Usnesení RM č. 15/2019-RADA ze dne 16.05.2019
15/2019-RADA/794 - 15. Rada města
I. s chval uj e
ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou
15/2019-RADA/795 - 15. Rada města
I. s chval uj e
předložený program jednání RM
15/2019-RADA/796 - 15. Rada města
I. bere na v ědom í
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o provedení stavby "zpevněná
manipulační plocha" na pozemku parc.č. 366/1 v k.ú. Žamberk
- veřejnou vyhlášku Stavebního úřadu MěÚ Žamberk - územní rozhodnutí o umístění
stavby "datové vedení Žamberk - ulice Hluboká a Havlíčkovo nábřeží" na pozemcích
parc.č. 3684, 3746, 3715/1
15/2019-RADA/797 - 15. Rada města
I. bere na v ědom í
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení vodoprávního řízení ve věci
"Schválení plánu opatření pro případ havárie - J. K." v k.ú. Líšnice, Žamberk,
Kameničná
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení kácení dřevin rostoucích mimo
les "1 ks smrk pichlavý na pozemku parc.č. 513/6 v k.ú. Žamberk"”
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení vodoprávního řízení ve věci
"Žamberk, U Dlouhoňovic, 2129 - knn,nn" na pozemcích parc.č. 3875/1 a 2130/7 v
k.ú. Žamberk
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o schválení plánu opatření pro případy
havárie - farma Dibaq v k.ú. Žamberk, Helvíkovice
15/2019-RADA/798 - 15. Rada města
I. bere na v ědom í
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk, opatření obecné povahy,
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích č. 46c nám. Gen.
Knopa z důvodu zvýšení propustnosti místní komunikace před školkou
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o dodatečném povolení zvláštního užívání
místní komunikace č. 41c ul. Na Skalách u č.p. 124 z důvodu odstranění havárie
vodovodní přípojky
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č.40c ul. Na Rozárce u č.p. 982 pro umístění palet s materiálem
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk, opatření obecné povahy,
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích č. 79c ul. Tovární
z důvodu zvláštního užívání a uzavírky komunikace při výstavě exponátů a ukázek
historických strojů
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15/2019-RADA/799 - 15. Rada města
I. bere na v ědom í
- rozhodnutí Krajského úřadu Pk, odboru OŽPZ o souhlasu s trvalým odnětím
pozemků ze zemědělského půdního fondu za účelem výstavby RD Na Skalách
Žamberk, dopravní a technické infrastruktury - I.etapa
15/2019-RADA/800 - 15. Rada města
I. s ouhl así
s Projektovým záměrem Mateřské školy Sluníčko, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk
na „Vybavení MŠ Sluníčko ICT technikou"
II. pověřuj e
starostu podpisem Souhlasu zřizovatele s investičním záměrem
15/2019-RADA/801 - 15. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
1. schválit navýšení finančních prostředků na položce rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka pro rok 2019 - poskytování Individuálních dotací o částku 50.000,Kč
2. schválit dodatek číslo 2 podmínek pro Individuální dotace
3. schválit příslušné rozpočtové opatření
15/2019-RADA/802 - 15. Rada města
I. s chval uj e
rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2019 dle tab.
č.1)
15/2019-RADA/803 - 15. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni 30.4.2019, uvedené
v tab. č. 1)
15/2019-RADA/804 - 15. Rada města
I. s chval uj e
„Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2019“ u příjemců dotací z rozpočtu příjmů a
výdajů města Žamberk na rok 2018 a u příspěvkových organizací zřízených městem
Žamberk
15/2019-RADA/805 - 15. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost příspěvkové organizace Městská knihovna Žamberk, Nádražní 743, Žamberk,
o navýšení příspěvku na provozní činnost v roce 2019 ve výši 31.000 Kč z důvodu
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spoluúčasti příspěvkové organizace k dotaci poskytnuté Ministerstvem kultury České
republiky
II. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit příspěvkové organizaci Městská knihovna Žamberk, Nádražní 743,
Žamberk, zvýšení příspěvku na provozní činnost pro rok 2019 o 31.000 Kč.
Příspěvek na provozní činnost celkem bude pro rok 2019 činit 2.637.000 Kč
15/2019-RADA/806 - 15. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost příspěvkové organizace Středisko volného času ANIMO Žamberk, 28. října
713, Žamberk, o navýšení příspěvku na provoz v roce 2019 celkem ve výši 56.000
Kč na vícenáklady spojené s rekonstrukcí sociálního zařízení a s budováním nové
učebny angličtiny, a o navýšení příspěvku na provozní činnost v roce 2019 ve výši
39.570 Kč z důvodu spoluúčasti příspěvkové organizace k dotaci poskytnuté MAS
Orlicko
II. s chval uj e
příspěvkové organizaci Středisko volného času ANIMO Žamberk, 28. října 713,
Žamberk, pořízení vestavěné skříně do nového sociálního zařízení ve výši do 37.000
Kč a vícenáklady na stavební úpravy vnitřních prostor spojené s rekonstrukcí budovy
ve výši do 19.000 Kč dle žádosti příspěvkové organizace. Financování těchto
zvýšených nákladů z rezervního fondu příspěvkové organizace tvořeného ze
zlepšeného výsledku hospodaření
III.
doporučuj e z a st upi t el st vu m ěst a
schválit příspěvkové organizaci Středisko volného času ANIMO Žamberk, 28. října
713, Žamberk, zvýšení příspěvku na provozní činnost pro rok 2019 o 39.570 Kč.
Příspěvek na provozní činnost celkem bude pro rok 2019 činit 926.887 Kč
15/2019-RADA/807 - 15. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost V.C., o poskytnutí příspěvku z "Fondu na podporu studijních pobytů studentů
středních škol v Žamberku" na úhradu části poplatku agentuře ve Washingtonu v
souvislosti se studijním pobytem v Rice Lake, USA, ve školním roce 2019/2020
II. s chval uj e
1. poskytnutí finančního příspěvku z "Fondu na podporu studijních pobytů studentů
středních škol v Žamberku" vedeného městem Žamberk, V.C., ve výši 25.000 Kč
2. smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z „Fondu na podporu studijních
pobytů studentů středních škol v Žamberku“, vedeného městem Žamberk, V.C.,
ve výši 25.000 Kč
III.
pověřuj e
1. starostu
1. podpisem smlouvy
Termín: 31.5.2018
15/2019-RADA/808 - 15. Rada města
I. bere na v ědom í
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zprávu o závěrečném účtu města Žamberk za rok 2018
II. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
1. schválit celoroční hospodaření města Žamberk a závěrečný účet města za rok
2018 včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje, oddělení přezkumu
hospodaření obcí, o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok
2018, bez výhrad,
2. schválit plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk ke dni 31.12.2018, kdy
skutečné příjmy celkem po konsolidaci činí
167 384 842,04 Kč
skutečné výdaje celkem po konsolidaci činí
150 238 952,15 Kč
financování činí
- 17 145 889,89 Kč
15/2019-RADA/809 - 15. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci o personální situaci na finančním odboru Městského úřadu Žamberk
II. ukl ádá
1. starostovi
1. aktualizovat vnitřní předpis ZŘ 1102 Pracovní řád Městského úřadu Žamberk
Termín: 30.5.2019
15/2019-RADA/810 - 15. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit prodej 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. 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) za kupní cenu dle
cenové mapy, t.j. 220,--/m2.
Žadatel: GAF s.r.o. Zemědělská 1378, 564 01 Žamberk
15/2019-RADA/811 - 15. Rada města
I. s chval uj e
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku "SVČ ANIMO - jazyková
učebna a bezbariérové úpravy" (dodávka nábytku) podle Pravidel pro zadávání
veřejných zakázek městem Žamberk a podmínek dotačního programu, výzva bude
odeslána 5 dodavatelům, hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti nabídek bude
nejnižší nabídková cena v Kč. vč. DPH
Dveře Hejkrlík s.r.o., U Velorexu 1313, 564 01 Žamberk, IČ: 28778332
Jiří Žabka, Helvíkovice 149, 564 01 Žamberk, IČ: 61215686
Josef Kalousek, České Libchavy 77, 561 14, IČ: 62039849
Leoš Skalický, Ústecká 322, 517 43 Potštejn, IČ: 64800105
Jan Kraus, Pod Vlekem 185, 564 01 Dlouhoňovice, IČ: 65681495
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 Martin
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Mimra), Ing. David Vacek (náhradník Ing. Lenka Dušková), Radka Stránská
(náhradník Ivana Hečková), Zděnka Šebková (náhradník PhDr. Hana Chvátilová)
15/2019-RADA/812 - 15. Rada města
I. s ouhl así
1. z důvodu plánované stavby RD se sjezdem o šíři 6 m z pozemku parc.č. 2790/5 tr. tr. porost na pozemek parc.č. 3827/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře
5217 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk a pověřuje starostu
podpisem stanoviska.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním
předpisem.
Žadatel: D.Z.,Ž.Š.
2. jako vlastník pozemku parc.č. 3827/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře
5217 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk se stavbou rodinného
domu na pozemku parc.č. 2790/5 - tr. tr. porost v obci a k.ú. Žamberk.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním
předpisem.
Žadatel: D.Z.,Ž.Š.
15/2019-RADA/813 - 15. Rada města
I. bere se souhl asem n a vědom í
zrušení předkupního práva na bytovou jednotku č. 824/2 umístěné v 1. NP domu č.p.
824, budovy č.p. 824, 825 postavené na pozemcích parc.č. 3919, 3918 vše v obci a
k.ú. Žamberk ke dni 23.11.2014, kdy skončila jeho pětiletá lhůta a pověřuje starostu
podpisem potvrzení.
Žadatel: J.J.
15/2019-RADA/814 - 15. Rada města
I. nedoporučuj e
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 505/2 - zbořeniště, zast. plocha
a nádvoří o výměře 534 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk pro
výstavbu bytového domu.
Žadatel. V.D.
15/2019-RADA/815 - 15. Rada města
I. s chval uj e
na základě protokolu hodnotící komise výsledky veřejné zakázky s názvem: "ZŠ 743
- rekonstrukce WC chlapci" zadané v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných
zakázek městem Žamberk a dodavatelem díla pana Jána Muchu, Dašická 1762, 530
03 Pardubice, IČ: 40115798 s ekonomicky nejvýhodnější nabídkovou cenou ve výši
1.043.997,00 Kč vč. DPH
II. pověřuj e
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starostu města podpisem smlouvy o dílo
15/2019-RADA/816 - 15. Rada města
I. s chval uj e
na základě protokolu hodnotící komise výsledky veřejné zakázky s názvem: "ZŠ
Žamberk 743 - jazykové učebny a bezbariérové úpravy" (stavební část WC) zadané v
souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk a pravidly
poskytovatele dotace a dodavatelem díla pana Jána Muchu, Dašická 1762, 530 03
Pardubice, IČ: 40115798 s ekonomicky nejvýhodnější nabídkovou cenou ve výši
109.920,00 Kč vč. DPH
II. pověřuj e
starostu města podpisem smlouvy o dílo
15/2019-RADA/817 - 15. Rada města
I. s chval uj e
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku "SVČ ANIMO - jazyková
učebna a bezbariérové úpravy" (dodávka technického vybavení, PC) podle Pravidel
pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk a podmínek dotačního programu,
výzva bude odeslána 5 dodavatelům, hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti
nabídek bude nejnižší nabídková cena v Kč. vč. DPH
KENET trading s.r.o., Bítov 75, 743 01, IČ: 25899180
AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČ: 48108375,
korespondenční adresa: Regionální centrum Pardubice, 17.listopadu 237, 530 02
Pardubice
IVS s.r.o., Dašická 803, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí, IČ: 25263170,
korespondenční adresa: Čáslavská 366, 537 01 Chrudim
NWT a.s., nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, IČ: 63469511, korespondenční adresa:
třída Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín
Zdeněk Hejkal PROFYLAKTIKA, Větrná 619/7, 568 02 Svitavy - Lány, IČ:
45566127
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 Martin
Mimra), Ing. David Vacek (náhradník Ing. Lenka Dušková), Radka Stránská
(náhradník Ivana Hečková), Zděnka Šebková (náhradník PhDr. Hana Chvátilová)
15/2019-RADA/818 - 15. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit bezúplatný převod části (účelová komunikace) pozemku parc.č. 1180/3 - tr.
tr. porost z celkové výměry 210 m2 vedený na LV č. 60000 pro obec a k.ú. Žamberk
na město Žamberk.
Žadatel: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Smetanova 43/1, 562 16
Ústí nad Orlicí
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15/2019-RADA/819 - 15. Rada města
I. s chval uj e
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 01/2019/REUP mezi městem Žamberk a
společností MATEX HK s.r.o. (IČ:25968807) ve věci méněprací, víceprací a
posunutí termínu dokončení díla na akci "Žamberk, ul. Hluboká - rekonstrukce
chodníků"
II. pověřuj e
starostu podpisem Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 01/2019/REUP
15/2019-RADA/820 - 15. Rada města
I. s chval uj e
provedení opravy parkoviště u budovy Městského muzea v Žamberku
II. pověřuj e
1. starostu podpisem smlouvy o dílo mezi městem Žamberk a společností
STRABAG a.s., IČ: 60838744 ve věci provedení opravy asfaltové plochy
parkoviště u budovy Městského muzea v Žamberku
2. odbor REUP objednáním ostatních stavebních prací souvisejících s opravou
asfaltové plochy parkoviště u spol. TS ŽAMERK s.r.o (IČ:25998218)
III.
ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření ve výši 350 tis. Kč a to ponížením "rezervy
rozpočtu" a navýšením položky rozpočtu "Opravy a údržba do majetku města"
Termín: 31.05.2019
15/2019-RADA/821 - 15. Rada města
I. s chval uj e
zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 3758/2 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 1006 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk věci
stavby "Žamberk,GAF-přeložka VN0561-vn"” dle GP č.pl. 3180-948/2018 a
Smlouvy
o
zřízení
věcného
břemene
služebnosti
IZ-122000383/VB/2,Žamberk,GAF-přeložka VN0561-vn za jednorázovou náhradu ve
výši Kč 1.000,--, k této částce bude připočtena platná sazba DPH.
Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení společnosti Energomontáže Votroubek
s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
II. pověřuj e
starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IZ-122000383/VB/2,Žamberk,GAF-přeložka VN0561-vn
ve věci zřízení věcného
břemene na části pozemku parc.č. 3758/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře
1006 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk na stavbu "Žamberk,GAFpřeložka VN0561-vn"” dle GP č.pl. 3180-948/2018 a za jednorázovou náhradu ve
výši Kč 1.000,--, k této částce bude připočtena platná sazba DPH
15/2019-RADA/822 - 15. Rada města
I. s chval uj e
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uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi městem Žamberk a společností
Stavitelství EU s.r.o. (IČ:27521711 ) na stavbu "Rekonstrukce chodníku u
Městského muzea Žamberk - nové bezbariérové napojení"” ve věci posunutí termínu
dokončení díla
II. pověřuj e
starostu podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo
15/2019-RADA/823 - 15. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru REUP o situaci rozpočtu lesního hospodářství
II. ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů pro rok 2019, a to
navýšením příjmové strany rozpočtu "Lesní hospodářství" o 550 tis. Kč,
navýšení výdajové strany rozpočtu "Lesní hospodářství" o 400 tis. Kč,
navýšení výdajové strany rozpočtu "Platby DPH" o 70 tis. Kč a navýšení
rezervy rozpočtu o 80 tis. Kč
Termín: 30.5.2019
15/2019-RADA/824 - 15. Rada města
I. s chval uj e
technické zhodnocení v nebytových prostorech Nádražní 833 v Žamberku ve věci
rozšíření stávající silnoproudé a slaboproudé kabeláže - datové sítě v předpokládané
výši Kč 47.200,-- a pověřuje starostu podpisem Souhlasu vlastníka nemovité věci s
provedením technického zhodnocení nájemcem.
Žadatel: Česká pošta, s.p., PČ SV - Tým/2, Na Hrádku 105, 532 05 Pardubice
15/2019-RADA/825 - 15. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru PRAV o žádostech o poskytnutí informace
II. s ouhl así
s poskytnutím projektu pro územní řízení akce "protipovodňová opatření na toku
Divoká Orlice, Žamberk"” žadateli Živý Žamberk z.s., IČ 07181795, Kostelní 59,
Žamberk, a to v souladu s Pravidly SAM 3211
15/2019-RADA/826 - 15. Rada města
I. s chval uj e
kupní smlouvu č. PVJ2019/2/553 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
15/2019-RADA/827 - 15. Rada města
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bere na v ědom í
H.K. o odpuštění daně z nemovitostí z důvodu dočasného uzavření ul. Hluboká v
Žamberku - oprava komunikace
II. k o n s t at uj e
že město není správcem daně z nemovitých věcí a tedy nemůže daň z nemovitých
věcí odpustit
I.

15/2019-RADA/828 - 15. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu o poskytnutí dotace z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti
životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2019
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem smlouvy
Termín: 24.5.2019
15/2019-RADA/829 - 15. Rada města
I. bere na v ědom í
prodej zbylé dřevní hmoty po kácení PPO
II. s chval uj e
prodej kmenů lip a jasanu P.B. a to dvě lípy za 250,- Kč za m3 v objemu 1,93 m3 a
jeden jasan za 400,- Kč v objemu 0,93 m3. Za celkovou částku 854,50 Kč včetně
DPH
15/2019-RADA/830 - 15. Rada města
I. s chval uj e
pořádáním dvoudenního víkendového pobytu pro pěstounské rodiny spojeného se
vzděláváním pečujících osob ve dnech 25.-26. května 2019 spolek Médea - z.s.,
Budovatelů 1229, Hlinsko, IČ 26577941. Celkové náklady na víkendový pobyt
nepřesáhnou 100.000 Kč a budou hrazeny ze státního příspěvku na výkon pěstounské
péče
15/2019-RADA/831 - 15. Rada města
I. s chval uj e
1. dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone
OneNet č. 008928 mezi poskytovatelem Vodafone Czech Republic a.s., IČ
25788001, se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, a účastníkem městem
Žamberk
2. Dílčí smlouvu o poskytování služeb Vodafone OneNet - Hlasové služby
(technická specifikace) mezi poskytovatelem Vodafone OneNet č. 008928 mezi
poskytovatelem Vodafone Czech Republic a.s., IČ 25788001, se sídlem náměstí
Junkových 2, 155 00 Praha 5, a účastníkem městem Žamberk
II. pověřuj e
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1. starostu podpisem Dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a
poskytování služeb Vodafone OneNet č. 008928
2. starostu podpisem Dílčí smlouvy o poskytování služeb Vodafone OneNet Hlasové služby (technická specifikace)
15/2019-RADA/832 - 15. Rada města
I. s chval uj e
Pracovní tým pro výběr nové spisové služby:
- hlavní tým: Z. Vanický, M. Řeháková, O. Svitáková, J. Kubová
- pracovní skupina pro připomínkování: O. Svitáková, M. Řeháková, I. Víšová, K.
Borovičková, P. Cink, K. Halbrštátová, E. Pálková, R. Křenová, M. Červinková, H.
Matějíčková, I. Dytrtová, A Kechnerová, L. Charfreitagová, I. Hečková, R. Šťovíček
15/2019-RADA/833 - 15. Rada města
I. s chval uj e
Pracovní tým pro výběr dodavatele nových webových stránek města:
- vedoucí týmu: Z. Vanický
- pracovní skupina pro připomínkování: J. Kubová, E. Janotová, V. Fikejs, J.
Červená, D. Ducháčková, R. Křenová, E. Pálková, L. Fránková, M. Škodová, Z.
Faltusová, K. Borovičková, O. Svitáková
15/2019-RADA/834 - 15. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání Bytové komise ze dne 09.05.2019
15/2019-RADA/835 - 15. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ul. Velký Hájek
1526/2 s J.M. do 31.05.2021
15/2019-RADA/836 - 15. Rada města
I. s chval uj e
přidělení bytu v ul. Nádražní 671/8 A.J. dle protokolu průběhu dražby nájmu bytu
15/2019-RADA/837 - 15. Rada města
I. s chval uj e
ceník Městského koupaliště Žamberk pro rok 2019 dle přílohy
15/2019-RADA/838 - 15. Rada města
I. bere na v ěd om í
oznámení ředitelky Městské knihovny Žamberk o letním uzavření knihovny ve
dnech 15.- 26.07.2019
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15/2019-RADA/839 - 15. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace na požární techniku a věcné
prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu
Pardubického kraje na rok 2019
II. pověřuj e
starostu jejím podpisem
15/2019-RADA/840 - 15. Rada města
I. s chval uj e
obchodní smlouvu č. 129072/19 se společností RADIOHOUSE s.r.o., Škrétova, 120
00 Praha 2 na rádiové reklamní spoty Městského koupaliště Žamberk
II. pověřuj e
starostu jejím podpisem

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
starosta

Ivan Vrkoč
1. místostarosta
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