Usnesení RM č. 19/2019-RADA ze dne 18.07.2019
19/2019-RADA/986 - 19. Rada města
I. s chval uj e
ověřovatelem zápisu RM PhDr. Hanu Chvátilovou
19/2019-RADA/987 - 19. Rada města
I. s chval uj e
předložený program jednání RM
19/2019-RADA/988 - 19. Rada města
I. bere na v ědom í
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení územního řízení o umístění
stavby "I/11 Žamberk, most ev.č. 11-065" na pozemcích v k.ú. Žamberk
- rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk povolení změny nedokončené stavby
"rodinného domu" na pozemku parc.č. 2422/8 v k.ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o upuštění od vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby, změny části stavby "protipovodňová opatření Žamberk
- stavební objekt SO - 01.3" umístěné na pozemcích parc.č. č. 5087 a 3882/34 v k.ú.
Žamberk a změny části stavby "protipovodňová opatření Žamberk - stavební objekt
SO - 01.5" umístěné na hranici pozemků parc.č. 3736/4 a 230/1 v k.ú. Žamberk
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o provedení stavby "Žamberk,
Školská, 808 - knn,nn" na pozemcích parc.č. 3763 a 3764/1 v k.ú. Žamberk
19/2019-RADA/989 - 19. Rada města
I. bere na v ědom í
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o vydání souhlasu se stavbou "novostavba
RD na parc.č. 2129 v k.ú. Žamberk" na pozemcích parc.č. 2130/7, 2130/3, 2119 v
k.ú. Žamberk
19/2019-RADA/990 - 19. Rada města
I. bere na v ědom í
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 93c ul. Za Kopečkem č. 3c ul. Albertova, č. 59c ul. Pod Suticí pro
užití silničního pozemku pro provádění stavebních prací a pohybu mechanizace v
rámci akce "IE-12-2005676 Žamberk, rekonstrukce vedení VN 35kVN"”
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk, opatření obecné povahy,
stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na
pozemku parc.č. 3798/1 z důvodu provádění stavebních prací - překop při pokládce
datového vedení
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č.24d chodník Masarykovo náměstí pro umístění lešení před č. p. 146 z
důvodu stavebních úprav na domě
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 13d chodník ul. Havlenova a č.17 ul. Havlenova pro umístění
kanalizační přípojky na pozemku parc.č. 3716/1 v k.ú. Žamberk
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19/2019-RADA/991 - 19. Rada města
I. bere na v ědom í
- oznámení odboru REUP MěÚ Žamberk o zahájení řízení o změně č. 1 územního
plánu Helvíkovice
19/2019-RADA/992 - 19. Rada města
I. bere na v ědom í
- rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje odboru OHSH o povolení úplné
uzavírky silnice I/11 ve dnech 20.07.-.21.07.2019 pro provádění stavby "I/11 Dolní
Dvůr - Žamberk, OŽK"” - pokládka krytu vozovky
19/2019-RADA/993 - 19. Rada města
I. bere na v ědom í
Zápis komise pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2019 ze dne 10.7.2019 pro Individuální dotace - žádosti
podané v období od 16.5.2019 do 15.7.2019
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. 1. FC Žamberk z.s., U Koupaliště 755, Žamberk, IČ: 70808554, na "Zabezpečení
oslav 50 let založení klubu 1. FC Žamberk z.s." ve výši 17.000 Kč;
2. B.D., na "Účast na Mistrovství světa WSF 2019 v Bukurešti Rumunsko" ve výši
14.000 Kč
III.
pověřuj e
starostu podpisem smluv
19/2019-RADA/994 - 19. Rada města
I. s chval uj e
rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2019 dle tab.
č.1)
II. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2019
dle tab. č.2), s vytvořením rezervy na „Dohodu o narovnání vzájemných sporných
vztahů“, ve výši 50 tis. Kč z obecné rezervy rozpočtu příjmů a výdajů města,
rozpočtové opatření číslo 91
19/2019-RADA/995 - 19. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni 30.6.2019, uvedené
v tabulce č. 1)
19/2019-RADA/996 - 19. Rada města
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bere na v ědom í
informaci příspěvkové organizace Základní škola Žamberk, Nádražní 743, Žamberk,
o nevyčerpané výši nájemného v roce 2019 za užívání tělocvičny U Žirafy v
Žamberku
II. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, Nádražní 743, Žamberk,
snížení příspěvku na provoz pro rok 2019 o 86.000 Kč. Příspěvek na provoz celkem
po úpravě bude pro rok 2019 činit 2.310.000 Kč, příspěvek na provozní činnost
celkem po úpravě bude pro rok 2019 činit 2.320.000 Kč
I.

19/2019-RADA/997 - 19. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci příspěvkové organizace Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk,
o nevyčerpané výši nájemného v roce 2019 za užívání tělocvičny U Žirafy v
Žamberku
II. doporučuj e z ast upi t el s t vu m ěst a
schválit příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk,
snížení příspěvku na provoz pro rok 2019 o 76.000 Kč. Příspěvek na provoz celkem
po úpravě bude pro rok 2019 činit 2.427.000 Kč, příspěvek na provozní činnost
celkem po úpravě bude pro rok 2019 činit 2.571.000 Kč
19/2019-RADA/998 - 19. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost příspěvkové organizace Městské muzeum Žamberk, ČSA 472, Žamberk, o
navýšení příspěvku na provozní činnost v roce 2019 ve výši 28.000 Kč z důvodu
spoluúčasti příspěvkové organizace k dotaci poskytnuté Pardubickým krajem na
kulturní akci 90 let filatelie na Žambersku
II. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit příspěvkové organizaci Městské muzeum Žamberk, ČSA 472, Žamberk,
zvýšení příspěvku na provozní činnost pro rok 2019 o 28.000 Kč.
Příspěvek na provozní činnost celkem bude pro rok 2019 činit 2.290.000 Kč
III.
ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. připravit příslušné rozpočtové opatření
Termín: 31.8.2019
19/2019-RADA/999 - 19. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost příspěvkové organizace Městské muzeum Žamberk, ČSA 472, Žamberk, o
finanční prostředky na pokrytí spoluúčasti příspěvkové organizace k dotaci
poskytnuté Ministerstvem kultury a k dotaci poskytnuté Pardubickým krajem na
projekt „Vybavení depozitářů a stálé expozice bezpečnostními vitrínami a
výsuvnými rošty“
II. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
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1. schválit příspěvkové organizaci Městské muzeum Žamberk, ČSA 472, Žamberk,
zvýšení příspěvku na provozní činnost pro rok 2019 o 9.000 Kč. Příspěvek na
provozní činnost celkem bude pro rok 2019 činit 2.299.000 Kč
2. schválit příspěvkové organizaci Městské muzeum Žamberk, ČSA 472, Žamberk,
investiční příspěvek pro rok 2019 ve výši 68.000 Kč
III.
ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. připravit příslušné rozpočtové opatření
Termín: 31.8.2019
19/2019-RADA/1000 - 19. Rada města
I. s chval uj e
1. příspěvkové organizaci Městské muzeum Žamberk, ČSA 472, Žamberk,
provedení ošetření Domku P. Diviše proti dřevokaznému hmyzu za cenu do výše
30.000 Kč dle návrhu příspěvkové organizace
2. příspěvkové organizaci Městské muzeum Žamberk, ČSA 472, Žamberk, převod
finančních prostředků ve výši 30.000 Kč z podílových listů z Konzervativního
fondu Mix FF vedeného u České spořitelny a.s., a jejich čerpání na provedení
ošetření Domku P. Diviše proti dřevokaznému hmyzu
19/2019-RADA/1001 - 19. Rada města
I. s chval uj e
v působnosti valné hromady společnosti Správa budov Žamberk s.r.o.,
Klostermanova 990, Žamberk, IČ: 25280091: zrušit v souladu s § 127 odst. 2 písm.
h) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), veřejnou zakázku „Rekonstrukce centrálního zdroje tepla U
Žirafy, ul. 28.října č.p.1375, Žamberk“, zadanou dle zákona formou užšího řízení
19/2019-RADA/1002 - 19. Rada města
I. s chval uj e
zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 1371/1 - ost.plocha, ost.
komunikace o výměře 163 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk dle
Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2016318/VB/01 Žamberk 476,
Luštincová-navýšení, SS100 v rozsahu dle GP č. pl. 3152-344/2018, za jednorázovou
náhradu ve výši Kč 2.200,--; k této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle
zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.
Žadatel: Společnost ČEZ Distribuce, a.s. podala v zastoupení společnosti ELRO
Czech, s.r.o., č.p. 288, 534 01 Ostřetín
II. pověřuj e
starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2016318/VB/01
Žamberk 476, Luštincová-navýšení, SS100 v rozsahu dle GP č.pl. 3152-344/2018, za
jednorázovou náhradu ve výši Kč 2,200,--; k této částce bude připočtena daň z
přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby ve věci zřízení
věcného břemene na části pozemku parc.č. 1371/1 - ost.plocha, ost. komunikace o
výměře 163 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk
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19/2019-RADA/1003 - 19. Rada města
I. bere na v ědom í
výpověď K.S. ze smlouvy o výkonu funkce hajného k 31.12.2019.
Žadatel: K.S.
II. pověřuj e
1. 2. místostarostku
1. jednáním o zajištění funkce hajného v rámci lesního hospodářství v majetku
města Žamberka
Termín: 30.9.2019
19/2019-RADA/1004 - 19. Rada města
I. s chval uj e
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "ZŠ Žamberk 581 přírodovědná učebna s laboratoří a bezbariérové úpravy“ (stavební část) podle
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk a podmínek dotačního
programu, výzva bude zveřejněna na webových stránkách města a profilu zadavatele
s tím, že zároveň bude osloveno 5 dodavatelů, hodnotícím kritériem ekonomické
výhodnosti nabídek bude nejnižší celková nabídková cena v Kč. vč. DPH
Bromach spol. s r.o., Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun-Žichlínské Předměstí, IČ:
27467520
REKOS Ševčík s.r.o, Čs. armády 1401, 564 01 Žamberk, IČ: 25960351
Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 47452943
SELLA spol. s r.o., Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 64254593
STABYT, bytové družstvo v Ústí nad Orlicí, Letohradská 1359, 562 06 Ústí nad
Orlicí, IČ: 13582216
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 Ing. Lenka
Dušková), Radka Stránská (náhradník Ivana Hečková), Ing. David Vacek (náhradník
Martin Mimra), Jaroslava Halbrštátová (náhradník Zděnka Šebková)
19/2019-RADA/1005 - 19. 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" (dodávka vybavení
jazykových učeben) zadané v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek
městem Žamberk a pravidly poskytovatele dotace a dodavatelem vybavení
společnost MULTIP Moravia s.r.o., Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín, IČ:
16627971 s ekonomicky nejvýhodnější nabídkovou cenou ve výši 238.527,30 Kč vč.
DPH
II. p o v ěřuj e
starostu města podpisem kupní smlouvy
19/2019-RADA/1006 - 19. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
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schválit prodej 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 za kupní
cenu dle cenové mapy,t.j. Kč 220,--/m2. GP bude vyhotoven na náklady žadatele.
Žadatel: J.K.
19/2019-RADA/1007 - 19. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost společnosti TS ŽAMBERK s.r.o. o pronájem 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 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.
Žadatel: TS ŽAMBERK s.r.o., Zemědělská 1052, 564 01 Žamberk
II. pověřuj e
2. místostarostu paní Zděnku Šebkovou dalším jednáním ve věci 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 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
19/2019-RADA/1008 - 19. Rada města
I. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr bezúplatného
převodu pozemků parc.č. 3692/7 - ost. plocha, silnice o výměře 11 m2 a parc.č.
3689/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 59 m2 vše vedeno na LV č.
10001 pro obec a k.ú. Žamberk do vlastnictví Pardubického kraje.
Žadatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Úsek majetkové správy,
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Pardubický kraj, Odbor majetkový, Komenského 125, 532 11 Pardubice
Termín: 30.07.2019
19/2019-RADA/1009 - 19. Rada města
I. s ouhl así
se sjezdem o šířce 5,5 m z pozemku parc.č. 1500/4 - zahrada o výměře 990 m2
vedený na LV č. 1482 (žadatel) na komunikaci na pozemku parc.č. 3726/2 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 873 m2 vedený na LV č. 10001 vše pro obec a k.ú.
Žamberk z důvodu výstavby rodinného domu a pověřuje starostu podpisem
stanoviska.
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Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: J.K., J.S.
19/2019-RADA/1010 - 19. Rada města
I. nedoporučuj e
zastupitelstvu města schválit prodej části (cca 700 m2) pozemku parc.č. 1201/1 - tr.
tr. porost z celkové výměry 899 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
Žadatel: K.M.
19/2019-RADA/1011 - 19. Rada města
I. s chval uj e
návštěvní a provozní řád dětského hřiště na sídlišti U Žirafy
II. pověřuj e
výkonem správce dětského hřiště na sídlišti U Žirafy včetně provádění údržby a
úklidu tohoto areál společnost TS ŽAMBERK s.r.o., Zemědělská 1052, 564 01
Žamberk, IČ: 25998218
19/2019-RADA/1012 - 19. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost O.K.
II. t rvá
ve věci pronájmu nebytových prostor v č.p. 168 (1/2 spoluvlastnického podílu) v
Žamberku na svém usnesení č. 18/2019-RADA/961 ze dne 27.06.2019.
Žadatel: O.K.
19/2019-RADA/1013 - 19. Rada města
I. s chval uj e
výpověď V.K. na nebytové prostory Divadelní kavárny v Divišově divadle č.p. 39 v
Nádražní ulici, Žamberk dle Nájemní smlouvy ze dne 31.10.2018 dohodou k
31.08.2019 a pověřuje starostu podpisem dohody.
Žadatel: V.K.
II. ruší
své usnesení č. 16/2019-RADA/861 ze dne 30.05.2019 ve věci výpůjčky 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
III.
ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr pronájmu
nebytových prostor Divadelní kavárny v budově č.p. 39 - Divišovo divadlo v
ulici Nádražní, Žamberk od 01.09.2019
Termín: 25.07.2019
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2. vyvěsit na úřední desce Městského úřadu v Žamberku záměr výpůjčky 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 01.09. 2019 do 31.10.2019 jako předzahrádku k provozovně v č.p.
39 (Divadelní kavárna) v Nádražní ulici, Žamberk
Termín: 25.07.2019
19/2019-RADA/1014 - 19. Rada města
I. s chval uj e
a souhlasí dle Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti se zřízením věcného břemene na části pozemků parc.č. 3703/4 - ost.
plocha, jiná plocha o výměře 161 m2 a parc.č. 3703/5 - ost. plocha, ost. dopravní
plocha o výměře 67 m2 vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk z
důvodu plynovodní přípojky pro bytový dům na pozemcích parc.č. 893/2, 891/1,
893/3 a 891/2 ve vlastnictví žadatele v předpokládaném rozsahu v délce cca 1,4 m,
za jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.000,--, k této částce bude připočtena platná
sazba DPH, za podmínek uvedených v příloze a pověřuje starostu podpisem smlouvy
a situace.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: R.T.
19/2019-RADA/1015 - 19. Rada města
I. s chval uj e
na základě provedeného poptávkového řízení zadaného v souladu s Pravidly pro
zadávání veřejných zakázek městem Žamberk realizátorem zakázky „Kompletní
administrace a organizace veřejné zakázky dle zákona 134/2016 Sb. v platném
znění“ díla „Rekonstrukce tělocvičny U Žirafy v Žamberku“ společnost IPI s.r.o.,
Strojírenská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46978135
II. pověřuj e
starostu města podpisem příkazní smlouvy
19/2019-RADA/1016 - 19. Rada města
I. bere na v ědom í
zaslané připomínky občanů ulice Na Vyhlídce ke špatnému stavu komunikace Ke
Střelnici a nutnosti její úpravy (zpevnění a rozšíření) před plánovanou výstavbou v
lokalitě Na Skalách
Žadatelé: P. B., J. B., M. B., B. B., M. K.,
II. pověřuj e
odbor REUP zahrnout rekonstrukci/opravu komunikace Ke Střelnici do plánu
investičních akcí na rok 2020 dle rozhodnutí Zastupitelstva města Žamberka ve věci
výstavby RD v lokalitě Na Skalách
19/2019-RADA/1017 - 19. Rada města
I. bere na v ědom í
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informaci o technickém stavu Výletního okruhu městem a o postupu přípravy jeho
obnovy
II. s chval uj e
realizaci obnovy stávajících informačních tabulí (7 ks) Výletního okruhu městem a
novou instalaci (3 ks) včetně doplnění turistického značení na Tyršovu rozhlednu a
opravu rozhledové růžice celkem ve výši cca 80 tis. Kč
III.
ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést rámci položky rozpočtu "Investice, opravy a údržba do majetku města akce do 500 tis." rozpočtové opatření ve výši 150.000,00 Kča to ponížením
položky rozpočtu "Bezbariérové město - přechody, chodníky, úpravy" a
vznikem nové položky "Mobiliář, dopravní a turistické značení"
Termín: 15.8.2019
19/2019-RADA/1018 - 19. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci o provedení havarijní opravy čerpadel zavlažování stadionu 1.FC Žamberk
II. s chval uj e
proplacení faktury společnosti VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o., IČ:
49810278 za provedení výměny čerpadel pro zavlažování stadionu 1.FC Žamberk z
položky rozpočtu "Havarijní opravy na majetku města"
19/2019-RADA/1019 - 19. Rada města
I. bere na v ědom í
opakovanou žádost příspěvkové organizace Základní škola Žamberk, 28. října 581,
Žamberk, o umožnění oprav podlahových krytin ve dvou třídách
II. s chval uj e
provedení výměny podlahových krytin dvou tříd na základě žádosti příspěvkové
organizace Základní škola 28. října 581, Žamberk, firmou Miroslav Šroler
(IČO:74806106) za cenu 176.317,- Kč bez DPH
Akce bude financována z položky rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok
2019 "ZŠ 581 - hydroizolace, okna, fasáda". Naplánované, ale dosud neprovedené
investiční akce v hodnotě opravy nebudou realizovány v roce 2019, budou přesunuty
do roku 2020
III.
ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. připravit příslušné rozpočtové opatření na přesun mezi investičními a
provozními výdaji v rámci položky rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
na rok 2019 "ZŠ 581 - hydroizolace, okna, fasáda..."
Termín: 15.8.2019
19/2019-RADA/1020 - 19. 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
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starostu podpisem darovací smlouvy
19/2019-RADA/1021 - 19. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru PRAV o žádostech o poskytnutí informací
19/2019-RADA/1022 - 19. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 5546/19 mezi městem Žamberk a spol. WOOD @
PAPER a.s., IČ 26229854, se sídlem Hlína 18 čp. 57, 66491 Ivančice
II. pověřuj e
starostu podpisem dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 5546/19
19/2019-RADA/1023 - 19. Rada města
I. s chval uj e
dohodu o hospodaření s částí společné věci, tj. s nebytovými prostorami v domě čp.
168 v Žamberku, a to mezi městem Žamberk a I.R.
II. pověřuj e
starostu podpisem dohody
19/2019-RADA/1024 - 19. Rada města
I. s chval uj e
kupní smlouvu č. PVJ2019/3/553 mezi městem Žamberk a spol. WOOD @ PAPER
a.s., IČ 26229854, se sídlem Hlína 18 čp. 57, 664 91 Ivančice
II. pověřuj e
starostu podpisem kupní smlouvy
19/2019-RADA/1025 - 19. Rada města
I. bere na v ědom í
zpracovanou studii "Analýza sběrné sítě na tříděný odpad ve městě Žamberku"
II. s chval uj e
1. výměnu stávajících nádob na třídění plastů v Žamberku se spodním výsypem za
nádoby s horním výsypem o objemu 1100 litrů v roce 2019 a výměnu stávajících
nádob na třídění papíru v Žamberku se spodním výsypem za nádoby s horním
výsypem o objemu 1100 litrů v roce 2020
2. poptávku pro město Žamberk dle poptávkového listu 2019 společnosti EKOKOM, a.s. na 100 ks nádob K-H-PL 1100 (žlutý, horní výsyp, 1100 l, plastový)
19/2019-RADA/1026 - 19. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z kontroly BOZP a PO v tělocvičně města
II. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
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1. odstranit závady zjištěné kontrolou BOZP a PO v tělocvičně města dle zápisu z
kontroly
Termín: 31.12.2019
2. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování, Odboru obrany a krizového
řízení
1. odstranit závady zjištěné kontrolou BOZP a PO v tělocvičně města dle zápisu z
kontroly
Termín: 30.11.2019
19/2019-RADA/1027 - 19. Rada města
I. s chval uj e
licenční smlouvu k užívání certifikačních značek v oblasti ISMS a QMS se
společností CQS z.s., Prosecká 412, Praha 9
II. pověřuj e
starostu podpisem
19/2019-RADA/1028 - 19. Rada města
I. s ouhl así
s provedením nezbytných opatření pro zajištění statické stability objektů čp. 248 a
250 Žamberk a vyčleněním částky 50.000,- Kč na tyto účely
19/2019-RADA/1029 - 19. Rada města
I. bere na v ědom í
předanou zprávu, zpracovanou vedoucí KTAJ, o stavu personalistiky za červen 2019
19/2019-RADA/1030 - 19. Rada města
I. s chval uj e
předložený dokument "Ze života Žamberka roku 2018" pro výběr a zápis do kroniky
města za rok 2018 a ke zveřejnění na webu města Žamberka
19/2019-RADA/1031 - 19. Rada města
I. bere na v ědom í
Zápis z jednání komise Sboru pro občanské záležitosti ze dne 25.6.2019
19/2019-RADA/1032 - 19. Rada města
I. bere na v ědom í
Zápis č. 6/2019 z jednání Redakční rady Žamberských listů konaného dne
24.06.2019
19/2019-RADA/1033 - 19. Rada města
I. s chval uj e
úhradu nákladů souvisejících s krmením čápů po uhynutí jednoho z páru ve výši 1
530,-Kč + DPH z kapitoly rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2019
„Psí útulek, odchyt zvířat"
Strana 11/12

Usnesení RM č. 19/2019-RADA ze dne 18.07.2019
19/2019-RADA/1034 - 19. Rada města
I. bere na v ědom í
1. souhlas Krajského úřadu Pardubického kraje odboru školství se zřízením dvou
přípravných tříd základní školy ve školním roce 2019/2020 v Základní škole
Žamberk, Nádražní 743
2. oznámení ředitele Základní školy Žamberk, Nádražní 743 o otevření dvou
přípravných tříd základní školy ve školním roce 2019/2020
19/2019-RADA/1035 - 19. Rada města
I. bere na v ědom í
oznámení ředitele MKP FIDIKO k rozpočtu festivalu Orlická brána 2019, k 6
projekcím letního kina a k omezené otevírací době kanceláře divadla v době letních
prázdnin
19/2019-RADA/1036 - 19. Rada města
I. s chval uj e
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7 000,- Kč do veřejné sbírky pořádané
Městem Kyjov za účelem pomoci pozůstalým - rodině místostarosty obce Dražůvek
formou daru. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem
Jihomoravského kraje, dne 30. 5. 2019, čj. JMK/77707/2019. Finanční prostředky
budou poskytnuty z kapitoly "rezerva rozpočtu" příjmů a výdajů města Žamberk na
rok 2019.
Číslo transparentního účtu je: 115-9528350237/0100
II. ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. připravit příslušné rozpočtové opatření
Termín: 15.8.2019
2. provést úhradu příspěvku
Termín: 13.9.2019

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
starosta

Ivan Vrkoč
1. místostarosta
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