PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 14/2019
USNESENÍ RM č. 20
ze dne 12.08.2019

20/2019-RADA/1037
schvaluje ověřovatelem zápisu RM Jiřího Dytrta.
20/2019-RADA/1038
schvaluje předložený program jednání RM.
20/2019-RADA/1039
- schvaluje úpravu pohledového řešení štětové
stěny stavby PPO v SO 01.6-2 (chránící autokemping), spočívající v nerealizaci ochranných parapetních plechů a nátěru štětové stěny
- pověřuje místostarostu a vedoucího odboru
obrany a krizového řízení zajištěním schválené
úpravy.

USNESENÍ RM č. 21
ze dne 15.08.2019

21/2019-RADA/1040
schvaluje ověřovatelem zápisu RM Petra
Procházku.
21/2019-RADA/1041
schvaluje předložený program jednání RM.
21/2019-RADA/1042
bere na vědomí: územní souhlas stavebního úřadu
MěÚ Žamberk k umístění stavby „kanalizační přípojka k RD čp. 603“ na pozemku parc. č. 3716/1
a 1018 v k. ú. Žamberk; oznámení stavebního úřadu
o zahájení řízení o dodatečném povolení „terénních úprav - trvalé deponie zeminy“ na pozemku
parc. č. 2376 v k. ú. Žamberk; oznámení stavebního úřadu o upuštění od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „protipovodňová
opatření Žamberk“ na pozemku parc. č. 3882/34
v k. ú. Žamberk; územní souhlas stavebního úřadu
o provedení stavby „KONZUM Žamberk - přeložka STL plynovodu“ na pozemku parc. č. 749/26,
749/6, 749/34, 3869/8, 749/254, 749/33 v k. ú. Žamberk; územní souhlas stavebního úřadu o provedení stavby „Žamberk, U Kapličky, parc. č. 1568/4
– knn“ na pozemcích 3734, 1568/4, 1568/15 v k. ú.
Žamberk; pozvánku stavebního úřadu na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby „veřejné osvětlení v ulici Pod Sanatoriem“ na pozemcích parc. č.
1320/13, 3724/1 v k. ú. Žamberk; oznámení stavebního úřadu o upuštění od vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby „protipovodňová
opatření Žamberk“ v části stavby na levém i pravém břehu toku SO 01.3 a SO 02.2; oznámení stavebního úřadu MěÚ Žamberk o pokračování řízení
o dodatečném povolení stavby „stavební úpravy
a nástavba domu čp. 87” na pozemku parc. č. 949
v k. ú. Žamberk; oznámení stavebního úřadu o zahájení stavebního řízení na stavbu „stavební úpravy
skladového objektu na truhlárnu“ na pozemku
parc. č. 2593/70 v k. ú. Žamberk; stanovisko stavebního úřadu k dělení pozemků parc. č. 940 a 942
v k. ú. Žamberk dle GP č. plánu 3185-234/2018 ze
dne 26.11.2018; kolaudační souhlas stavebního
úřadu pro stavbu „veřejné osvětlení v ulici Pod
Sanatoriem“ na pozemcích parc. č. 1320/13 a 3724/1
v k. ú. Žamberk; oznámení stavebního úřadu o
zahájení řízení o dodatečném povolení stavby per-

goly na pozemku parc. č. 1218/1 v k. ú. Žamberk;
stanovisko stavebního úřadu k dělení pozemku
parc. č. 395, 3751/1, 3752/3, 3752/6, 3752/11,
3752/12 a 3755 v k. ú. Žamberk dle GP č. plánu 3192285/2018 ze dne 17.12.2018; oznámení stavebního
úřadu o zahájení řízení o dodatečném povolení
stavby „novostavba RD“ na pozemku parc. č. 2499/
3 v k. ú. Žamberk.
21/2019-RADA/1043
bere na vědomí: závazné stanovisko odboru ZPZE
MěÚ Žamberk k zásahu do významného krajinného prvku v rámci realizace záměru „Doplnění
sítě automatických měřících stanic - MSVT 18
Žamberk“ na pozemcích parc. č. 3882/34, 3723/1
v k. ú. Žamberk; rozhodnutí odboru ZPZE o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les „1 ks vrby
jívy na pozemku parc. č. 1655/1 v k. ú. Žamberk“;
rozhodnutí odboru ZPZE o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les 1 ks borovice vejmtovky
a 1 ks modřínu opadavého na pozemku parc.
č. 645/11 v k. ú. Žamberk; oznámení odboru ZPZE
o zahájení společného územního a stavebního
řízení pro stavbu „RD Žamberk - vodovod a kanalizace“ v k. ú. Žamberk; oznámení odboru ZPZE
o zahájení vodoprávního řízení o povolení změny
stavby před dokončením ve věci „Divoká Orlice,
Žamberk, protipovodňová ochrana“; veřejnou
vyhlášku odboru ZPZE o zahájení společného
územního a stavebního řízení pro stavbu „Žamberk, U Kapličky - prodloužení vodovodu a kanalizace v k. ú. Žamberk“; rozhodnutí odboru ZPZE
o vydání souhlasu s trvalým odnětím části
pozemku parc. č. 2490/3 v k. ú. Žamberk ze ZPF.
21/2019-RADA/1044
bere na vědomí: rozhodnutí odboru SPDO o povolení zřízení sjezdu z místní komunikace č. 71c
ul. Sokolovská na pozemku parc. č. 477/12 v k. ú.
Žamberk za účelem příjezdu k novostavbě RD;
veřejnou vyhlášku odboru SPDO, opatření obecné
povahy, stanovení místní úpravy provozu na místní
komunikaci č. 46c ul. nám. Gen. Knopa z důvodu
zvýšení propustnosti místní komunikace před
školkou; výzvu odboru SPDO k účasti na závěrečné
kontrolní prohlídce stavby „Žamberk, ul. ČSA,
PD rekonstrukce chodníku před muzeem“ na
pozemcích parc. č. 918, 919, 921/1, 921/2, 3705/11,
3705/22 v k. ú. Žamberk; výzvu odboru SPDO
k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby
„Žamberk, ul. ČSA - rekonstrukce chodníku
před čp. 582 a 583“ na pozemku parc. č. 3705/11
v k. ú. Žamberk; rozhodnutí odboru SPDO o povolení zvláštního užívání místní komunikace č. 12c
ul. Družstevní a č. 53c ul. U Kapličky pro umístění vodovodu a gravitační jednotné kanalizace
do místní komunikace v rámci akce „Žamberk,
U Kapličky, prodloužení kanalizace a vodovodu“;
rozhodnutí odboru SPDO o povolení zvláštního
užívání místní komunikace č. 20d chodník
ul. Kostelní pro umístění kontejneru u domu čp. 67;
veřejnou vyhlášku odboru SPDO, opatření obecné
povahy, stanovení přechodné úpravy provozu
na místní komunikaci č. 9c ul. Českých bratří, č.
55c ul. Pod Radnicí, č. 89c v ul. Vrbí z důvodu provádění stavebních prací při pokládce kabelu NN
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v rámci akce „Žamberk - vývody z TS 376-rek. NN“;
rozhodnutí odboru SPDO o povolení zvláštního užívání místní komunikace č. 24d chodník Masarykovo
náměstí pro umístění lešení u domu čp. 168; rozhodnutí odboru SPDO o povolení zvláštního užívání
místní komunikace č. 55d chodník Vojáčkovy sady
a č. 27d chodník ul. Nádražní u čp. 833; rozhodnutí
odboru SPDO o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 9 ul. Českých bratří, č. 55c ul. Pod
Radnicí, č. 89 c ul. Vrbí pro užití silničního pozemku
pro provádění stavebních prací pro umístění
el. vedení v rámci akce „Žamberk - vývody z TS 376rek. NN“; stanovení místní úpravy provozu odborem
SPDO na místní komunikaci č. 95c ul. Zámecká před
domy čp. 2 a 531 z důvodu nové organizace dopravy
po stavebních úpravách domu.
21/2019-RADA/1045
bere na vědomí: oznámení odboru REUP MěÚ
Žamberk o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Žamberk; rozhodnutí odboru
REUP o vydání závazného stanoviska k provedení stavební úpravy žulového žlabu na přejezdu
z horního parkoviště na silnici I/11 na Masarykově
náměstí z hlediska zájmů státní památkové péče.
21/2019-RADA/1046
bere na vědomí rozhodnutí KÚ Královehradeckého kraje odboru ODSH o povolení uzavírky silnice I/14 na území obce Záměl v místě mostu
ev. č. 14-116 z důvodu pokračování opravy tohoto
mostu, kdy objízdná trasa je vedena na území
města Žamberka.
21/2019-RADA/1047
- bere na vědomí žádost A. A. o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu studijních pobytů studentů středních škol v Žamberku na částečnou
úhradu nákladů v souvislosti se studijním pobytem
v Argentině ve školním roce 2019/2020
- schvaluje: 1) poskytnutí finančního příspěvku
z Fondu na podporu studijních pobytů studentů
středních škol v Žamberku, vedeného městem
Žamberkem, A. A. ve výši 25.000 Kč; 2) smlouvu
o poskytnutí finančního příspěvku z Fondu na podporu studijních pobytů studentů středních škol
v Žamberku, vedeného městem Žamberkem, A. A.
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 31.05.2019.
21/2019-RADA/1048
schvaluje aktualizované znění vnitřní směrnice
číslo OS2109 Hospodářská dispozice města Žamberka, vydání číslo 30.
21/2019-RADA/1049
- bere na vědomí žádost Sdružení Neratov, z. s.,
Bartošovice v Orlických horách 84, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, o poskytnutí finanční podpory na konání Neratovských poutních slavností
- schvaluje: 1) propagaci města Žamberka při příležitosti konání Neratovských poutních slavností;
2) poskytnutí finančního daru Sdružení Neratov,
z. s., Bartošovice v Orlických horách 84, 517 61
Rokytnice v Orlických horách, na Neratovské
poutní slavnosti ve výši 3.000 Kč z kapitoly rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok
2019 Propagace města; 3) darovací smlouvu na
poskytnutí finančního daru Sdružení Neratov, z. s.,

Bartošovice v Orlických horách 84, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 46456970, na Neratovské poutní slavnosti
- ukládá odboru finančnímu připravit příslušné
rozpočtové opatření. Termín: 05.09.2019
- pověřuje: 1) kancelář starosty zajištěním konkrétní formy propagace města Žamberka při příležitosti konání Neratovských poutních slavností.
Termín: 16.08.2019; 2) starostu města podpisem
darovací smlouvy. Termín: 13.09.2019.
21/2019-RADA/1050
- schvaluje příspěvkové organizaci MŠ Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, opravu kuchyňského
robotu za cenu ve výši 31.314 Kč a pořízení náhradních potahů na lehátka a nepropustných prostěradel pro třídu s dětmi od dvou let věku za cenu ve
výši 10.813 Kč. Financování neplánovaných výdajů
ve výši 12.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové
organizace tvořeného ze zlepšeného výsledku
hospodaření
-doporučuje ZM schválit příspěvkové organizaci MŠ Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, zvýšení
příspěvku na provoz pro rok 2019 o 30.000 Kč.
Příspěvek na provoz celkem po úpravě bude pro
rok 2019 činit 1.333.000 Kč, příspěvek na provozní
činnost celkem po úpravě bude pro rok 2019 činit
1.370.000 Kč
- ukládá odboru finančnímu připravit příslušné
rozpočtové opatření. Termín: 05.09.2019.
21/2019-RADA/1051
schvaluje aktualizované znění vnitřní směrnice
číslo OS2125 Benefity poskytované zaměstnancům města a uvolněným zastupitelům, vydání
číslo 04.
21/2019-RADA/1052
schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka pro rok 2019 dle tab. č. 2.
21/2019-RADA/1053
bere na vědomí informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni 31.07.2019 uvedenou v tabulce č. 1.
21/2019-RADA/1054
bere na vědomí plnění rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2019 ke dni 30.06.2019.
21/2019-RADA/1055
doporučuje ZM schválit střednědobý výhled
rozpočtu města Žamberka na roky 2020-2024
ve variantě č. 3.
21/2019-RADA/1056
- souhlasí s Projektovým záměrem MŠ Sluníčko,
nám. Gen. Knopa 433, Žamberk na: 1) „Využití teras
k celoročnímu využití - MŠ Sluníčko, Žamberk“;
2) „Inovaci a obnovu školní zahrady MŠ Sluníčko,
Žamberk“
- pověřuje starostu města podpisem Souhlasu
zřizovatele s projektovými záměry.
21/2019-RADA/1057
doporučuje ZM schválit revokaci usnesení z jednání zastupitelstva města číslo 06/2019-ZAST/147
s novým znění usnesení na spolufinancování projektu „Industriální památky příhraničí se otevírají
veřejnosti“, registrační číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/18
_029/0001881, ve výši 19.300 EUR (povinný 10%
podíl města) a všechny případně vzniklé nezpůsobilé výdaje. Projekt je realizován v letech 20192022 a je spolufinancován z Programu INTERREG
V-A Česká republika – Polsko.
21/2019-RADA/1058
- bere se souhlasem na vědomí nabídku spolku
Start-Art z. s. se sídlem Hochmanova 2174/7, Brno

- Líšeň, IČ: 04606019 o spolupráci na projektu
„Jak pochopit uměni“. Jedná se o projekt reagující
na urbanismus města - stavba PPO v Žamberku,
zapojující děti do urbanismu a rozvíjení vnímání
městského prostředí. Realizace rok 2020
- pověřuje: 1) vedoucího odboru obrany a krizového řízení jednáním s Povodím Labe, státním
podnikem, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové a Závodem Pardubice, provozním střediskem Žamberk, Orlická 1101, 564 01
Žamberk o vydání souhlasu s realizací výmalby na
zdi stavby PPO v Žamberku, a to na základě návrhu
výmalby dodaného spolkem Start-Art z. s., Brno.
Termín: 31.08.2019; 2) kancelář starosty zajištěním
ubytování na 1 měsíc pro 3 osoby včetně zajištěného stravování v rozsahu 1 teplé jídlo denně na
období realizace výmalby zdi stavby PPO.
Termín: léto 2020
Termín: 31.03.2020
- ukládá odboru finančnímu vyčíslit náklady na
ubytování a stravu členů spolku Start-Art z. s. na
období realizace výmalby zdi - stavby PPO a částku
zpracovat do návrhu rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2020. Termín: 31.12.2019.
21/2019-RADA/1059
- bere na vědomí informaci Městské policie Žamberk o závadě na Městském kamerovém dohlížecím systému: vadná kamera č. 1, umístěná
v roce 2011 na Masarykově nám., čp. 166, Žamberk
(budova radnice)
- schvaluje opravu Městského kamerového dohlížecího systému pořízením nové kamery
- ukládá odboru finančnímu připravit rozpočtové
opatření ve výši 80.000 Kč, a to ponížením položky
Rezerva rozpočtu a navýšením položky rozpočtu
Městský kamerový systém. Termín: 05.09.2019.
21/2019-RADA/1060
- schvaluje: 1) aktualizované znění vnitřní směrnice číslo OS4102 Směrnice o provozu služebních
motorových vozidel města Žamberka, vydání číslo
12; 2) výpůjčku či pronájem služebních motorových vozidel města Žamberka za podmínek stanovených vnitřním předpisem města Žamberka číslo
OS4102 Směrnice o provozu služebních motorových vozidel města Žamberka
- pověřuje správce vozidel vymezených ve vnitřním předpise města Žamberka číslo OS4102 Směrnice o provozu služebních motorových vozidel
města Žamberka uzavíráním smluv o nájmu nebo
o výpůjčce dopravního prostředku.
21/2019-RADA/1061
- bere na vědomí informaci odboru FIN, oddělení
školství, o reformě financování škol a školských
zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí,
platné od 01.01.2020 a o způsobu výpočtu úvazků
nepedagogických pracovníků a jejich financování
- ukládá mateřským školám zřízeným městem Žamberkem při stanovení rozpočtu nákladů
a výnosů příspěvkové organizace a stanovení
výše příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele
na rok 2020 postupovat v návaznosti na zákon
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v návaznosti na Směrnici MŠMT
č. j. MSMT-14281/2018 ze dne 11. dubna 2019
o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů
finančních prostředků státního rozpočtu krajskými
úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, obojí ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30.11.2019.
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21/2019-RADA/1062
ukládá odboru REUP vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje: části
(cca 90 m2) pozemku 2367/5 - lesní pozemek z celkové výměry 5.918 m2, části (cca 8 m2) pozemku
parc. č. 2365/2 - zahrada z celkové výměry 43
m2, části (cca 4 m2) pozemku parc. č. 2366/5 ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 104 m2,
vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk. Žadatel: L. a L. P. Termín: 30.08.2019.
21/2019-RADA/1063
- bere na vědomí informace odboru REUP o stavu
budovy radnice čp. 166 (o stavu střechy, nutnosti
výměny střešní krytiny a nedoporučení realizace
rekuperace radnice)
- doporučuje ZM rozhodnout o dalším postupu
investiční akce „Realizace úspor energií - radnice
Žamberk“.
21/2019-RADA/1064
doporučuje ZM schválit bezúplatný převod
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.
21/2019-RADA/1065
schvaluje: 1) provedení stavby „Výstavba nové
přípojky SEK (CETIN) pro nové rodinné domy na
částech pozemků parc. č. 3734 a 3735, vše v obci
a k. ú. Žamberk; 2) zřízení věcného břemene ve
věci výstavby nové přípojky SEK (CETIN) pro nové
rodinné domy dle Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti na části pozemků parc.
č. 3734 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře
6.822 m2 a parc. č. 3735 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 717 m2, vše v obci a k. ú. Žamberk
v předpokládaném rozsahu 23 m2, za úplatu ve
výši 1.265 Kč. 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: REINVEST, spol. s r. o.,
K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4.
21/2019-RADA/1066
- bere na vědomí informace odborů REUP a PRAV
ve věci předkupního práva k pozemku parc. č. 2163
- orná půda o výměře 1.732 m2 vedenému na LV
č. 785 pro obec a k. ú. Žamberk
- pověřuje odbor REUP dle ust. § 101 odst. 8 předložit potvrzení o zániku předkupního práva
k pozemku parc. č. 2163 - orná půda o výměře
1.732 m2 vedenému na LV č. 785 pro obec a k. ú.
Žamberk. Žadatel: K. H.
21/2019-RADA/1067
- schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Skatepark - betonová plocha“ podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem. Výzva bude zveřejněna
na webových stránkách města a profilu zadavatele
s tím, že zároveň bude osloveno pět dodavatelů,
hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti
nabídek bude nejnižší nabídková cena v Kč vč. DPH:
1) Zdeněk Kotyza, Mníšek 612, 517 41, Vamberk,
IČ: 73582107; 2) H + H TECHNIKA, spol. s r. o.,
Čechyně 182, 683 01 Rousínov, IČ: 49436686;

3) STAPS spol. s r. o., Havlenova 611, 564 01 Žamberk, 15030474; 4) LABÍK PRŮMYSLOVÉ PODLAHY
s. r. o., 17. listopadu 199, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 03505782;
5) SALIT spol. s r.o., Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova
1224/42, PSČ 13000, IČ: 29132983
- jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ve složení Ivan Vrkoč (náhradník Ing. Bc. Oldřich Jedlička), Ing. Lenka Fránková,
Radka Stránská, Ing. David Vacek, Zděnka Šebková
(náhradník Jaroslava Halbrštátová).
21/2019-RADA/1068
- schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na
akci „Rekonstrukce chodníků a komunikace v k. ú.
Žamberk, část F ulice Nad Poliklinikou“ mezi městem Žamberkem a společností MATEX HK s. r. o
(IČ: 25968807) ve věci víceprací a méněprací
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1
smlouvy o dílo č. 03/2019/REUP.
21/2019-RADA/1069
- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo akce
„ZŠ 743 - rekonstrukce WC chlapci“ uzavřené mezi
městem Žamberkem a firmou Ján Mucha se sídlem Dašická 1762, 530 03 Pardubice; IČ: 40115798
ve věci méněprací a víceprací
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo akce „ZŠ 743 - rekonstrukce WC
chlapci“ uzavřené mezi městem Žamberkem a firmou Ján Mucha se sídlem Dašická 1762, 530 03
Pardubice; IČ: 40115798 ve věci méněprací a víceprací.
21/2019-RADA/1070
- bere na vědomí informace ve věci pronájmu
nebytových prostor Divadelní kavárny v čp. 39,
stavby občanského vybavení - Divišova divadla na
pozemku parc. č. 365, vše vedeno na LV č. 10001
pro obec a k. ú. Žamberk
- pověřuje 2. místostarostu a vedoucí odbor REUP
dalším jednáním ve věci pronájmu nebytových
prostor Divadelní kavárny v čp. 39, stavby občanského vybavení - Divišova divadla na pozemku
parc. č. 365, vše vedeno na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk.
21/2019-RADA/1071
- schvaluje vyhlášení veřejné zakázky dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, na stavební práce formou zjednodušeného podlimitního řízení „Rekonstrukce tělocvičny
U Žirafy v Žamberku“ rozdělené na dvě části včetně
textu zadávací dokumentace a příloh. Administrátorem veřejné zakázky je dle příkazní smlouvy společnost IPI s. r. o., Žďár nad Sázavou, IČ: 46978135.
Veřejná zakázka bude do konce lhůty pro podání
nabídek zveřejněna na profilu zadavatele, zároveň bude odeslána alespoň pěti dodavatelům
(pro každou část). Hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti nabídek bude nejnižší celková
nabídková cena vč. DPH pro každou část samostatně. Pro část 1 (rekonstrukce střechy): 1) TEJKL,
s. r. o., Thieleho 150, 517 43 Potštejn, IČ: 27471896;
2) ISOTEP s. r. o., Královéhradecká 1089, 562 01 Ústí
nad Orlicí, IČ: 25263498; 3) TROGAST s. r. o., čp. 176,
561 70 Písečná, IČ: 28779193; 4) SOVA stavební s. r. o.,
U Chaloupek 14/13, Ďáblice, 182 00 Praha 8,
IČ: 29162360; 5) KPV SYSTÉM s. r. o., Lázeňská
354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 27546756. Pro část
2 (rekonstrukce sociálních zařízení a podhledů):
1) Bromach spol. s r. o., Dobrovského 83, 563 01
Lanškroun - Žichlínské Předměstí, IČ: 27467520;
2) REKOS Ševčík s. r. o, Čs. armády 1401, 564 01 Žam-

berk, IČ: 25960351; 3) Agrostav Ústí nad Orlicí, a. s.,
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 47452943;
4) KERSON spol. s r. o., čp. 80, 517 93 Dobré,
IČ: 45536040; 5) SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s. r. o.,
Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČ: 25560191
- jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky ve složení Ivan Vrkoč
(náhradník Ing. Bc. Oldřich Jedlička), Jaroslava
Halbrštátová (náhradník PhDr. Hana Chvátilová),
Ing. Lenka Fránková (náhradník Ing. Lenka Dušková), Radka Stránská (Ing. David Vacek), Ing. Dušan
Čapek (náhradník zástupce společnosti IPI s. r. o.).
21/2019-RADA/1072
- schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování
služeb ze dne 10.07.2019 díla „Zvýšení kvality řízení,
lidských zdrojů a efektivity veřejné správy – Žamberk“ KA03 Koncepce veřejného osvětlení uzavřené mezi městem Žamberkem, jako objednatelem, a společností atelier světelné techniky s. r. o.,
Braškovská 368/1, 161 00 Praha 6, IČ: 24302741,
jako dodavatelem ve věci prodloužení dílčího termínu odevzdání části díla „Základní plán veřejného
osvětlení“
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1
ke smlouvě o poskytování služeb.
21/2019-RADA/1073
souhlasí jako vlastník pozemků parc. č. 749/35,
749/36, 749/6, 3869/8, 749/24, 749/33, 749/20,
747/1, 749/19, 749/2, vše vedeno na LV č. 10001 pro
obec a k. ú. Žamberk, se stavbou „KONZUM Žamberk - přístavba prodejny“ na vedlejších pozemcích parc. č. 749/34, 749/37, 4274, 749/38, 749/26,
749/21, 749/1, 747/14, 749/41, 749/27, vše vedeno na
LV č. 559 (žadatel) pro obec a k. ú. Žamberk, a pověřuje starostu města podpisem situace. Toto sdělení
nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření,
souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného
orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: KONZUM, obchodní družstvo v Ústí
nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí.
21/2019-RADA/1074
- ruší usnesení Rady města Žamberka číslo
18/2019-RADA/942 ze dne 27.06.2019
- schvaluje: 1) rozsah změn prací realizovaných
v rámci zakázky „Realizace úspor energií - MěÚ
čp. 833 Žamberk“ a „Vestavba osobní plošiny
v čp. 833 Žamberk“; 2) dodatek č. 1 ke Smlouvě o
dílo ze dne 04.12.2018 díla „Realizace úspor energií
- MěÚ čp. 833 Žamberk“, „Vestavba osobní plošiny
v čp. 833 Žamberk“ uzavřené mezi městem Žamberkem, jako objednatelem, a společností KPV SYSTÉM
s. r. o., se sídlem Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí,
IČ: 27546756, jako zhotovitelem ve věci víceprací,
méněprací a prodloužení termínu dokončení díla
- pověřuje podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo
starostu města.
21/2019-RADA/1075
souhlasí jako vlastník pozemku parc. č. 3728/7 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 11 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk (část
chodníku ulice Draha) se stavbou „Výměna stávajícího oplocení“ na pozemku parc. č. 1535/1 - zast.
plocha a nádvoří o výměře 107 m2 vedeném na LV
č. 1256 (žadatel) pro obec a k. ú. Žamberk a pověřuje starostu města podpisem situace. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření,
souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného
orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: L. V.
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21/2019-RADA/1076
souhlasí se sjezdy z pozemků parc. č. 1610/17 - ost.
plocha, jiná plocha o výměře 446 m2 (šíře sjezdu
13,3 m), parc. č. 1610/20 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 333 m2 a parc. č. 1610/21 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 387 m2 (spojený sjezd
o šíři 22,3 m), vše vedeno na LV č. 2093 (SJM
K. a A. B.) pro obec a k. ú. Žamberk na pozemek parc. č. 3735 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 717 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk a pověřuje starostu města podpisem stanoviska. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy
vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: REINVEST, spol. s r. o., K Novému dvoru
897/66, 142 00 Praha 4.
21/2019-RADA/1077
- schvaluje realizaci opravy části komunikace
u objektu Správy budov s. r. o. v ul. Nad Poliklinikou
- pověřuje odbor REUP objednáním opravy u spol.
TS ŽAMBERK s. r. o., IČ: 25998218
- ukládá odboru finančnímu připravit příslušné
rozpočtové opatření. Termín: 05.09.2019.
21/2019-RADA/1078
- schvaluje úhradu dodatečné technické úpravy
technologie dětského bazénku na koupališti v hodnotě 25.507 Kč vč. DPH (přídavné oběhové čerpadlo) a pověřuje odbor REUP objednáním výše
uvedené úpravy. Termín: 31.08.2019.
21/2019-RADA/1079
- schvaluje realizaci opravy části komunikace
v ul. Školská
- ukládá odboru finančnímu připravit rozpočtové opatření ve výši 285 tis. Kč, a to ponížením
Rezervy rozpočtu a navýšením položky Opravy
a údržba do budov města - akce do 500 tis Kč.
Termín: 06.09.2019
- pověřuje odbor REUP objednáním opravy u spol.
TS ŽAMBERK s. r. o., IČ: 25998218.
21/2019-RADA/1080
schvaluje uvolnění 250.000 Kč na stavební
úpravy interiéru objektu na Masarykově náměstí
čp. 168 a ukládá odboru finančnímu připravit rozpočtové opatření na zajištění financování úprav
v čp. 168, Masarykovo náměstí, Žamberk.
Termín: 05.09.2019.
21/2019-RADA/1081
schvaluje umístění odpadkových košů u chodníku
v ul. ČSA dle předloženého návrhu (1 ks) a u zámeckých schodů (1 ks) a pověřuje odbor REUP objednáním odpadkových košů vč. montáže u TS Žamberk
s. r. o., Žamberk.
21/2019-RADA/1082
doporučuje ZM schválit zapůjčení mobilní chladící
jednotky pro zajištění provozu zimního stadionu
na sezónu 2019/2020 a ukládá odboru finančnímu
připravit příslušné rozpočtové opatření.
Termín: 05.09.2019.
21/2019-RADA/1083
- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
5.000 Kč dle Pravidel SAM 3221 pro narozené dítě
dle přílohy
- pověřuje starostu města podpisem darovacích
smluv.
21/2019-RADA/1084
bere na vědomí informaci odboru PRAV o žádostech o poskytnutí informace.
21/2019-RADA/1085
bere na vědomí informaci odboru PRAV o ukončení

dědictví po J. B. a vydání majetku nepatrné hodnoty městu Žamberku, jako vypraviteli pohřbu.
21/2019-RADA/1086
schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka pro rok 2019 dle tab. č. 1.
21/2019-RADA/1087
- schvaluje dohodu o ukončení nájmu Divadelní
kavárny v čp. 39 v Žamberku, jejíž součástí je
majetkové vyrovnání, dohodu o ukončení smlouvy
o výprose a smlouvy o výpůjčce mezi městem
Žamberkem a V. K.
- ukládá odboru finančnímu připravit příslušné
rozpočtové opatření. Termín: 05.09.2019
- pověřuje starostu města podpisem dohody.
21/2019-RADA/1088
- bere na vědomí žalobu o zaplacení 500.000 Kč
s přísl. podanou I. P. proti městu Žamberku
- ukládá starostovi města zaslat v součinnosti
s J. L. Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí vyjádření
k této žalobě. Termín: 06.09.2019.
21/2019-RADA/1089
schvaluje smlouvu o uskutečnění hudební produkce s E. U. a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy. Termín: 02.09.2019.
21/2019-RADA/1090
neschvaluje nabídku virtuální letecké prohlídky
města Žamberka od společnosti Panoramas s. r. o.
21/2019-RADA/1091
schvaluje Smlouvu o uskutečnění hudební produkce s Big Bandem ZUŠ Žamberk a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 02.09.2019.
21/2019-RADA/1092
- schvaluje smlouvu o připojení odběrného elek-

trického zařízení k distribuční soustavě do napěťové
hladiny č. 19_SOP_01_4121555883, pozemku parc.
č. 2802/1, Dymlovská pro akci Přísahali republice
- pověřuje starostu města jejím podpisem.
21/2019-RADA/1093
schvaluje smlouvu č. 1213084/19 a smlouvu
č. 332722/19 se společností RADIOHOUSE s. r. o.
na reklamní kampaň vzpomínkové akce Přísahali
republice a pověřuje starostu města podpisem
smluv. Termín: 02.09.2019.
21/2019-RADA/1094
bere na vědomí Zápis z jednání redakční rady Žamberských listů č. 7 ze dne 29.07.2019.
21/2019-RADA/1095
- bere na vědomí zápis z jednání komise pro sociální služby ze dne 12.08.2019 a schvaluje na základě
doporučení komise pro sociální služby uzavřít
nájemní smlouvu na dobu neurčitou v DPS: na
byt č. 131 s L. K., na byt č. 224 s E. A., na byt č. 147
s J. P., na byt č. 135 s E. V.
21/2019-RADA/1096
- bere na vědomí zápis z jednání komise pro dotační
program „Podpora sociálních služeb a zdravotnictví“ ze dne 12.08.2019
- neschvaluje: 1) dotaci na provoz Linky bezpečí,
z. s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 z důvodu ukončeného dotačního řízení; 2) poskytnutí individuální
dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže
Ústí nad Orlicí na rekonstrukci budovy OS ČČK.
21/2019-RADA/1097
bere na vědomí zápis z jednání Bytové komise
ze dne 08.08.2019.
21/2019-RADA/1098
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt
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pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční
v čp. 794/7 s L. J. do 29.02.2020.
21/2019-RADA/1099
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro
sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády 457/2
s V. Č. a R. K. do 31.12.2019.
21/2019-RADA/1100
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt sociálně potřebné občany v ul. Revoluční 794/3
s S. K. do 31.08.2020.
21/2019-RADA/1101
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro
sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády 457/3
s D. D. do 31.08.2020.
21/2019-RADA/1102
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro
sociálně potřebné občany v ul. Revoluční 794/11
s M. N. do 31.12.2019.
21/2019-RADA/1103
schvaluje Knihovní řád Městské knihovny
Žamberk platný od 01.09.2019.
21/2019-RADA/1104
bere na vědomí žádost ředitelky MŠ Čtyřlístek
o aktualizaci příplatku za vedení a pověřuje 2. místostarostku, aby ve spolupráci s vedoucí kanceláře tajemníka a odborem finančním připravila
pro radu města komplexní materiál k přehodnocení příplatků za vedení, včetně osobních příplatků
všech ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem Žamberkem.
Zpracovala Bc. Kamila Borovičková,
sekretariát starosty města

