Usnesení RM č. 16/2019-RADA ze dne 30.05.2019
16/2019-RADA/841 - 16. Rada města
I. s chval uj e
ověřovatelem zápisu RM PhDr. Hanu Chvátilovou
16/2019-RADA/842 - 16. Rada města
I. s chval uj e
předložený program jednání RM
16/2019-RADA/843 - 16. Rada města
I. bere na v ědom í
zprávu jednatele společnosti o činnosti společnosti TS ŽAMBERK s.r.o.,
Zemědělská 1052, Žamberk za rok 2018
II. s chval uj e
v působnosti valné hromady společnosti TS ŽAMBERK s.r.o. se sídlem Žamberk,
Zemědělská 1052, PSČ 564 01, IČO 25998218 zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka Pardubice, oddíl C, vložka
19047:
1. Řádnou účetní závěrku společnosti TS ŽAMBERK s.r.o. sestavenou ke dni
31.12.2018;
2. Hospodářský výsledek společnosti TS ŽAMBERK s.r.o. dosažený společností ke
dni 31.12.2018 dle přílohy číslo 1;
3. Vypořádání hospodářského výsledku společnosti TS ŽAMBERK s.r.o. za rok
2018 - vypořádání části ztráty ve výši 1 152 464,98 Kč převodem na účet 429
„Neuhrazená ztráta minulých let“ a úhrada zbývající část ztráty ve výši 476 986 Kč
společníkem, tj. městem Žamberk;
III.
ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. připravit příslušné rozpočtové opatření z rezervy rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberk na rok 2019
Termín: 30.06.2019
16/2019-RADA/844 - 16. Rada města
I. bere na v ědom í
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení řízení o změně stavby před
jejím dokončením ve společném územním a stavebním řízení stavby "rodinného
domu" na pozemku parc.č. 2422/8 v k.ú. Žamberk
- územní rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "pokládka
datového vedení Žamberk - ulice Zámecká SO-01" na pozemku parc.č. 3750/3 v k.ú.
Žamberk
- rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o dodatečném povolení stavby
"přestavba objektu RD č.p. 504"” na pozemku parc.č. 2640, 2638, 2646 v k.ú.
Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o seznámení s podklady pro vydání
rozhodnutí o umístění stavby "ČS PHM BENZINA Žamberk - kanalizační přípojka k
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obslužnému kiosku a mycí lince" na pozemku parc.č. 2362/2, 3878/1, 3707 v k.ú.
Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o seznámení s podklady pro vydání
rozhodnutí na stavbu "realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb
Žamberk, budova dílen" na pozemku parc.č. 4289/1, 2084/1, 2084/5, 2084/20 v k.ú.
Žamberk
- rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o povolení výjimky pro stavbu "I/11
Žamberk, most ev. č. 11-065" na pozemcích v k.ú. Žamberk
16/2019-RADA/845 - 16. Rada města
I. bere na v ědom í
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení vodoprávního řízení ve věci
"vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV I - Žamberk Špitálka"” v
k.ú. Žamberk
16/2019-RADA/846 - 16. Rada města
I. bere na v ědom í
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace
č. 24d chodník Masarykovo nám. pro umístění předzahrádky u Stylové hospůdky
IMRVERE na pozemku parc.č. 3684 v k.ú. Žamberk u domu č.p. 144
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání a uzavírky
komunikace č. 79c ul. Tovární pro montáž, výstavu a demontáž vystavovaných
exponátů pro akci Den otevřených dveří v Muzeu starých strojů a technologií
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk, opatření obecné povahy,
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 16c ul. Havlíčkovo
nábřeží pro provádění stavebních prací při pokládce kabelu NN v rámci akce
"„Žamberk vývody z TS 376 - rek. NN, kNN"
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o dodatečném povolení zvláštního užívání
místní komunikace č. 91c ul. Vrchlického u č.p. 574 a č.19c ul. Hluboká u č.p. 140
pro odstranění havárie vodovodní přípojky
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 18c Havlíčkovo nábř. u domu č.p. 108, 403, 115 pro stavební činnost
v rámci akce "Žamberk vývody z TS 376 - rek. NN, kNN"
16/2019-RADA/847 - 16. Rada města
I. bere na v ědom í
- usnesení odboru REUP MěÚ Žamberk o zastavení řízení ve věci "realizace
klimatizace obřadní síně radnice č.p. 166" z důvodu podání nové přepracované
žádosti ve stejné věci
- oznámení odboru REUP MěÚ Žamberk o zahájení řízení o Změně č. 3 územního
plánu Žamberk
16/2019-RADA/848 - 16. Rada města
I. bere na v ědom í
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- rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru ODSH o povolení částečné
uzavírky silnice I/11 pro provádění stavby "I/11 Dolní dvůr-Žamberk, OŽK"
- oznámení Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru OŽPZ o zahájení správního
řízení o prodloužení souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů
včetně zpracování autovraků a s jeho provozním řádem pro společnost AGRO
Žamberk a.s.
16/2019-RADA/849 - 16. Rada města
I. d o p oručuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit spolufinancování projektu "Industriální památky příhraničí se otevírají
veřejnosti", registrační číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881, ve výši 19.228,77
EUR (povinný 10% podíl města) a všechny případně vzniklé nezpůsobilé výdaje.
Projekt je realizován v letech 2019 - 2022 a je spolufinancován z Programu
INTERREG V-A Česká republika – Polsko
16/2019-RADA/850 - 16. Rada města
I. bere na v ědom í
Zápis komise pro hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2019 ze dne 23.5.2019 pro Individuální dotace - žádosti podané v
období od 1.3.2019 do 15.5.2019
II. s chval uj e
1. poskytnutí Individuálních dotací ve výši do 50 tis. Kč v jednotlivém případě z
rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2019
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí Individuální dotace mezi městem
Žamberkem, jako poskytovatelem a příjemci:
1. MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, Žamberk, IČ: 27034186, na "Zajištění
provozní činnosti MAS ORLICKO, z.s. v roce 2019 - členské příspěvky, úroky z
úvěru, materiál, cestovní náhrady" ve výši 19.000,- Kč;
2. Gymnázium Žamberk, Nádražní 48, Žamberk, IČ: 49314891, na "Pořízení šatních
skříněk pro žáky školy" ve výši 34.000,- Kč;
3. Myslivecký spolek Hůrka Žamberk, Lukavská 1265, Žamberk, IČ: 47501111, na
"Krmení a léčení zvěře, nájem honitby, výroba krmných zařízení pro zvěř, provoz
spolku" ve výši 5.000,- Kč
III.
pověřuj e
starostu podpisem smluv
16/2019-RADA/851 - 16. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci o možné realizaci a financování kanalizační a vodovodní přípojky v
lokalitě U Kapličky, Žamberk
II. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit:
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1. peněžitý vklad města Žamberka do společnosti Vodovody a kanalizace Žamberk,
veřejná obchodní společnost, se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ:
60930811 ve výši 1,4 mil. Kč.
2. příslušné rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok
2019
16/2019-RADA/852 - 16. Rada města
I. s chval uj e
příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, Nádražní 743, Žamberk, pořízení
nábytku pro 1. třídu ve výši 50.000 Kč dle žádosti příspěvkové organizace
II. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, Nádražní 743, Žamberk,
zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2019 o 50.000 Kč. Příspěvek na provoz po
úpravě bude pro rok 2019 činit 2.396.000 Kč, příspěvek na provozní činnost celkem
po úpravě bude pro rok 2019 činit 2.406.000 Kč
16/2019-RADA/853 - 16. Rada města
I. s chval uj e
příspěvkové organizaci Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, pořízení
nábytku pro třídu s dětmi od dvou let věku ve výši 45.000 Kč dle žádosti
příspěvkové organizace
II. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit příspěvkové organizaci Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk,
zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2019 o 45.000 Kč. Příspěvek na provoz celkem
po úpravě bude pro rok 2019 činit 1.303.000 Kč, příspěvek na provozní činnost
celkem po úpravě bude pro rok 2019 činit 1.320.000 Kč
16/2019-RADA/854 - 16. Rada města
I. s chval uj e
příspěvkové organizaci Školní jídelna Žamberk, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk,
použití fondu investic příspěvkové organizace v roce 2019 na nákup korbové myčky
ve výši 201.590 Kč
16/2019-RADA/855 - 16. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvků, uzavíraný se Sdružením
obcí Orlicko, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČ: 70951993
16/2019-RADA/856 - 16. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost E.D., 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
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1. poskytnutí finančního příspěvku z "Fondu na podporu studijních pobytů studentů
středních škol v Žamberku" vedeného městem Žamberk, E.D. 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, E.D.
III.
pověřuj e
1. starostu
1. podpisem smlouvy
Termín: 31.5.2018
16/2019-RADA/857 - 16. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit účetní závěrku města Žamberka sestavenou ke dni 31.12.2018
16/2019-RADA/858 - 16. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci o aktuálním vývoji rozpočtu projektu Singletrack Orlicko - Kladsko a o
výši spolufinancování z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka prostřednictvím
Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo náměstí 166, Žamberk
16/2019-RADA/859 - 16. Rada města
I. s chval uj e
rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2019 dle tab.
č.1)
16/2019-RADA/860 - 16. Rada města
I. bere na v ědom í
plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2019 ke dni 30.4.2019
16/2019-RADA/861 - 16. Rada města
I. s chval uj e
výpůjčku 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 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Žadatel: V.K.
16/2019-RADA/862 - 16. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci Odboru REÚP ve věci prodeje bytů 820/5, 820/6, č.p. 821/5, 821/6, č.p.
824/7, č.p. 825/8 vše v Nádražní ulici, č.p. 830/10, 830/11, 830/12 na Nám. Gen.
Knopa, č.p. 1057/13, 1057/14, 1057/15, č.p. 1058/13, 1058/14, 1058/15, č.p.
1059/13, 1059/14, 1059/15 a č.p. 1060/13, 1060/14, 1060/15 vše v ulici U
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Polikliniky vše v obci a k.ú. Žamberk oprávněným nájemcům bytů za ceny obvyklé
uvedené ve znaleckých posudcích od R.S.
Žadatel: Správa budov Žamberk s.r.o., Klostermanova 990, 564 01 Žamberk
16/2019-RADA/863 - 16. Rada města
I. s chval uj e
zřízení věcného břemene na části pozemků parc.č. 10115 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 1015 m2 a parc.č. 3843 - ost. plocha, ost. komunikace o
výměře 459 m2 vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk dle Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-122007761/VB/4A, Žamberk, rekonstrukce NN z TS UO_0128 v předpokládaném
rozsahu 6,6 m2, za jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.000,--; k této částce bude
připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné 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 K energo
s.r.o.,Semanínská 1703, 560 02 Česká Třebová
II. pověřuj e
starostu podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby č. IE-12-2007761/VB/4A, Žamberk, rekonstrukce NN z TS
UO_0128 ve věci zřízení věcného břemene na části pozemků parc.č. 10115 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 1015 m2 a parc.č. 3843 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 459 m2 vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk v
předpokládaném rozsahu 6,6 m2, za jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.000,--; k
této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni
uskutečnění platby
16/2019-RADA/864 - 16. Rada města
I. s chval uj e
vyřazení movitého majetku v hodnotě do 3.000,- Kč mimo režim Směrnice pro
likvidaci majetku města Žamberka OTE inventární číslo 92882, 91515, 93117,
91954, 92956, 92592, 92598, 93189, 92596 a 91551 z účetní evidence majetku města
Žamberka. Movitý majetek bude prodán zaměstnancům města nebo odborně
likvidován ve Sběrném dvoře
16/2019-RADA/865 - 16. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
1. zrušit usnesení ZM č. 34/2018-ZAST/848 o schválení Ing. Bc. Oldřicha Jedličky
jako spolupracujícího zastupitele pro změnu č. 3 ÚP Žamberk
2. zrušit usnesení ZM č. 05/2019-ZAST/135 o schválení Zděnky Šebkové jako
spolupracující zastupitelky pro změnu č. 4 ÚP Žamberk
3. schválit Zděnku Šebkovou jako zastupitelku určenou ke spolupráci s
pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace města Žamberka
nebo jejích změn do konce volebního období 2018 - 2022
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16/2019-RADA/866 - 16. Rada města
I. s chval uj e
v souladu se zápisem o posouzení a hodnocení nabídek a doporučením hodnotící
komise výsledky veřejné zakázky "Zvýšení kvality řízení, lidských zdrojů a
efektivity veřejné správy - Žamberk" KA03 Koncepce veřejného osvětlení (zadané v
souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk a s Obecnou
částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ) a zhotovitelem díla společnost
atelier světelné techniky s.r.o., Braškovská 368/1, 161 00 Praha 6, IČ: 24302741.
Dodavatel předložil nabídku ekonomicky nejvýhodnější, jelikož uvedl nejnižší
celkovou nabídkovou cenu v Kč včetně DPH
II. pověřuj e
starostu města podpisem smlouvy o poskytování služeb
16/2019-RADA/867 - 16. Rada města
I. s chval uj e
v souladu se zápisem o posouzení a hodnocení nabídek a doporučením hodnotící
komise výsledky veřejné zakázky "Zvýšení kvality řízení, lidských zdrojů a
efektivity veřejné správy - Žamberk" KA02 Zavedení procesního řízení na MěÚ
Žamberk (zadané v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem
Žamberk a s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ) a
zhotovitelem díla společnost ATTIS software s.r.o., Hanušova 100/10, 779 00
Olomouc, IČ: 25894978. Dodavatel předložil nabídku ekonomicky nejvýhodnější,
jelikož předložil nabídku s nejvýhodnějším poměrem celkové nabídkové ceny v Kč
včetně DPH a kvality (funkčních vlastností softwaru) a získal nejvíce bodů
II. pověřuj e
starostu města podpisem smlouvy o poskytování služeb
16/2019-RADA/868 - 16. Rada města
I. s chval uj e
umístění nové autobusové zastávky na pozemek parc.číslo 2490/3 (u Helvíkovic)
II. pověřuj e
odbor REUP objednáním výroby zastávky a souvisejících stavebních prací u TS
Žamberk s.r.o.,
III.
ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření ve výši 100.000,- Kč a to ponížením položky
"Rezerva rozpočtu" a navýšením položky rozpočtu "Investice do budov města a
akce do 500 tis."
Termín: 13.6.2019
16/2019-RADA/869 - 16. Rada města
I. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
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1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje části (cca
30 m2) pozemku parc.č. 3741/1 - ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 100
m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk. GP bude vyhotoven na
náklady žadatele.
Žadatel: K. a K. R.
Termín: 05.06.2019
16/2019-RADA/870 - 16. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit odkup pozemku parc.č. 2365/2 - zahrada o výměře 43 m2 veden na LV č.
2192 vše pro obec a k.ú. Žamberk za kupní cenu ve výši Kč 4.300,--.
Žadatel: L. a L. P.
16/2019-RADA/871 - 16. Rada města
I. s chval uj e
objednání výkonu technického dozoru stavebníka na stavbě "Rekonstrukce chodníků
a komunikace v k.ú. Žamberk, část F ul. Nad Poliklinikou" u pana Ing. Jiřího
Poláčka, IČ: 01427121
16/2019-RADA/872 - 16. Rada města
I. bere
výsledky poptávkových řízení na dodavatele garážových vrat a dodavatele oken na
budově muzea SDH v Žamberku
II. s chval uj e
1. objednání výměny 2ks garážových vrat na budově muzea SDH v Žamberku u
spol. Vrata Novák s.r.o., IČ: 26012685
2. objednání výměny oken na budově muzea SDH v Žamberku u spol. SVĚT OKEN
s.r.o, IČ: 25831925
III.
ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření ve výši 25 tis. Kč a to ponížením "rezervy
rozpočtu" a navýšením položky rozpočtu "Opravy a údržba do majetku města"
Termín: 14.06.2019
16/2019-RADA/873 - 16. Rada města
I. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje části (cca
35 m2) pozemku parc.č. 3741/1 - ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 100
m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk. GP bude vyhotoven na
náklady žadatele.
Žadatel: E.M.
Termín: 05.06.2019
16/2019-RADA/874 - 16. Rada města
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I.

s chval uj e
provedení změny stavební úpravy rohové podkrovní kanceláře budovy čp. 833 v ulici
Nádražní v navrženém rozsahu
II. pověřuj e
1. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování
1. Přípravou dodatku ke smlouvě o dílo
Termín: 14.06.2019
16/2019-RADA/875 - 16. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č.4 k pojistné smlouvě číslo 706-58894-28 o pojištění majetku podnikatelů a
o pojištění odpovědnosti uzavřené s Českou pojišťovnou a.s., Praha, IČ: 45272956
ve věci navýšení pojistných limitů
II. pověřuj e
starostu města podpisem dodatku č. 4 k pojistné smlouvě
III.
ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření ve výši 32.000,- Kč a to ponížením položky
"Rezerva rozpočtu" a navýšením položky rozpočtu "Pojištění majetku města"
Termín: 13.6.2019
16/2019-RADA/876 - 16. Rada města
I. s chval uj e
poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč dle Pravidel SAM 3221 pro narozené
dítě, a to: dle přílohy
II. pověřuj e
starostu podpisem darovacích smluv
16/2019-RADA/877 - 16. Rada města
I. s chval uj e
SAM 3204 Pravidla pro uzavírání nájemních smluv na byty zvláštního určení v domě
s pečovatelskou službou v Žamberku
16/2019-RADA/878 - 16. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu c. CQS QI - 141/19 o integrovaném recertifikačním auditu mezi městem
Žamberk, jako objednatelem, a CQS z.s., IČ 69346305, se sídlem Prosecká 412/74,
Praha 9 - Prosek, a Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s.p., IČ 00001481, se
sídlem Pod Lisem 129/2, Praha 8 - Troja, jako kontrolory
II. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy
16/2019-RADA/879 - 16. Rada města
I. s chval uj e
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rámcovou kupní smlouvu mezi městem Žamberk, jako prodávajícím, a LIROST
s.r.o., IČ 26268132, se sídlem Brno, Příkop 843/4, jako kupujícím, jejímž předmětem
je prodej a koupě dřevní hmoty z lesů ve vlastnictví města Žamberk,
II. pověřuj e
starostu podpisem kupní smlouvy
16/2019-RADA/880 - 16. Rada města
I. s chval uj e
kácení vrby jívy (Salix caprea) na pozemku parc.č. 1655/1 v k.ú. Žamberk v období
vegetace za podmínky, že subjekt, který provede kácení, zajistí plnění povinností
hospodářského subjektu podle zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a
dřevařských výrobků na trh, včetně jejich prováděcích předpisů (Systém náležité
péče) a zajistí odpovídající náhradní výsadbu za pokácenou dřevinu. Dřevní hmota
zůstává v majetku vlastníka pozemku (města Žamberk).
Žadatel: TS ŽAMBERK s.r.o., Zemědělská 1052, 564 01 Žamberk
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, popř. jiné opatření
dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem (např. zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů)
16/2019-RADA/881 - 16. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost Společenství vlastníků pro dům čp. 1059 a 1060 Žamberk, U Polikliniky
1059, o úpravu prostoru pro ukládání odpadu, zákazu venčení psů na sídlišti U
Polikliniky
II. pověřuj e
1. starostu
1. zasláním odpovědi
Termín: 10.6.2019
16/2019-RADA/882 - 16. Rada města
I. pověřuj e
1. společnost TS ŽAMBERK s.r.o. k provádění zásahů, ošetření, řezů, revizí či
instalací bezpečnostních vazeb, kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví města
Žamberk, navržených v Projektu péče o stromy 2018, a to dle doporučených
naléhavostí a včetně podávání případných oznámení nebo kácení dřevin
2. starostu
1. udělením plné moci
Termín: 28.6.2019
16/2019-RADA/883 - 16. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z povodňové prohlídky toků v k.ú. Žamberk dne 17.5.2019
II. pověřuj e
1. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování
1. vyčíslením potřebné investice na opravu mostku u Líšnice
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Termín: 21.06.2019
16/2019-RADA/884 - 16. Rada města
I. bere na v ědom í
dopis M.L. a 11 dalších osob ke schodišti v rámci stavby PPO
16/2019-RADA/885 - 16. Rada města
I. bere na v ědom í
Zápis z jednání redakční rady Žamberských listů č. 5 ze dne 22.05.2019
16/2019-RADA/886 - 16. Rada města
I. s chval uj e
Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl
II. pověřuj e
starostu města podpisem smlouvy
16/2019-RADA/887 - 16. Rada města
I. s chval uj e
hromadnou licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl - Městské
koupaliště
II. pověřuj e
starostu jejím podpisem
16/2019-RADA/888 - 16. Rada města
I. s chval uj e
1. smlouvu o poskytnutí dotace z podprogramu 2 - podpora preventivní péče o
sbírky muzeí a galerií na rok 2019 na realizaci projektu "vybavení depozitářů a stálé
expozice bezpečnostními vitrínami a výsuvnými rošty" s Pardubickým krajem,
Komenského nám.125, ve výši 40 000,- Kč
2. smlouvu o poskytnutí dotace z podprogramu 1 - podpora kulturních aktivit na rok
2019 na realizaci akce "Kulturní festival Orlická brána" s Pardubickým krajem,
Komenského nám.125, ve výši 15 000,- Kč
3. smlouvu o poskytnutí dotace z podprogramu 1 - podpora kulturních aktivit na rok
2019 na realizaci akce "Žamberské jarní slavnosti" s Pardubickým krajem,
Komenského nám.125, ve výši 10 000,- Kč
4. smlouvu o poskytnutí dotace z podprogramu 1 - podpora kulturních aktivit na rok
2019 na realizaci akce "90. let filatelie na Žambersku" s Pardubickým krajem,
Komenského nám.125, ve výši 10 000,- Kč
II. pověřuj e
starostu jejich podpisem
16/2019-RADA/889 - 16. Rada města
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I.

s chval uj e
výjimku z počtu dětí ve třídě pro Mateřskou školu Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk
na školní rok 2019/2020 ve třech třídách od 01.09.2019 na 28

16/2019-RADA/890 - 16. Rada města
I. bere na v ědom í
oznámení ředitelky Mateřské školy Čtyřlístek, Žamberk, Tylova 1244 o stanovení
výše úplaty za předškolní vzdělávání od 01.09.2019 na 350,- Kč/měsíc
16/2019-RADA/891 - 16. Rada města
I. bere na v ědom í
oznámení ředitelky Mateřské školy Sluníčko, Žamberk, nám. Gen. Knopa 433 o
stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání od 01.09.2019 na 350,- Kč/měsíc
16/2019-RADA/892 - 16. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost Sportovního klubu policie Lanškroun, Dukelských hrdinů 423, Lanškroun, o
podporu 33. ročníku Mezinárodního cyklistického závodu Regionem Orlicka
Lanškroun 2019
II. s chval uj e
zajištění propagace pro město Žamberk v tiskovinách, které budou vydány v
souvislosti s konáním 33. ročníku Mezinárodního cyklistického závodu Regionem
Orlicka Lanškroun 2019, Sportovním klubem policie Lanškroun, Dukelských hrdinů
423, Lanškroun, IČ: 44469926, v ceně za 2 000,- Kč, zároveň schvaluje záštitu
starosty na touto akcí, použití městského znaku v materiálech vydávaných k
uvedenému závodu a součinnost MěP Žamberk při závodech
III.
pověřuj e
1. Kancelář starosty
1. kancelář starosty vyhotovením objednávky Sportovnímu klubu policie
Lanškroun, Dukelských hrdinů 423, Lanškroun, IČ: 44469926, na zajištění
propagace pro město Žamberk v ceně za 2 000 Kč. Částka 2 000 Kč bude
uhrazena z položky rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2019
„Propagace města“
Termín: 30.6.2019
IV .
ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok
2019, a to posílení položky rozpočtu "Propagace města" o částku 2 000,- Kč z
rezervy rozpočtu
Termín: 30.6.2019
16/2019-RADA/893 - 16. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci starosty k dopisu s návrhem podmínek smíru v soudních sporech zaslaný
I.P. dne 14.05.2019

Strana 12/13

Usnesení RM č. 16/2019-RADA ze dne 30.05.2019

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
starosta

Ivan Vrkoč
1. místostarosta
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