Usnesení RM č. 17/2019-RADA ze dne 13.06.2019
17/2019-RADA/894 - 17. Rada města
I. s chval uj e
ověřovatelem zápisu RM Jiřího Dytrta
17/2019-RADA/895 - 17. Rada města
I. s chval uj e
předložený program jednání RM
17/2019-RADA/896 - 17. Rada města
I. bere na v ědom í
- územní rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění 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
- souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk s provedením ohlášeného stavebního
záměru "„stavební úpravy domu č.p. 89" na pozemku parc.č. 953 v k.ú. Žamberk
- stavební povolení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na stavbu "realizace úspor
energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen" na pozemcích
parc.č. "4289/1, 2084/1, 2084/5, 2084/20 v k.ú. Žamberk
17/2019-RADA/897 - 17. Rada města
I. bere na v ědom í
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o vydání souhlasu ve věci "Žamberk, U
Dlouhoňovic, 2129 - knn,nn" na pozemcích parc.č. 3875/1, 2130/7 v k.ú. Žamberk
- sdělení odboru ZPZE MěÚ Žamberk k drobným odchylkám týkající se stavby
vodního díla s názvem "Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana" k.ú.
Žamberk"
17/2019-RADA/898 - 17. Rada města
I. bere na v ědom í
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk, opatření obecné povahy,
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 44c ul. Nad
Poliklinikou z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce "Rekonstrukce
chodníku a komunikace v k.ú. Žamberk, část F - ulice Nad Poliklinikou" při částečné
a úplné uzavírce
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk povolení uzavírky místní komunikace č.
44c ul. Nad Poliklinikou a č. 26d chodník Nad Poliklinikou z důvodu provádění
stavebních prací v rámci akce "Rekonstrukce chodníků a komunikace v k.ú.
Žamberk, část F - ulice Nad Poliklinikou"
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk, opatření obecné povahy,
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č.15c ul. Dymlovská, č.
61c ul. Polsko z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce "Žamberk,
rekonstrukce NN od TS 464"
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- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 61c ul. Polsko, č. 15c ul. Dymlovská z důvodu užití silničního
pozemku pro provádění stavebních prací
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk, opatření obecné povahy,
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 37c ul. Mánesova, č.
26c ul. Komenského z důvodu umístění lešení u č.p.604 pro zateplení domu
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk, opatření obecné povahy,
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 58c ul. Pod Skalami z
důvodu provádění stavebních prací při pokládce el. vedení v rámci "Žamberk, Pod
Skalami, 1172/2 - nové OM"
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 15d chodník ul. Hluboká, č. 38c Masarykovo náměstí, č. 24d chodník
Masarykovo náměstí pro umístění datového vedení v rámci akce "Rozšíření optické
metropolitní sítě v Žamberku k Imrvere"
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 96c ul. Zemědělská v Žamberku v rámci akce "Pokládka datového
vedení Žamberk - přípojka pro firmu Agrostav"
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č.58c ul. Pod Skalami v k.ú. Žamberk u domu č.p.133 užití silničního
pozemku pro provádění stavebních prací
17/2019-RADA/899 - 17. Rada města
I. bere na v ědom í
- závazné stanovisko odboru REUP MěÚ Žamberk k umístění klimatizační jednotky
v obřadní síni radnice z hlediska zájmů státní památkové péče
17/2019-RADA/900 - 17. Rada města
I. bere na v ědom í
- oznámení Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru OŽPZ o shromáždění
podkladů pro vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru
nebo výkupu odpadů včetně zpracování autovraků a s jeho provozním řádem pro
společnost Agro Žamberk a.s.
17/2019-RADA/901 - 17. Rada města
I. s chval uj e
darovací smlouvu na přijetí daru ve výši 7.000,- Kč na posílení „Fondu na podporu
studijních pobytů studentů středních škol v Žamberku“od D.N.S.
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem darovací smlouvy
Termín: 30.6.2019
17/2019-RADA/902 - 17. Rada města
I. s chval uj e
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darovací smlouvy uzavírané mezi Městem Žamberk, Masarykovo náměstí 166,
Žamberk, IČ: 25280091 jako příjemcem daru na straně jedné a poskytovateli daru na
straně druhé:
1. Z.B., na poskytnutí daru ve výši 150 000 Kč;
2. J.H., na poskytnutí daru ve výši 50 000 Kč;
3. O.J., na poskytnutí daru ve výši 50 000 Kč;
4. TJ., na poskytnutí daru ve výši 50 000 Kč;
5. A.D., na poskytnutí daru ve výši 50 000 Kč;
6. P.J., na poskytnutí daru ve výši 50 000 Kč;
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem darovacích smluv
Termín: 30.6.2019
III.
ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. připravit příslušné rozpočtové opatření
Termín: 27.06.2019
17/2019-RADA/903 - 17. Rada města
I. s chval uj e
rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2019 dle tab.
č.1)
17/2019-RADA/904 - 17. Rada města
I. s chval uj e
a potvrzuje s účinností od 01.08.2019 na funkční období 6 let dle ustanovení § 166
odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
1. ve výkonu funkce ředitele Základní školy Žamberk, Nádražní 743, se sídlem
Nádražní 743, 564 01 Žamberk, IČO: 70995460, pana Mgr. Romana Pospíšila;
2. ve výkonu funkce ředitelky Školní jídelny Žamberk, nám. Gen. Knopa 433, se
sídlem nám. Gen. Knopa 433, 564 01 Žamberk, IČO: 00856487, paní Martu
Kacálkovou
17/2019-RADA/905 - 17. Rada města
I. bere na v ědom í
informace ve věci pronájmu nebytových prostor v domě čp. 168 v Žamberku (1/2
spoluvlastnického podílu)
II. pověřuj e
Ing. Jana Filipa, jednatele Správy budov Žamberk s.r.o. dalším jedním ve věci
pronájmu nebytových prostor v č.p. 168 (1/2 spoluvlastnického podílu) v Žamberku.
Žadatel: O.K., Město Žamberk, Informační středisko, Masarykovo náměstí 166, 564
01 Žamberk, KOSMAR CZ s.r.o
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17/2019-RADA/906 - 17. Rada města
I. s chval uj e
uzavření smlouvy o připojení el. zařízení k distribuční soustavě č.
19_SOP_01_4121529194 ) na akci "Veřejné osvětlení - ul. Pod Sanatoriem" mezi
městem Žamberk a společností ČEZ Distribuce a.s. (IČ:24729035)
II. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy
17/2019-RADA/907 - 17. Rada města
I. s ouhl así
jako pronajímatel objektu č.p. 833 v Nádražní ulici v Žamberku s umístěním
vyvolávacího systému jako způsobu odbavování klientů, který bude instalován na
náklady žadatele a pověřuje starostu podpisem Souhlasu vlastníků nemovitosti.
Žadatel: Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Pardubicích, kontaktní
pracoviště Žamberk, Nádražní 833, 564 01 Žamberk
17/2019-RADA/908 - 17. Rada města
I. s chval uj e
výpůjčku pozemků parc.č. 2343 - zast. plocha a nádvoří; stavba bez čísla popisného
nebo evidenčního, jiná stavba o výměře 57 m2 a parc.č. 2340/1 - ost. plocha, jiná
plocha o výměře 15157 m2 vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk z
důvodu pořádání veřejně přístupné akce Orlická brána 2019 na dobu určitou od
12.07. do 14.07.2019 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Žádost: Městský kulturní podnik - FIDIKO Žamberk, Nádražní 39, 564 01 Žamberk
17/2019-RADA/909 - 17. Rada města
I. neschval uj e
snížení ceny nájmu dle nájemní smlouvy ze dne 31.10.2018 ve věci pronájmu
nebytových prostor divadelní kavárny v č.p. 39, stavba občanského vybavení Divišovo divadlo na pozemku parc.č. 365 vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú.
Žamberk.
Žadatel: V.K.
II. bere na v ědom í
sdělení Odboru REÚP ve věci realizace havarijních oprav
17/2019-RADA/910 - 17. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 02/2019/ REUP na akci "Žamberk - Realizace
parkovacích stání na Nám. Gen. Knopa" mezi městem Žamberk a spol. Stavitelství
EU s.r.o. (IČ: 27521711) ve věci víceprací
II. pověřuj e
starostu podpisem Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 02/2019/REUP
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17/2019-RADA/911 - 17. Rada města
I. s chval uj e
realizaci akce „Nové žlaby a svody na ZŠ 581 -rozšíření" společností M.LUX (IČ:
74019244)
II. pověřuj e
odbor REUP objednáním realizace akce „Nové žlaby a svody na ZŠ 581 - rozšíření"
v navrženém rozsahu u společnosti M.LUX (IČ: 74019244)
17/2019-RADA/912 - 17. Rada města
I. s chval uj e
1. zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „SVČ ANIMO - jazyková
učebna a bezbariérové úpravy" (dodávka nábytku) zadané v souladu s Pravidly
pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk a podmínkami dotačního
programu z důvodů neobdržení žádné nabídky
2. vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku "SVČ ANIMO - jazyková
učebna a bezbariérové úpravy" (dodávka nábytku II.) 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
Zdeněk Veselý, Rybná nad Zdobnicí 15, 517 55 Rybná nad Zdobnicí, IČ: 63617994
Pavel Vítek, Školská 174, 564 01 Dlouhoňovice, IČ: 66845017
Josef Kalousek, České Libchavy 77, 561 14 České Libchavy, 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
Mimra), Ing. David Vacek (náhradník Ing. Lenka Dušková), Radka Stránská
(náhradník Ivana Hečková), Zděnka Šebková (náhradník PhDr. Hana Chvátilová)
17/2019-RADA/913 - 17. Rada města
I. s chval uj e
na základě protokolu hodnotící komise výsledky veřejné zakázky s názvem: "SVČ
ANIMO - jazyková učebna a bezbariérové úpravy“ (dodávka technického vybavení,
PC) zadané v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk a
pravidly poskytovatele dotace a dodavatelem vybavení společnost AV MEDIA, a.s.,
Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, IČ: 48108375 s ekonomicky nejvýhodnější
nabídkovou cenou ve výši 312.893,90 Kč vč. DPH
II. pověřuj e
starostu města podpisem kupní smlouvy
17/2019-RADA/914 - 17. Rada města
I. s chval uj e

Strana 5/8

Usnesení RM č. 17/2019-RADA ze dne 13.06.2019
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku "ZŠ Žamberk 743 - jazykové
učebny a bezbariérové úpravy" (dodávka vybavení jazykových učeben) podle
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk a podmínek dotačního
programu, výzva bude odeslána 5 dodavatelům, hodnotícím kritériem ekonomické
výhodnosti nabídek bude nejnižší celková nabídková cena v Kč. vč. DPH
AC Interiér s.r.o., Hradská 538, 396 01 Humpolec, IČ: 28065247
MULTIP Moravia s.r.o., Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín, IČ: 16627971
NÁBYTEK HONZA s.r.o., Masarykovo náměstí 701, 295 01 Mnichovo Hradiště,
IČ: 27198821
Moderní škola s.r.o., K Rybníčkům 332, 747 81 Otice, IČ: 28607376
Vybavení škol s.r.o., Jaselská 2942/31, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 04514394
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)
17/2019-RADA/915 - 17. Rada města
I. bere se souhl asem n a vědom í
zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 1055/15 o
velikosti 3+1 s příslušenstvím, o celkové podlahové ploše 79,10 m2, umístěné v 5.
NP domu č.p. 1055, v budově č.p. 1054, 1055 postavené na pozemcích parc.č. 4270,
4269 vše v obci a k.ú. Žamberk ke dni 13.12.2015, kdy skončila jeho pětiletá lhůta a
pověřuje starostu podpisem potvrzení.
Žadatel: P.H.
17/2019-RADA/916 - 17. Rada města
I. s chval uj e
1. investiční akci "Klimatizace obřadní síně radnice č.p 166"
2. rozpočtové opatření ve výši 90 tis. Kč a to ponížením "rezervy rozpočtu" a
navýšením položky rozpočtu "Opravy a údržba do majetku města"
17/2019-RADA/917 - 17. Rada města
I. s ouhl así
jako vlastník pozemku parc.č. 3829 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1046 m2
vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk se stavbou rodinného domu na
vedlejším pozemku parc.č. 3138/3 - tr. tr. porost o výměře 4074 m2 vedený na LV č.
4137 (žadatel) pro obec a k.ú. Žamberk a pověřuje starostu podpisem souhlasu.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: J.K.
17/2019-RADA/918 - 17. Rada města
I. s chval uj e
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poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč dle Pravidel SAM 3221 pro narozené
dítě, a to: dle příloha
II. pověřuj e
starostu podpisem darovacích smluv
17/2019-RADA/919 - 17. Rada města
I. bere na v ědom í
informací odboru PRAV o žádosti o poskytnutí informace
17/2019-RADA/920 - 17. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z valné hromady spol. Podorlická poliklinika s.r.o., IČ 64259684, se sídlem
Praha 6, Vítězné náměstí 576/1, která se konala dne 04.06.2019
17/2019-RADA/921 - 17. Rada města
I. s chval uj e
1. poskytnutí finančních odměn na 12. ročních Soutěže škol ve sběru druhotných
surovin pro žamberské školy, a to Základní škole Žamberk, 28. října 581, ve výši
18.000,- Kč, Střední škole a základní škole Žamberk, Tyršova 214, ve výši
14.000,- Kč, Základní škole Žamberk, Nádražní 743, ve výši 7.000,- Kč, Mateřské
škole ČTYŘLÍSTEK Žamberk, Tylova 1244, ve výši 5.000,- Kč a Základní škole
Erudio Orlicko, Velký Hájek 1554, ve výši 4.000,- Kč
2. smlouvy o poskytnutí finanční odměny pro rok 2019 na zájmovou činnost dětí a
naplnění cílů enviromentální výchovy, a to v rámci kapitoly Ekologická soutěž
pro školy - příspěvky organizacím, uzavřené mezi městem Žamberk a školami:
a) Základní škola Žamberk, 28. října 581, ve výši 18.000,- Kč
b) Střední škola a základní škola Žamberk, Tyršova 214, ve výši 14.000,- Kč
c) Základní škola Žamberk, Nádražní 743, ve výši 7.000,- Kč
d) Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Tylova 1244, ve výši 5.000,- Kč
e) Základní škola Erudio Orlicko, Velký Hájek 1554, ve výši 4.000,- Kč
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem smluv
Termín: 28.6.2019
17/2019-RADA/922 - 17. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání komise pro zahraniční styky ze dne 28.05.2019
17/2019-RADA/923 - 17. Rada města
I. bere na v ědom í
Výroční zprávu Městského kulturního podniku FIDIKO Žamberk za rok 2018
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17/2019-RADA/924 - 17. Rada města
I. s chval uj e
1. pořádání dětského závodu na kolech "„Hledá se vítěz Žamberk" dne 23.06.2019 v
okolí Tyršovy rozhledny
2. připojení na elektrickou energii, které zajistí odbor REUP
Žadatel: UNIKOVO MTB TEAM z.s. Helvíkovice 157
17/2019-RADA/925 - 17. Rada města
I. s chval uj e
odměny ředitelům příspěvkových organizací města, veliteli Městské policie a
jednatelům společnost města Správa budov Žamberk s.r.o. a TS Žamberk s.r.o. za
období 1-6/2019
17/2019-RADA/926 - 17. Rada města
I. s chval uj e
platový výměr Mgr. Jaromíra Žejdlíka, ředitele Základní školy Žamberk, 28. října
581, s účinností od 01.06.2019

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
starosta

Ivan Vrkoč
1. místostarosta
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