Usnesení RM č. 18/2019-RADA ze dne 27.06.2019
18/2019-RADA/927 - 18. Rada města
I. s chval uj e
ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou
18/2019-RADA/928 - 18. Rada města
I. s chval uj e
předložený program jednání RM
18/2019-RADA/929 - 18. Rada města
I. bere na v ědom í
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o upuštění od vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby ve věci části stavby "protipovodňová opatření Žamberk
- stavební objekt SO -01.3" umístěné na pozemcích parc.č. 128 a 131" v k.ú.
Žamberk a změny části stavby "protipovodňová opatření Žamberk - stavební objekt
SO -01.5" umístěné na hranici pozemků parc.č. 2736/4 a 230/1 v k.ú. Žamberk
- souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk s provedením ohlášeného stavebního
záměru "udržovací práce na objektu radnice č.p. 166 - provedení klimatizace v
obřadní síni" na pozemku parc.č. 1 v k.ú. Žamberk
- stanovisko Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k dělení pozemku parc.č. 3758/2 v k.ú.
Žamberk dle GP č. plánu 3218-28/2019 ze dne 01.03.2019
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o seznámení se s podklady pro vydání
rozhodnutí o změně stavby "rodinného domu" před jejím dokončením na pozemku
parc.č. 2422/8 v k.ú. Žamberk
- výzva Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k vyjádření k podanému odvolání v rámci
řízení o umístění stavby "ČS PHM BENZINA Žamberk - kanalizační přípojka k
obslužnému kiosku na mycí lince" na pozemcích parc.č. 2362/2, 3878/1 a 3707 v k.ú.
Žamberk
18/2019-RADA/930 - 18. Rada města
I. bere na v ědom í
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o schválení plánu opatření pro případy
havárie pro firmu Pavel Kaplan
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci
povolení kácení dřeviny rostoucího mimo les "1ks borovice vejmutovka a 1 ks
modřín opadavý na pozemku parc.č. 645/11 v k.ú. Žamberk "
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci
povolení kácení dřeviny rostoucího mimo les "1ks vrba jíva na pozemku parc.č.
1655/1 v k.ú. Žamberk "
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o vydání povolení k vypouštění
předčištěných městských odpadních vod z čistírny odpadních vod - Žamberk Špitálka a to do vod povrchových bezejmenného vodního toku
- sdělení odboru ZPZE MěÚ Žamberk k drobné odchylce týkající se stavby vodního
díla s názvem "„Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana SO 01.5"v k.ú.
Žamberk
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18/2019-RADA/931 - 18. 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. 9c ul. Českých bratří,
č. 55c ul. Pod Radnicí, č. 89c ul. Vrbí z důvodu provádění stavebních prací při
pokládce kabelu NN v rámci akce "Žamberk vývody z TS 376-rek. NN, k NN"”
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 8d chodník Divišova k Konzumu - pro umístění přeložky TL
plynovodu v rámci akce "KONZUM Žamberk - přeložka STL plynovodu"
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 44c ul. Nad Poliklinikou pozemku parc.č. 747/3, 747/15, 747/6 v k.ú.
Žamberk u č.p. 90 z důvodu pokládky datového vedení Nad Poliklinikou v
Žamberku
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 9c ul. Českých bratří, č. 55c ul. Pod Radnicí, č. 89c ul. Vrbí pro
provádění stavebních prací pro umístění el. vedení v rámci akce "Žamberk vývody z
TS 376-rek. NN, k NN"”
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č.2d chodník ul. 28. října u domu č.p. 160 pro umístění podchozího
lešení z důvodu stavebních úprav na domě č.p. 160
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 24d chodník Masarykovo náměstí u domu č.p. 89 pro umístění lešení
před č.p. 89 z důvodu stavebních prací na domě
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk, opatření obecné povahy,
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 93c ul. Za Kopečkem,
č. 3c Albertova , č. 59c ul. Pod Suticí z důvodu provádění stavebních prací a pohybu
mechanizace v rámci akce "IE-12-2005676 Žamberk, rekonstrukce vedení
VN35kVN"
18/2019-RADA/932 - 18. Rada města
I. bere na v ědom í
- rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru OŽPZ o změně souhlasu k
provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů včetně zpracování
autovraků pro provozovnu Agro Žamberk a.s.
- rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, o rušení rozhodnutí MěÚ Žamberk
ve věci zamítnutí žádosti o dodatečné povolení stavby "stavební úpravy a nástavba
č.p.87 na pozemku parc.č.949 v k.ú. Žamberk
- oznámení Krajského úřadu Královehradeckého kraje, odboru ODSH o zahájení
správního řízení ve věci povolení úplné uzavírky silnice I/14 na území obce Záměl v
místě mostu ev.č. 14-116 z důvodu pokračování opravy mostu
18/2019-RADA/933 - 18. Rada města
I. bere na v ědom í
Zápis č. 2/2019 z jednání komise o rozdělení finančních prostředků na dotační
program Podpora památkové péče - 2. kolo pro rok 2019
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II. s chval uj e
1. poskytnutí dotací z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2019 z
programu "Podpora památkové péče - 2. kolo" ve výši do 50 tis. Kč v jednotlivém
případě
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z programu "Podpora
památkové péče - 2. kolo" mezi městem Žamberkem, jako poskytovatelem a
příjemci:
1. G.D., na realizaci akce "Výměna vchodových dveří č.p. 281 Žamberk" ve výši
32.000,- Kč
2. T.P. a M.P., na realizaci akce "Oprava - nátěr atiky domu č.p. 63 Žamberk" ve výši
13.000,- Kč
III.
pověřuj e
starostu podpisem smluv
18/2019-RADA/934 - 18. Rada města
I. s ouhl así
se zapojením Školní jídelny Žamberk, nám. Gen. Knopa 433, IČ 00856487, do
projektu kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální
pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem. Název projektu: Potravinová
pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji
II. pověřuj e
starostu podpisem Souhlasu zřizovatele
18/2019-RADA/935 - 18. Rada města
I. ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. připravit návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Žamberka na období let
2020-2024
Termín: 15.08.2019
18/2019-RADA/936 - 18. Rada města
I. s chval uj e
rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2019 dle tab.
č.1)
18/2019-RADA/937 - 18. Rada města
I. bere na v ědom í
plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2019 ke dni 31.5.2019
18/2019-RADA/938 - 18. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost příspěvkové organizace Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk, o
zvýšení příspěvku na provoz v roce 2019 o 161.618 Kč z důvodu výměny podlahové
krytiny ve dvou třídách a pořízení nového dataprojektoru
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II. s chval uj e
příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk, pořízení
dataprojektoru k nové tabuli za cenu ve výši do 34.500,- Kč dle žádosti příspěvkové
organizace. Financování neplánovaného výdaje z rezervního fondu příspěvkové
organizace tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření
III.
neschval uj e
provedení výměny PVC ve třídách Základní školy 28. října 581, Žamberk (dle
žádosti příspěvkové organizace)
18/2019-RADA/939 - 18. Rada města
I. s chval uj e
uzavření příkazní smlouvy mezi městem Žamberk jako příkazcem a firmou
DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 64826996 jako
příkazníkem ve věci kompletní administrace a organizace veřejné zakázky dle
zákona 134/2016 Sb. v platném znění "Parkoviště u muzea starých strojů Žamberk"
II. pověřuj e
starostu města podpisem příkazní smlouvy
18/2019-RADA/940 - 18. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit prodej 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 za kupní
cenu dle cenové mapy, t.j. Kč 500,--/m2 + DPH. GP bude vyhotoven na náklady
žadatele.
Žadatel: K. a K. R.
18/2019-RADA/941 - 18. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit prodej 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 za kupní
cenu dle cenové mapy, t.j. Kč 500,--/m2 + DPH. GP bude vyhotoven na náklady
žadatele.
Žadatel: E.M.
18/2019-RADA/942 - 18. Rada města
I. s chval uj e
rozsah změn prací realizovaných v rámci zakázky „Realizace úspor energií - MěÚ
č.p. 833 Žamberk"
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené se společností KPV SYSTÉM
s.r.o., Ústí nad Orlicí
Termín: 12.07.2019
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18/2019-RADA/943 - 18. Rada města
I. s chval uj e
sjezd o šířce 6 m z pozemku parc.č. 477/63 - tr. tr. porost o výměře 39 m2 vedený na
LV č. 915 (žadatel) na pozemek parc.č. 477/12 - tr.tr. porost o výměře 1535 m2
vedený na LV č. 10001 vše pro obec a k.ú. Žamberk z důvodu výstavby rodinného
domu na pozemcích parc.č. 477/11 a 477/100 vedených na LV č. 915 (žadatel) 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: J. a A. P.
18/2019-RADA/944 - 18. Rada města
I. s chval uj e
zřízení věcného břemene ve věci vodovodní přípojky v ulici Zemědělská na části
pozemku parc.č. 3904/11 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2083 m2 vedený na LV
č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk dle Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
v rozsahu 25,4 m2 dle GP č.pl. 3243-166/2019 ze dne 27.05.2019 , za jednorázovou
úplatu ve výši Kč 1.397,--, k této částce bude připočtena platná sazba DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Žadatel: Agro Žamberk a.s., Zemědělská 1600, 564 01 Žamberk
18/2019-RADA/945 - 18. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru REUP o průběhu řešení závad mostů a lávek zjištěných z mostních
prohlídek 2019 vč. předběžného harmonogramu oprav
18/2019-RADA/946 - 18. Rada města
I. s ouhl así
s umístěním ocelového sloupku s rozvaděčovou skříní pro hladinoměr s bezdrátovým
přenosem dat na části (0,1 m2) pozemku parc.č. 3723/1 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 5480 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk ve věci doplnění
sítě automatických stanic - MSVT 18 Žamberk a pověřuje starostu podpisem situace.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 Smíchov
18/2019-RADA/947 - 18. Rada města
I. s chval uj e
vyhlášení veřejné zakázky dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek formou zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce s názvem
"Chodník Zámecká Žamberk“ včetně textu zadávací dokumentace a příloh.
Administrátorem veřejné zakázky je společnost DABONA s.r.o., Rychnov nad
Kněžnou. Veřejná zakázka bude do konce lhůty pro podání nabídek zveřejněna na
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profilu zadavatele, zároveň bude odeslána alespoň 5 dodavatelům. Hodnotícím
kritériem ekonomické výhodnosti nabídek bude nejnižší nabídková cena v Kč vč.
DPH
MATEX HK s.r.o., Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové-Slezské Předměstí, IČ:
25968807
M - STAV CZ s.r.o., Husova 1805, 530 03 Pardubice, IČ: 27557235
SAPA - LPJ, spol. s r.o., Dráby 850, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto,
IČ: 62063634
Agrostav Pardubice a.s., Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice, IČ:
46506063
A.B.V. spol. s r.o., Vrbová 625, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí, IČ: 48154067
II. j m enuj e
komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky ve složení Ivan
Vrkoč (náhradník Ing. Bc. Oldřich Jedlička), Lenka Lukášová (náhradník zástupce
fa. DABONA s.r.o.), Ing. Lenka Fránková (náhradník Ing. Lenka Dušková), Radka
Stránská (náhradník Ing. David Vacek), Zděnka Šebková (náhradník PhDr. Hana
Chvátilová)
18/2019-RADA/948 - 18. Rada města
I. bere se souhl asem n a vědom í
zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 780/8
umístění ve 3. NP budovy č.p. 780 postavené na pozemku parc.č. 3928 vše v obci a
k.ú. Žamberk ke dni 21.11.2013, kdy skončila jeho pětiletá lhůta a pověřuje starostu
podpisem potvrzení.
Žadatel: M. a S. K.
18/2019-RADA/949 - 18. 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 nábytku II.) zadané v
souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk a pravidly
poskytovatele dotace a dodavatelem vybavení pana Pavla Vítka, Školská 174, 564
01 Dlouhoňovice, provozovna: Dlouhoňovice 45, 564 01 Dlouhoňovice, IČ:
66845017 s ekonomicky nejvýhodnější nabídkovou cenou ve výši 87.725,00 Kč vč.
DPH
II. pověřuj e
starostu města podpisem kupní smlouvy
18/2019-RADA/950 - 18. Rada města
I. s ouhl así
1. jako vlastník pozemků parc.č. 1565/4 - ost. plocha, ost. komunikace, parc.č.
1598/3 - tr. tr. porost, parc.č. 3733/1 - ost. plocha, ost. komunikace, parc.č. 3734 ost. plocha, ost. komunikace vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk
se stavbou "„Žamberk- U Kapličky - Prodloužení kanalizace a vodovodu"”
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Žadatel: Vodovody a kanalizace Žamberk v.o.s. v zastoupení PK Adamec, s.r.o.,
Komenského 42, 561 51 Letohrad
2. se zřízením věcného břemene na části pozemků parc.č. 1565/4 - ost. plocha, ost.
komunikace z celkové výměry 2216 m2, parc.č. 1598/3 - tr. tr. porost z celkové
výměry 171 m2, parc.č. 3733/1 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry
1108 m2, parc.č. 3734 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 6822 m2
vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk ve věci prodloužení
kanalizace a vodovodu v lokalitě U Kapličky dle Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, v předpokládaném rozsahu
1844 m2, za úplatu ve výši Kč 1000,--, k této částce bude připočtena platná sazba
DPH a za podmínek uvedených v příloze.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním
předpisem.
Žadatel: Vodovody a kanalizace Žamberk v.o.s. v zastoupení PK Adamec, s.r.o.,
Komenského 42, 561 51 Letohrad
18/2019-RADA/951 - 18. Rada města
I. s chval uj e
nákup modulu na elektronickou evidenci tržeb k programu vážní hospodářství do
CNO Dlouhoňovice a pověřuje odbor REUP jeho objednáním
18/2019-RADA/952 - 18. Rada města
I. s chval uj e
1. zadání zpracování projektové dokumentace na zbývající etapy stavebních úprav
prostoru parkování u polikliniky u spol. Jaroslava Adamcová, Kunčice 257,
Letohrad, IČ: 02395291
2. rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2019 dle
tab. č.2)
18/2019-RADA/953 - 18. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost o příspěvek na opravu asfaltového povrchu u č.p. 473 v Polsku z důvodu
vzpomínkové akce k 75.výročí seskoku paraskupiny Barium.
Žadatel: V.Ž.
II. neschval uj e
poskytnutí příspěvku na opravu asfaltového povrchu u č.p. 473 v Polsku z důvodu
vzpomínkové akce k 75.výročí seskoku paraskupiny Barium
III.
pověřuj e
1. místostarostu jednáním s žadatelem ve věci podané žádosti
18/2019-RADA/954 - 18. Rada města
I. s chval uj e
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1. likvidaci nepotřebného movitého majetku z ubytovacího zařízení č. 1277 v ulici
Do Kotle
2. text vzorové darovací smlouvy ve věci převodu nepotřebného movitého majetku z
objektu č.p.1277
II. pověřuj e
likvidací nepotřebného movitého majetku z č.p. 1277 a uzavřením příslušných
darovacích smluv Správu budov Žamberk s.r.o., IČ: 25280091
18/2019-RADA/955 - 18. Rada města
I. bere na v ědom í
Oznámení společnosti Energomontáže Votroubek s.r.o., IČ: 28791274 o vstupu na
nemovitost ve vlastnictví města Žamberk
II. s ouhl así
s odstraněním a okleštěním stromoví a ostatních porostů ve variantě a)
III.
pověřuj e
starostu města podpisem Vyjádření vlastníka (uživatele) pozemku k požadovanému
zásahu
18/2019-RADA/956 - 18. Rada města
I. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr pronájmu a
provozování zimního stadionu v areálu Pod Černým lesem v Žamberku na části
pozemku parc.č. 1758/4 v obci a k.ú. Žamberk, jehož součástí je stavba
stadionu, t.j. otevřená chlazená ledová plocha ohraničená mantinely, dočasné
garáže na rolbu, hygienické buňky, sklad materiálu, chladící zařízení, oplocení
areálu zimního stadionu, osvětlení, buňky, přípojky IS (el. energie, kanalizace,
voda) a přístupové cesty na dobu určitou s účinností od 01.11.2019 do
31.10.2020 s tím, že nájemce bude chlazení na ledové ploše provozovat pouze
po dobu zimní sezóny, t.j. od 10.11.2019 do 28.02.2020. Na období březen až
říjen 2020 je plocha kluziště používána k dalšímu jinému využití. Pronajímatel
poskytne nájemci příspěvek na provoz ve výši Kč 1.420.000,-Termín: 30.06.2019
18/2019-RADA/957 - 18. Rada města
I. s chval uj e
na základě provedeného poptávkového řízení zadaného v souladu s Pravidly pro
zadávání veřejných zakázek městem Žamberk realizaci zakázky "Divišovo divadlo oprava fasády" v navrženém rozsahu a zhotovitelem firmu: Roman Šimuna (IČ:
73651842) se sídlem Ústí nad Orlicí - Hylváty 541 Třebovská 562 03
II. pověřuj e
starostu města podpisem smlouvy o dílo
18/2019-RADA/958 - 18. Rada města
I. s chval uj e
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na základě provedeného poptávkového řízení zadaného v souladu s Pravidly pro
zadávání veřejných zakázek městem Žamberk realizaci zakázky "MŠ Sluníčko výměna popraskaných parapetů" v navrženém rozsahu a zhotovitelem firmu: Roman
Šimuna (IČ.: 73651842) se sídlem Ústí nad Orlicí - Hylváty 541 Třebovská 562 03
II. pověřuj e
odbor REUP objednáním realizace akce "MŠ Sluníčko - výměna popraskaných
parapetů"
18/2019-RADA/959 - 18. 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
30 m2) pozemku parc.č. 3721 - ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 123
m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk. GP bude vyhotoven na
náklady žadatele.
Žadatel: J.K.
Termín: 30.06.2019
18/2019-RADA/960 - 18. Rada města
I. bere na v ědom í
stížnost na stav chodníku podél komunikace v Betlémě.
Žadatel: J.N.
II. pověřuj e
dopravní komisi posouzením a návrhem řešení stávajícího dlážděného chodníku
podél komunikace v Betlémě (od křižovatky u muzea starých strojů, délka cca 450
m)
18/2019-RADA/961 - 18. 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
1. Odbor REÚP zasláním informace o výsledku jednání ve věci pronájmu
nebytových prostor v č.p. 168 (1/2 spoluvlastnického podílu) v Žamberku
žadatelům o pronájem.
Žadatel: O.K.,Město Žamberk, Informační středisko, Masarykovo náměstí 166,
564 01 Žamberk, KOSMAR CZ s.r.o., Kališnická 2889/14, 130 00 Praha 3
2. Odbor REÚP přípravou realizace úpravy přízemí nebytových prostor v č.p. 168 v
Žamberku pro potřeby Informačního střediska
18/2019-RADA/962 - 18. Rada města
I. s chval uj e
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počínaje rokem 2019 a dále v letech následujících, do odvolání, provedení úhrad
členského příspěvku v částce 3 000,- Kč / rok České komoře autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě; Sokolská 1498/15, Praha 2
II. ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. uhradit fakturu číslo 190300335 na částku 3 250 Kč České komoře
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Sokolská 1498/15,
Praha 2
Termín: 09.07.2019
18/2019-RADA/963 - 18. 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
18/2019-RADA/964 - 18. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru PRAV o žádosti o poskytnutí informace
18/2019-RADA/965 - 18. Rada města
I. s chval uj e
aktualizované znění Pracovního řádu Městského úřadu Žamberk ZR 1102 s platností
od 27.06.2019 a účinností od 01.07.2019
18/2019-RADA/966 - 18. Rada města
I. s chval uj e
Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl
II. pověřuj e
starostu města podpisem smlouvy
18/2019-RADA/967 - 18. Rada města
I. neschval uj e
nabídku na zhotovení fotografií pro město Žamberk fotografa J.Č. - YB studio
18/2019-RADA/968 - 18. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání Bytové komise ze dne 18.06.2019
18/2019-RADA/969 - 18. Rada města
I. s chval uj e
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uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády v
č.p. 449/4 s A.J. do 30.06.2020
18/2019-RADA/970 - 18. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády 457/8
s K.U. do 30.06.2020
18/2019-RADA/971 - 18. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády
457/9 s R.K. a E.D. do 31.12.2019
18/2019-RADA/972 - 18. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt v ul. 28. října 1325/1 s A. a I.M. do 31.12.2019
18/2019-RADA/973 - 18. Rada města
I. s chval uj e
dodatek k nájemní smlouvě na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční
794/11, kde se mění nájemce M.N. Nájemní smlouva bude dle původní nájemní
smlouvy uzavřena do 31.08.2019
18/2019-RADA/974 - 18. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt v ul. ke Střelnici 535 s J.K. do 31.12.2019 a s
podmínkou trvání pracovního poměru u TS Žamberk s.r.o
18/2019-RADA/975 - 18. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt v ul. U Polikliniky č.p. 1059/14 S.B. do 31.07.2020
18/2019-RADA/976 - 18. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání dopravní komise ze dne 20.6.2019
18/2019-RADA/977 - 18. Rada města
I. s chval uj e
umístění vodorovné dopravní značky V 12a, "„žlutá klikatá čára"” doplněna nápisem
ZAS, před domy č.p. 2 a 531 v ulici Zámecká
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18/2019-RADA/978 - 18. Rada města
I. neschval uj e
zhotovení ochranného zábradlí u domu č.p. 271, Jiráskovo náměstí - Tyršova ulice
18/2019-RADA/979 - 18. Rada města
I. neschval uj e
úpravu dodatkové tabulky E12 na vyhrazeném parkovišti IP 12 před radnicí
18/2019-RADA/980 - 18. Rada města
I. s chval uj e
provedení úpravy živého plotu před azylovým domem a přesunutí reklam do levé
části oplocení z pohledu od ul. Do Kotle
18/2019-RADA/981 - 18. Rada města
I. neschval uj e
přemístění svislé dopravní značky IP 11g "„parkování", částečné parkování na
chodníku podélné v ulici Sokolovská
18/2019-RADA/982 - 18. Rada města
I. s chval uj e
zachování dopravního značení v ulici před lékárnou na náměstí Gen. Knopa v
původní podobě se svislou dopravní značkou B 29 "„zákaz stání"”
18/2019-RADA/983 - 18. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání komise pro zahraniční styky ze dne 10.06.2019
18/2019-RADA/984 - 18. Rada města
I. s ouhl así
za zřizovatele se zřízením dvou přípravných tříd ve školním roce 2019/2020 na
Základní škole Žamberk, Nádražní 743
18/2019-RADA/985 - 18. Rada města
I. s chval uj e
odměna ředitelce Městské knihovny Žamberk za výkon regionálních funkcí za
období 01-06/2019 viz příloha

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
starosta

Ivan Vrkoč
1. místostarosta
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