku MěÚ
Žamberk záměr prodeje části (280 m2) pozemku parc.
č. 3758/2 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové
výměry 1.006 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk (dle GP čl. pl. 3218-28/2019 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.
 13/2019-RADA/708

- bere na vědomí žádost organizace Cesta pro rodinu z.ú.,
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Nádražní 22, Žamberk, o dofinancování stavebních
víceprací vzniklých při realizaci akce „Rekonstrukce
půdních prostor pro dětskou skupinu“
- schvaluje 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
- ukládá jednateli společnosti Správa budov Žamberk
s.r.o. 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

- bere na vědomí 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“
- schvaluje: 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
„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
- ukládá odboru finančnímu provést rozpočtové
opatření příjmů a výdajů města Žamberka pro rok
2019 ve výši 300.000 Kč, a to ponížením položky
rezerva rozpočtu se současným navýšením položky
„Komunikace Nad Poliklinikou - rekonstrukce komunikace a chodníků“. Termín: 02.05.2019
- pověřuje 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

- schvaluje 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 Žamberkem 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: 1) ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní
1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 27804721;
2) AZ elektroprojekce, s.r.o., Přemyšlenská 1825/13a,
18200 Praha 8, IČ: 25756095; 3) ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČ: 45274517;
4) Atelier světelné techniky s.r.o., Braškovská 368/1,
Liboc, 161 00 Praha 6, IČ: 24302741; 5) A8000 s.r.o.,
Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice, IČ: 46680543
- jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ve složení Ing. Bc. O. Jedlička (náhradník
PhDr. H. Chvátilová), I. Vrkoč (náhradník Z. Šebková),
Ing. L. Fránková, Ing. L. Dušková, R. Stránská.

 13/2019-RADA/711

- bere na vědomí v rámci veřejné zakázky „PD Rekonstrukce bazénů a příslušenství Městského koupaliště
Žamberk“ odstoupení vybraného dodavatele HUTNÍ
PROJEKT Frýdek-Místek a.s., 28. října 1495, 738 01
Frýdek-Místek, IČ: 45193584 s ekonomicky nejvýhod-

nější nabídkovou cenou od záměru uzavřít smlouvu
o dílo z důvodu technickoorganizačních změn
- schvaluje 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 Žamberkem 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 Kč vč. DPH
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

 13/2019-RADA/712

bere na vědomí žádost o vyjádření ve věci převodu
části pozemku parc. č. 1180/3 - tr. tr. porost z celkové
výměry 210 m2 vedeného 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

- schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo akce „SVČ
ANIMO - jazyková učebna a bezbariérové úpravy“
uzavřené mezi městem Žamberkem a společností
Bromach spol. s r.o. se sídlem Dobrovského 83, 563 01
Lanškroun; IČ: 27467520, ve věci méněprací a víceprací
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 3 ke
smlouvě o dílo akce „SVČ ANIMO - jazyková učebna
a bezbariérové úpravy“ uzavřené mezi městem Žamberkem 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

- schvaluje realizaci dětského hřiště dle nabídky
společnosti DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, WORKOUT A PARKOUR
FRANTIŠEK SMITKA Přívětice 101; 338 28 Radnice
- pověřuje odbor REUP objednáním realizace.
Termín: 30.04.2019.

 13/2019-RADA/715

- schvaluje likvidaci nefunkčního chlazení ze zimního
stadionu s odkupem za zůstatkovou cenu dle nabídky
ze dne 18.04.2019
- pověřuje odbor REUP 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

bere na vědomí sdělení vedoucí REUP o stavu
klimatizační jednotky z Divadelní kavárny a schvaluje
nabídku prodeje klimatizační jednotky prostřednictvím inzerce.

 13/2019-RADA/717

bere na vědomí cenové nabídky na realizaci klimatizace obřadní síně radnice a pověřuje odbor REUP
realizací klimatizace obřadní síně radnice.
Termín: 30.06.2019.

 13/2019-RADA/718

ukládá odboru finančnímu provést rozpočtové
opatření příjmů a výdajů města Žamberka pro
rok 2019 na úhradu faktury za dodávky elektřiny
v čp. 1277 ve výši 4.000 Kč, a to ponížením položky
rezerva rozpočtu se současným navýšením položky
„Opravy a údržba do majetku města“. Termín: 02.05.2019.

 13/2019-RADA/719

bere na vědomí informaci odboru PRAV o žádostech
o poskytnutí informací.

 13/2019-RADA/720

bere na vědomí 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

- schvaluje 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 Žamberkem, jako stavebníkem
a původním oprávněným z věcného břemene
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zrušení
věcného břemene a zřízení věcného břemene.

 13/2019-RADA/722

- schvaluje 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 věcného břemene, a městem Žamberkem, jako
stavebníkem a původním oprávněným z věcného
břemene
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o zrušení věcného břemene a zřízení věcného
břemene č. 7DHM190044.

 13/2019-RADA/723

- schvaluje 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 Žamberkem, jako stavebníkem a původním oprávněným z věcného břemene
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o zrušení věcného břemene a zřízení věcného břemene.

 13/2019-RADA/724

schvaluje kupní smlouvu mezi městem Žamberkem,
jako prodávajícím, a spol. WOOD @ PAPER a.s.,
IČ: 26229854, se sídlem Hlína 18, čp. 57, Ivančice,
jako kupujícím, a pověřuje starostu města podpisem
kupní smlouvy.

 13/2019-RADA/725

bere na vědomí výsledky srovnávacího výzkumu
Město pro byznys Pardubického kraje 2018.

 13/2019-RADA/726

- ruší usnesení RM č. 11/2019-RADA/606 z 21.03.2019
- schvaluje smlouvu mezi městem Žamberkem a spol.
EPIC Solutions s.r.o., IČ: 07246471, Praha, se zapracováním změn provedených pořadatelem
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 13/2019-RADA/727

bere na vědomí 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

- bere na vědomí nabídkové ceny tiskáren na tisk
Žamberských listů (viz příloha)
- schvaluje 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
- pověřuje redaktorku ŽL vystavením objednávky
tisku čísel 9-21/2019 u tiskárny V&H Print Hlávko s.r.o,
IČ: 28783956.

 13/2019-RADA/729

schvaluje 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 31.08.2019, a pověřuje starostu města jejím
podpisem.

 13/2019-RADA/730

schvaluje smlouvu o zprostředkování uměleckého
pořadu Šansonový recitál Markéty Burešové a Petry
Bílkové dne 03.05.2019, který je součástí 20. výročí
Majálesu v Žamberku, a pověřuje starostu města
jejím podpisem.

 13/2019-RADA/731

- bere na vědomí zápis z jednání komise pro sociální
služby ze dne 16.04.2019
- schvaluje na základě doporučení komise pro sociální
služby: 1) uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou v DPS na byt č. 148 s M. U.; 2) prodloužit nájemní
smlouvu na byt č. 230 s J. M. do 30.04.2021.

 13/2019-RADA/732

ukládá odboru finančnímu provést rozpočtové
opatření, kterým se navýší příjmová i výdajová
položka rozpočtu Žamberská akademie volného času
o 5.050 Kč. Termín: 03.05.2019.

 13/2019-RADA/733

schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu hydraulického vyprošťovacího zařízení Lukas z HZS Pardubického kraje na město a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
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 13/2019-RADA/734

- bere na vědomí poptávkové řízení na dodávku
systému pro asset management a databázi zdrojů
- schvaluje pořízení nového systému od firmy
AUTOCONT a.s., Ostrava, za cenu 129.966 Kč vč. DPH
- pověřuje vedoucího oddělení informatiky
vystavením objednávky na dodávku a zprovoznění
systému. Termín: 22.04.2019.

 13/2019-RADA/735

bere na vědomí zápis z jednání Bytové komise
ze dne 11.04.2019.

 13/2019-RADA/736

schvaluje 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

bere na vědomí 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

schvaluje 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

schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro
příjmově vymezené osoby v čp. 1528/4 ul. Velký Hájek
s V. S. do 30.04.2020.

 13/2019-RADA/740

schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro
příjmově vymezené osoby v ul. U Polikliniky 1054/19
s M. F. do 30.04.2021.

 13/2019-RADA/741

schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt
pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční čp. 651/5
s J. N. do 31.05.2021.

 13/2019-RADA/742

schvaluje 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

schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt
v ul. Nádražní 824/8 s Albertinem, odborným léčebným ústavem, Žamberk, Za Kopečkem 353, na dobu
určitou 2 roky s podmínkou obsazení bytu zdravotnickým personálem.

 13/2019-RADA/744

schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ul. U Polikliniky čp. 1064/15
s S. K. do 30.04.2021.

 13/2019-RADA/745

schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro
sociálně potřebné občany v ul. Revoluční čp. 794/6
s O. N. do 30.04.2020.

 13/2019-RADA/746

schvaluje 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

schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt
pro příjmově vymezené osoby v ul. U Polikliniky
1063/13 s B. H. do 30.04.2020.

 13/2019-RADA/748

bere na vědomí zápis z jednání Komise pro zahraniční
styky ze dne 26.03.2019.

 13/2019-RADA/749

schvaluje 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: SVČ ANIMO, 28. října
713, Žamberk.

 13/2019-RADA/750

bere na vědomí Inspekční zprávu a protokol o kontrole České školní inspekce, Pardubického inspektorátu, Pardubice z kontroly provedené v příspěvkové
organizaci MŠ Čtyřlístek, Žamberk ve dnech 20.02.
až 22.02.2019.

 13/2019-RADA/751

schvaluje 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.
Zpracovala Bc. Kamila Borovičková,
sekretariát starosty města

