Žamberských listů č. 1/2006
Usnesení RM

č.j. 05/RAD/88 z 1.12.2005
 Usnesení č. 3610/05
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení č. 3484/05, 3490/05,
3494-3496/05, 3502/05, 3513/05, 3516/05, 3520/05, 3522/05,
3528/05, 3529/05, 3571-3576/05, 3580-3583/05, 3593/05, 3595/
05, 3596/05, 3599-3601/05, 3603-3609/05 a souhlasí s jejich vyřazením ze sledování.
 Usnesení č. 3611/05
RM bere na vědomí:
- oznámení o zahájení stavebního řízení na povolení stavby „Market-Plus“ na pozemcích parc. č. 888, 896, 894, 887/1, 911/1, 3955,
3956, 4466, 911/3 a 895 v k.ú. Žamberk
- oznámení o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání na kolaudaci stavby „chodník u průtahu“ na pozemcích parc.
č. 749/3,749/6 a 769/2 v k.ú. Žamberk
- rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby „Oprava místní
komunikace“ na pozemcích parc. č. 3719/1 a 3723 v k.ú. Žamberk
- rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby „stavební
úpravy mostu u Valáškova mlýna“ na pozemku parc. č. 3719/1,
3715/1 a 3882/1 v k.ú. Žamberk
 Usnesení č. 3612/05
RM bere na vědomí:
- oznámení o zahájení řízení o povolení prodloužení předčasného
užívání stavby „silnice II/310 Žamberk – průtah“ část od kruhové
křižovatky pro křižovatku se sil. I/11
- oznámení o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání na kolaudaci stavby „silnice II/310 – průtah“ – část od kruhové křižovatky po křižovatku s ul. Nádražní
 Usnesení č. 3613/05
RM neschvaluje žádost o poskytnutí další odměny pro zaměstnankyni příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek.
 Usnesení č. 3614/05
RM schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2005 číslo 130/2005 – 140/2005 uvedená v tabulce číslo 1.
 Usnesení č. 3615/05
RM bere na vědomí informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni 30. 11. 2005 uvedené v tabulce číslo 2.
 Usnesení č. 3616/05
RM ruší usnesení RM č. 3607/05 ze dne 15.11.2005 o poskytnutí
ﬁnančního příspěvku příspěvkové organizaci Městské muzeum
Žamberk ve výši 1 500,- Kč a RM schvaluje příspěvkové organizaci
Městské muzeum Žamberk nákup věcných cen pro účastníky fotosoutěže a výtvarné soutěže ve výši 1 500,- Kč ze stávajícího provozního příspěvku organizace pro rok 2005.
 Usnesení č. 3617/05
RM schvaluje přesuny na položkách v rámci rozpočtu v roce 2005
u příspěvkových organizací zřízených městem Žamberkem – Mateřská škola Čtyřlístek, Mateřská škola Sluníčko, Základní škola
Žamberk, 28. října 581 a Centrum sociální péče.
 Usnesení č. 3618/05
RM neschvaluje požadované přesuny na položkách v rámci rozpočtu v roce 2005 u příspěvkové organizace Základní škola Žamberk,
Nádražní 743, v požadovaném rozsahu a nařizuje odvod nevyčerpaného provozního příspěvku z důvodu nižších plateb za nájem tělocvičny ve výši 100 000,- Kč zpět zřizovateli.
 Usnesení č. 3619/05
RM bere na vědomí požadované přesuny na položkách v rámci rozpočtu v roce 2005 u příspěvkové organizace Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk a ukládá ﬁnančnímu odboru podat deﬁnitivní
stanovisko k této věci po účetní závěrce organizace k 30.11.2005.
 Usnesení č. 3620/05
RM bere na vědomí požadované přesuny na položkách v rámci
rozpočtu v roce 2005 u příspěvkové organizace Městské muzeum
Žamberk a ukládá ﬁnančnímu odboru podat deﬁnitivní stanovisko
k této věci po účetní závěrce organizace k 30.11.2005.
 Usnesení č. 3621/05
RM bere na vědomí požadované přesuny na položkách v rámci
rozpočtu v roce 2005 u příspěvkové organizace Městská knihovna
Žamberk a ukládá ﬁnančnímu odboru podat deﬁnitivní stanovisko
k této věci po účetní závěrce organizace k 30. 11. 2005.
 Usnesení č.3622/05
RM schvaluje přesuny na položkách v rámci rozpočtu v roce 2005 u
příspěvkové organizace Školní jídelna Žamberk, snížení mzdového limitu u příspěvkové organizace Školní jídelna Žamberk o 26 400,- Kč z
důvodu nevyplacení odstupného, mzdový limit po snížení bude ve výši
0,- Kč. Snížení provozního příspěvku pro rok 2005 o 26 400,- Kč.
 Usnesení č. 3623/05
RM bere na vědomí informace o hospodaření příspěvkových organizací ke dni 31.10.2005.
 Usnesení č. 3624/05
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí ﬁnančního daru z rozpočtu pří-

jmů a výdajů města Žamberka na rok 2005 „Taneční skupině Neon
Žamberk“, Lukavská 981, Žamberk na činnost v roce 2005 ve výši
Kč 4 000, Usnesení č. 3625/05
RM doporučuje ZM schválit snížení částky převodu ﬁnančních
prostředků z hospodářské činnosti města Žamberka realizované
Správou budov Žamberk s.r.o. do rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka v roce 2005.
 Usnesení č. 3626/05
RM doporučuje ZM schválit odkoupení části pozemku parc.číslo
497/7 – zahrada a pozemku parc.č.497/2 – zahrada v šíři 2-2,5 m
podél Divišovy ulice pro výstavbu chodníku, přesná výměra stanovena dle GP.
Žadatel: ČR – Pozemkový fond, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí
 Usnesení č. 3627/05
RM doporučuje ZM schválit odkoupení pozemku parc.číslo 4268 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 240 m2 v obci a k.ú. Žamberk.
Žadatel: Stavební bytové družstvo Žamberk,J. S. a L.S.
 Usnesení č. 3628/05
RM doporučuje ZM schválit bezúplatné nabytí šaten a sociálního
zařízení na pozemku parc.číslo 1661 v obci a k.ú. Žamberk.
Žadatel: Sportovní klub Žamberk
 Usnesení č. 3629/05
RM doporučuje ZM schválit budoucí kupní smlouvy a návrhy kupních smluv na jednotlivé sektory a jednotlivé vydražitele takto:
Sektor: cena:
vydražitel:
9
5 100 000,- INTERO Chmelan a spol. s.r.o. Žamberk
pan Miloš Chmelan
10
4 725 000,- Dřevomateriál s.r.o. Žamberk
pan Vladimír Vítek
11
5 575 000,- Dřevomateriál, s.r.o. Žamberk
pan Vladimír Vítek
5
1 750 000,- Vladimír Ferkl, Žamberk
3
1 222 000,- Agro Žamberk a.s.
pan Ing. Antonín Kalousek
4
2 200 000,- Vladimír Ferkl, Žamberk
 Usnesení č. 3630/05
RM schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu města Žamberka.
 Usnesení č. 3631/05
RM bere na vědomí zprávu odboru ŽPZE Městského úřadu
Žamberk a souhlasí s pokácením 2 ks smrků na pozemku parc.č.
493/1 v k.ú. Žamberk.
 Usnesení č. 3632/05
RM schvaluje na základě doporučení výběrové komise zhotovitelem
akce „Zpracování lesních hospodářských osnov v obvodu obce s rozšířenou působností Žamberk“ ﬁrmu LESPROJEKT VÝCHODNÍ
ČECHY, s. r. o., Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
 Usnesení č. 3633/05
RM schvaluje uspořádání veřejné hudební produkce od 1.12.2005
do 31.12.2006 každý pátek a sobotu od 21 hod. do 02 hod., v červenci a srpnu i každou středu od 21 hod. do 02 hod. v Tobogan clubu.
 Usnesení č. 3634/05
RM schvaluje uspořádání veřejné hudební produkce od 1.12.2005
do 31.1.2006 každý pátek a sobotu od 21 hod. do 02 hod. v diskotéce
Rotace.
 Usnesení č. 3635/05
RM schvaluje uspořádání veřejné hudební produkce od 20.12. 2005
do 20 .6.2006 každý pátek a sobotu od 20 hod. do 02 hod. ve Sport
baru Brooklyn.
 Usnesení č. 3636/05
RM bere na vědomí obecně závaznou vyhlášku č. 10/2005 a doporučuje ZM její schválení.
 Usnesení č. 3637/05
RM schvaluje odměny pro ředitele Správy budov Žamberk s.r.o., ředitele TS Žamberk s.r.o. a velitele Městské policie ( viz. příloha) .
 Usnesení č.3638/05
RM bere na vědomí zápisy z jednání komise pro prevenci kriminality ze dne 19.10. a 8. 11.2005.
 Usnesení č. 3639/05
RM schvaluje zápůjčku topidla na PB Základní umělecké škole Petra Ebena Žamberk pro zimní období 2005/06 s celkovou ﬁnanční
náhradou ve výši 1 000,- Kč.
 Usnesení č.3640/05
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v areálu bývalého
sklenářství o velikosti 73 m2 za cenu 220,- Kč/m2 za rok s výpovědní
lhůtou 1 měsíc Z.Ž.
 Usnesení č.3641/05
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v areálu bývalého sklenářství o velikosti 41 m2 za cenu 220,- Kč/m2 za rok s výpovědní lhůtou 1 měsíc Správě budov Žamberk s.r.o.
 Usnesení č.3642/05
RM bere na vědomí vyjádření advokátní kanceláře JUDr. Šicha ve
1

věci poříčí - pozemky Suchomelových a ukládá odboru REÚP podat
ve věci stanovisko.
 Usnesení č.3643/05
RM bere na vědomí žádost spol. STANDEKO s.r.o. o umístění
dopravního značení v lokalitě na Rozálce a ukládá dopravní komisi
podat ve věci stanovisko.
 Usnesení č.3644/05
RM bere na vědomí zápis z jednání o opravě komunikace Pod Sanatoriem z 18.11.2005.
 Usnesení č.3645/05
RM schvaluje smlouvu na pronájem sloupů veřejného osvětlení
se spol. Hostalek – Werbung s.r.o. a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
 Usnesení č. 3646/05
RM ukládá vedoucímu odboru REÚP vyhlásit výběrové řízení na
provozovatele fotbalového areálu Pod Černým lesem a obeslat dle
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem:
1. TS Žamberk s.r.o.
2. 1. FC Žamberk,
3. p. Štěpán Michalovič, Žamberk
RM schvaluje složení komise pro otevírání a hodnocení nabídek na
provozovatele fotbalového areálu Pod Černým lesem dle Pravidel
pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem, ve složení Jiří
Dytrt, Jaroslav Bajt, Jan Kulhánek, Ing. Ryan Strnad, Ing. Vladimír
Fabián. Výběrové řízení se uskuteční dne 21.12. 2005 v 15 hod. v budově Radnice v Žamberku.
 Usnesení č.3647/05
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Lumírem Štěpánem,
EKOSERVIS DDD a pověřuje starostu podpisem smlouvy ( cena za
provedení deratizačních prací je 4 800,- bez DPH).
 Usnesení č. 3648/05
RM schvaluje ﬁrmu Strabag a.s., závod Rychnov nad Kněžnou na
opravu komunikace od Albertova náměstí k mostu za cenu 203 506,Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
 Usnesení č. 3649/05
RM schvaluje ﬁrmu Strabag a.s., závod Rychnov nad Kněžnou na vybudování opěrné zdi u železného mostu a rampy pro pěší za cenu 275
429,- Kč bez. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
 Usnesení č. 3650/05
RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro zahraniční styky ze
dne 15.11.2005 a schvaluje umístění „židle přátelství“ do předprostoru u vchodu do koupaliště.
 Usnesení č.3651/05
RM bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne
24.11.2005.
 Usnesení č.3652/05
RM schvaluje na základě doporučení bytové komise prodloužení
nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany pí V. B. na
dobu určitou do 31.12.2006.
 Usnesení č.3653/05
RM schvaluje na základě doporučení bytové komise prodloužení
nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany pí O. M. na
dobu určitou do 30.4.2006.
 Usnesení č.3654/05
RM schvaluje na základě doporučení bytové komise prodloužení
nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany pí I. N. na
dobu určitou do 30.4.2006.
 Usnesení č.3655/05
RM schvaluje na základě doporučení bytové komise žádost M. F. o
rozšíření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 1326 na p. J. B.
 Usnesení č.3656/05
RM schvaluje na základě doporučení bytové komise přidělení ubytování v městské ubytovně pí M. V.
 Usnesení č.3657/05
RM schvaluje na základě doporučení bytové komise převedení uživatelských práv k bytu č. 14 v č.p. 1055 ze S. R. na R. R.. za podmínky
složení vyvolávací ceny za byt tj. částku 50 000,- Kč.
 Usnesení č.3658/05
RM schvaluje podání žaloby na dluh p. G. a ukládá vedoucí právního odboru ve věci konat.
 Usnesení č.3659/05
RM schvaluje operační plán zimní údržby místních komunikací na
rok 2005-2006 pro město Žamberk.
 Usnesení č.3660/05
RM schvaluje zadávací podmínky pro výběrové řízení na informační
systém MěÚ (viz. příloha) a vyhlašuje výběrové řízení na dodávku
nového informačního systému MěÚ a obesílá dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem ﬁrmy:
1. PVT a.s. Hradec Králové
2. GORDIC a.r.o. Jihlava
3. HIPRO s.r.o. Brno
4. VERA s.r.o. Praha
5. GEOVAP s.r.o. Pardubice
RM schvaluje složení komise pro otevírání a hodnocení nabídek na
informační systém MěÚ dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem, ve složení: Z.Vanický, M.Sršňová, I.Prchal, J.Kulhánek, člen KV. Výběrové řízení se uskuteční dne 14.12.
05 od 14.00 hod.v kanceláří tajemníka MěÚ.
 Usnesení č.3661/05
RM bere na vědomí zprávu komise k posouzení problematiky pískovišť a sportovišť na území města a ukládá komisi připravit podklady pro výběrové řízení na dodavatele zařízení dopravního hřiště a

dětského hřiště U Polikliniky a na dodavatele pískovišť. RM schvaluje rozšíření této komise o Jana Kulhánka.
 Usnesení č.3662/05
RM schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny s
ČEZ Prodej, s.r.o. (kasárna) a pověřuje starostu jejím podpisem.
 Usnesení č.3663/05
RM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti komise pro zahraniční styky za rok 2005.
 Usnesení č.3664/05
RM bere na vědomí zprávu ředitelky Městského muzea o plnění
úkolů stanovených radou města pro rok 2005.
 Usnesení č.3665/05
RM bere na vědomí zprávu velitele Městské policie o plnění úkolů
stanovených Radou města pro rok 2005.
 Usnesení č.3666/05
RM bere na vědomí zprávu ředitele Správy budov Žamberk s.r.o. o
plnění úkolů stanovených Radou města pro rok 2005.
 Usnesení č.3667/05
RM bere na vědomí zprávu ředitele TS ŽAMBERK s.r.o. o plnění
úkolů stanovených Radou města pro rok 2005.
 Usnesení č.3668/05
RM bere na vědomí zápis z jednání Valné hromady VaK v.o.s ze dne
29.11.2005.
 Usnesení č.3669/05
RM ruší usnesení č. 3591/05 z RM č.05/RADA/87 ze dne
15.11.2005.

Usnesení ZM

č.j.: 05/ZAST/25 ze dne 13.12.2005
Omluveni: MUDr. Jaslovská příchod 15.20 hod. odchod 18.05 hod.,
p. Dudek odchod 16 hod., MUDr. Vebrová odchod v 17.15 hod., Ing.
Černý odchod v 17.55 hod.
 Usnesení č.642/05
ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu MUDr. Miloše Jansu a MUDr.
Viléma Chocholatého.
Hlasování: 20 : 0 : 0
 Usnesení č. 643/05
ZM schvaluje předložený program jednání ZM s těmito změnami:
Původně bod 7. změnit na bod 3. a původně bod 9. změnit na bod 4.
Hlasování: 19 : 0 : 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
+ + + + + + + + + + + + 0 + + + + + + + +

 Usnesení č. 644/05
ZM schvaluje rozšíření původně bodu 7. o bod 7.2. Řešení situace
kolem městských kulturních zařízení.
Hlasování: 19 : 0 : 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
+ + + + + + + + + + + + 0 + + + + + + + +

 Usnesení č. 645/05
ZM schvaluje předložený program jednání ZM rozšířený původně o
body 4.13., 4.14.,4.15.,4.16.
Hlasování: 19 : 0 : 0
 Usnesení č. 646/05
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a souhlasí s vyřazením úkolů č. 34/02, 293/04, 340/04, 389/04, 436/04, 437/04,
445/04, 460/04, 464/04, 486/04, 488/04, 503/05, 505/05, 510/05,
516/05, 527/05, 531/05, 534/05, 538/05, 540/05, 550-555/05,
558/05, 559/05, 563-566/05, 568/05, 570/05, 572-574/05, 576578/05, 580/05, 582/05, 583/05, 584/05, 585-593/05, 596/05,
597-604/05, 609/05, 612/05, 619/05, 621/05, 622/05, 623/05,
624/05, 625/05, 627-632/05, 635/05, 638/05.
Hlasování: 20 : 0 : 0
 Usnesení č. 647/05
ZM schvaluje zápis z jednání ZM 05/ZAST/24 ze dne 1.11.2005.
Hlasování: 19 : 0 : 0
 Usnesení č. - neschváleno
ZM ukládá starostovi města do příštího jednání předložit vyhodnocení objednávkového systému ve školní jídelně dle uvedených 8 bodů
(viz. Příloha)
Hlasování: 5 : 11 : 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
- - - + 0 + - + + - - 0 - - 0 - 0 + - - 0

 Usnesení č. 648/05
ZM doporučuje RM zvážit opětovné zřízení stavební komise města.
Hlasování: 11 : 3 : 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
+ + + + 0 + - 0 + 0 + + - 0 + 0 + + 0 - 0

 Usnesení č. 649/05
ZM bere na vědomí činnost RM za období od 13.9.2005.
Hlasování: 19 : 1 : 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
+ + + + + + + + + + - 0 + + + + + + + + +

 Usnesení č. 650/05
ZM bere na vědomí činnost ﬁnančního výboru za období od 13.9.2005.
Hlasování: 21 : 0 : 0
 Usnesení č. 651/05
ZM bere na vědomí činnost kontrolního výboru za období od
13.9.2005
Hlasování: 20 : 0 : 0

 Usnesení č. - neschváleno
ZM schvaluje s účinností od 1.2.2006 sloučení dosavadních příspěvkových organizací města: FIDIKO, Městská knihovna, Městské
muzeum a Informační centrum do jedné příspěvkové organizace
města s názvem Městský kulturní podnik.
ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Městský kulturní podnik Žamberk.
Hlasování: 8 : 11 : 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
- - + - + - - + + - - - - + + - 0 + +

 Usnesení č. 652/05
ZM ukládá starostovi zrušit dosud učiněné kroky vedoucí ke sloučení městských kulturních zařízení, včetně anulování výběrového
řízení na post manažera budoucí obchodní společnosti vzniklé sloučením těchto zařízení
ZM zřizuje podle článku č. 13 jednacího řádu ZM Žamberka přechodnou pracovní komisi, která nejpozději na druhém zasedání ZM
v roce 2006 předloží zastupitelům ke schválení návrh řešení situace
kolem městských kulturních zařízení. Po dobu práce této komise
nebudou vyhlašována výběrová řízení na pozice ředitelů dotčených
organizací .
ZM schvaluje složení pracovní komise v tomto základním obsazení:
1 člen RM + starosta, 2 zastupitelé mimo RM – p. Černý, pí Jirešová,
vedoucí odboru ŠKKÚ – pí Hlaváčová, 3 ředitelé MKZ + vedoucí IS
(Otavová, Absolonová, Moravec, Kroulíková) a postup její práce
(viz. Příloha)
Hlasování: 17 : 0 : 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
+ + + +
+ + + + + + + + + + 0 0 + + + 0

 Usnesení č. - neschváleno
ZM schvaluje záměr prodeje obchodního podílu ve společnosti
EKOLA České Libchavy s.r.o.
Hlasování: 0 : 12 : 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
- - 0
- - 0 - - 0 - 0 - - - 0 - 0

 Usnesení č. 653/05
ZM schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2006 s účinností od 1.
1. 2006 do doby schválení rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2006. Čerpání provozních výdajů je povoleno ve výši 1/12
výdajů „upraveného rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na
rok 2005“ za kalendářní měsíc do doby schválení rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka na rok 2006. Provozní výdaje, jejichž výše
je upravena smlouvami mezi městem Žamberkem a dodavatelem,
budou hrazeny dle těchto smluv. Čerpání investičních výdajů v době
rozpočtového provizoria je povoleno na investiční akce, které smluvně přechází z roku 2005 do roku 2006.
Hlasování: 17 : 0 : 0
 Usnesení č. 654/05
ZM schvaluje rozpočtová opatření přidělená městu Žamberku na
základě rozhodnutí Krajského úřadu - Pardubického kraje v celkové
výši Kč 4 333 505,- uvedená v tabulce číslo 1.
Hlasování: 18 : 0 : 0
 Usnesení č. 655/05
ZM schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka pro rok 2005 číslo 141/2005 – 151/2005 v celkové výši
Kč - 9 761 500,- a ZM schvaluje upravený rozpočet příjmů a výdajů
města Žamberka pro rok 2005, kdy
příjmy činí
Kč 170 861 186,0
výdaje činí
Kč 221 150 186,0
ﬁnancování činí
Kč 50 289 000,0
Hlasování: 18 : 0 : 0
 Usnesení č. 656/05
ZM schvaluje změnu smlouvy uzavřené mezi Městem Žamberkem a
občanským sdružením CEMA Žamberk, a to „Článku III. Povinnosti
příjemce: j) předložit poskytovateli dotace vyúčtování realizovaného
předmětu smlouvy nejpozději do 30. 6. 2006“s tím, že prostředky
budou proﬁnancovány v roce 2006.
Hlasování:17 : 0 : 0
 Usnesení č. 657/05
ZM bere na vědomí informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni 30. 11. 2005 uvedené v tabulce číslo 3.
Hlasování: 17 : 0 : 0
 Usnesení č. 658/05
ZM schvaluje provedení nepeněžitého vkladu – kanalizačního sběrače – část „A“, kanalizačního sběrače – část „B“ a ČOV do společnosti Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost,
IČO: 609 30 811, v celkové hodnotě Kč 12 298 101,10. Vklad do společnosti bude proveden v roce 2005.
Hlasování: 17 : 0 : 0
 Usnesení č. 659/05
ZM schvaluje s účinností od 15. 12. 2005 Radě města Žamberka ve
smyslu ustanovení § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
platných předpisů, schvalování a provádění rozpočtových opatření,
jimiž
a) dochází k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu města nebo závazných ﬁnančních vztahů rozpočtu města k příspěvkovým organizacím nad schválené objemy, v případech poskytnutí účelových dotací
poskytnutých ze státního rozpočtu, z rozpočtu ministerstev, z rozpočtu kraje, ze státních fondů, z evropských fondů apod.
b) se provede rozpočtová změna a změna závazných ukazatelů rozpočtu do výše 600 tis. Kč za jedno rozpočtové opatření.
Hlasování: 17 : 0 : 0
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 Usnesení č. 660/05
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 3160/91 – orná půda o výměře 115 m2 v k.ú. Žamberk za cenu 51 750,- Kč D.V.
Hlasování: 17 : 0 : 0
 Usnesení č. 661/05
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 3160/90 – orná půda o výměře 153 m2 v k.ú. Žamberk za cenu 68 850,- Kč H. a I. K.
Hlasování: 18 : 0 : 0
 Usnesení č. 662/05
ZM schvaluje prodej pozemku parc.číslo 4616 – zastavěná plocha o
výměře 572 m2 a budovy dílen na pozemku 4616 v k.ú. Žamberk za
cenu dle znaleckého posudku.
Žadatel: TS ŽAMBERK s.r.o., Zemědělská 1052, Žamberk
Hlasování:
17 : 0 : 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
+ 0 +
+ + + + + + + + + + + + + +
+

 Usnesení č. 663/05
ZM schvaluje odkup pozemku parc.č.2087/3 –travní porost o výměře 301 m2 v obci a k.ú. Žamberk za cenu 13 545,- Kč V.P, J.P., P.K.
Hlasování: 16 : 0 : 0
 Usnesení č. 664/05
ZM schvaluje uzavření budoucí smlouvy kupní k přijaté žádosti na
prodej pozemku parc.č. 3160/68 u Albertina. M. P.
Hlasování: 16 : 0 : 0
 Usnesení č. 665/05
ZM schvaluje nabytí pozemku parc.číslo 913/2 – zahrada o výměře
1 585 m2 smlouvou o převodu nemovitosti s refundací kupní ceny
formou přivedení inženýrských sítí (cena cca 450 000,- Kč) a směny
části pozemku 911/1 ( cca 25 m2 – jeden prodejní sektor) K. a M. K.
Hlasování: 17 : 0 : 0
 Usnesení č. 666/05
ZM neschvaluje prodej nebo kompenzaci za bezúplatný převod
vozovky včetně sítí do správy města na pozemku parc.č. 2336/27
– zahrada o výměře 1 587 m2 (vlastník Standeko s.r.o. Žamberk) za
část pozemku parc.č. 2336/2 – orná půda o celkové výměře 2 775 m2
o cca výměre 670 m2 (vlastník Město Žamberk).
Hlasování: 15 : 0 : 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
+ + +
+ + + + +
+ + + + + + 0 +
0

 Usnesení č. 667/05
ZM bere na vědomí převzetí stavby účelové polní komunikace vybudované na pozemku parc.č. 10053 ve vlastnictví města do evidence
majetku. Předání stavby se uskutečňuje na základě zákona č.139/
2002 Sb. o pozemních úpravách a pozemkových úřadech – rozhodnutí o pozemkových úpravách v části k.ú.Žamberk ze dne 21.3.2003
(lokalita kolem Vemasu).
Hlasování: 17 : 0 : 0
 Usnesení č. 668/05
ZM schvaluje odkoupení pozemku parc.číslo 4268 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 240 m2 v obci a k.ú. Žamberk.
Žadatel: Stavební bytové družstvo Žamberk, Pionýrů 1176, 564 01
Žamberk J.a L. S.
Hlasování: 17 : 0 : 0
 Usnesení č. 669/05
ZM schvaluje bezúplatné nabytí šaten a sociálního zařízení na pozemku parc.číslo 1661 v obci a k.ú. Žamberk.
Žadatel: Sportovní klub Žamberk
Hlasování: 17 : 0 : 0
 Usnesení č. 670/05
ZM schvaluje odkoupení části pozemku parc.číslo 497/7 – zahrada
a pozemku parc.č.497/2 – zahrada v šíři 2-2,5 m podél Divišovy ulice pro výstavbu chodníku, přesná výměra stanovena dle GP.
Žadatel: ČR – Pozemkový fond, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí
Hlasování: 17 : 0 : 0
 Usnesení č. 671/05
ZM bere na vědomí uzavření budoucích kupních smluv na jednotlivé vydražitele takto:
sektor: cena: vydražitel:
10
4 725 000, - Dřevomateriál s.r.o. Žamberk
pan Vladimír Vítek
11
5 575 000, - Dřevomateriál, s.r.o. Žamberk
pan Vladimír Vítek
5
1 750 000, - Vladimír Ferkl, Žamberk
3
1 222 000, - Agro Žamberk a.s.
pan Ing. Antonín Kalousek
Hlasování: 17 : 0 : 0
 Usnesení č. 672/05
ZM schvaluje kupní smlouvy na jednotlivé sektory a jednotlivé vydražitele takto:
sektor: cena: vydražitel:
10
4 725 000, - Dřevomateriál s.r.o. Žamberk
pan Vladimír Vítek
11
5 575 000, - Dřevomateriál, s.r.o. Žamberk
pan Vladimír Vítek
5
1 750 000, - Vladimír Ferkl, Žamberk
3
1 222 000, - Agro Žamberk a.s.
pan Ing. Antonín Kalousek
Hlasování: 17 : 0 : 0
 Usnesení č. 673/05
ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 3242/4 – trvalý travní porost
o výměře 7 437 m2, 3242/6 – orná půda o výměře 32 m2, 3242/9 – tr-

valý travní porost o výměře 566 m2, 3242/10 – trvalý travní porost
o výměře 219 m2, 3242/11 – trvalý travní porost o výměře 289 m2,
3242/12 – trvalý travní porost o výměře 384 m2, 3242/13 – trvalý
travní porost o výměře 1 170 m2, 3242/14 – trvalý travní porost o výměře 451 m2, 3242/15 – trvalý travní porost o výměře 600 m2, 3242/
17 – ostatní komunikace o výměře 5 670 m2, 3242/18 – trvalý travní
porost o výměře 425 m2, 3242/19 – trvalý travní porost o výměře 596
m2, 3242/20 – trvalý travní porost o výměře 493 m2 , 3242/22 – trvalý travní porost o výměře 343 m2 a 5061 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 236 m2 vše v obci a k.ú. Žamberk za cenu 50,-Kč/m2
Žadatel: VEMAS a.s., Na Drahách 444, Žamberk
Hlasování: 15 : 2 : 0

nahrazuje je jednotným názvem Polsko. Nové osobní doklady s provedenou změnou budou občanům vyměněny na náklady města.
Hlasování: 6 : 3 :8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
+ + +
+ + + + + + + + + - + +
+

ZASTUPITELÉ - HLASOVÁNÍ
1 - M. Adamec
11 - MUDr. M. Jaslovská
2 - J. Bajt
12 - MUDr. J. Jirešová
3 – P. Andrle
13 - Mgr. T. Kalous
4 - Ing. D. Černý
14 - Mgr. V. Křečan
5 - V. Dudek
15 - RNDr. M. Lipenský
6 - Ing. L. Dušek
16 - J. Kulhánek
7 - J. Dytrt
17 - Ing. R. Strnad
8 - MUDr. V. Chocholatý 18 – Ing. J. Škeřík
9 - M. Chvátil
19 - Mgr. J. Tajbr
10 - MUDr. M. Jansa
20 - MUDr. Z.Vebrová
21 – J. Vencl

 Usnesení č. 674/05
ZM schvaluje vyhlášení druhého kola dražby pozemků a staveb části areálu Orlických kasáren - sektor 7 a 8 formou dražby v souladu s
dražebním řádem a těmito podmínkami:
a) vyvolávací cena sektoru č. 7 – 650 000,- Kč (cena dle znaleckého
posudku 1 293 600,- Kč)
vyvolávací cena sektoru č. 8 – 550 000,- Kč (cena dle znaleckého posudku 1 082 600,- Kč)
b) podmínka složení vratné dražební jistiny ve výši 10% z vyvolávací
ceny daného sektoru.
Hlasování: 16 : 0 : 0 (nehlasoval Mgr. Tajbr)
 Usnesení č. 675/05
ZM schvaluje vyhlášení prodeje pozemků a staveb části areálu Orlických kasáren - sektor 2 a 6, formou dražby v souladu s dražebním
řádem a těmito podmínkami:
a) vyvolávací cena jednotlivých sektorů stanovena znaleckým posudkem (viz.příloha),
b) podmínka složení vratné dražební jistiny ve výši 10% z vyvolávací
ceny daného sektoru.
Hlasování: 17 : 0 : 0
 Usnesení č. 676/05
ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje staveb a technologií trafostanic v areálu Orlických kasáren na pozemcích parc.č. 1149/2
– zast. plocha a nádvoří o výměře 82 m2, 1149/3 – zast. plocha a
nádvoří o výměře 29 m2 - trafostanice č. 47 a 2568/12 – zast. plocha a nádvoří o výměře 130 m2 - trafostanice č. 48 vše v obci a k.ú.
Žamberk.
Hlasování: 17 : 0 : 0
 Usnesení č. 677/05
ZM schvaluje poskytnutí úvěru Občanskému sdružení CEMA na
zajištění realizace projektu „Sociální péče o ženy a matky s dětmi v
tísni“ – azylový dům ve výši 2 461 722,- Kč na rok 2006 a 2007.
Hlasování: 17 : 0 : 0
 Usnesení č. - neschváleno
ZM schvaluje Zásady pro poskytování náhrad členům hodnotících
komisí. ZM stanovuje neuvolněným členům zastupitelstva náhradu
výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce dle výše uvedených
zásad na kalendářní rok 2006 paušální částkou ve výši 110,00/hod.
Hlasování: 9 : 6 : 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
+ + - + + + + - 0 + - - + +
0

 Usnesení č. 678/05
ZM schvaluje převod nemovitosti p.č. 591/9v obci a k.ú. Žamberk,
R. a K. N., a to darovací smlouvou a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Hlasování: 12 : 1 : 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
+ 0 +
+ + + + 0
+ + + 0 0 - + +
+

 Usnesení č. 679/05
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.10/2005, kterou se stanoví část školského obvodu Základní školy Žamberk, 28. října 581,
okres Ústí nad Orlicí, zřízené městem Žamberkem a část školského
obvodu Základní školy Žamberk, Nádražní 743, okres Ústí nad Orlicí, zřízené městem Žamberkem.
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Žamberka č.
11/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ZM
schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Žamberka č. 12/2005,
kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 5/1992
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Žamberka č.
13/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o pravidlech pohybu psů .
Hlasování: 17 : 0 : 0
 Usnesení č. – neschváleno
ZM schvaluje název Hradecká pro nově vzniklou ulici od křižovatky
ul. ČSA a Havlenova po křižovatku ul Nádražní a Divišova ( I. a II.
etapa průtahu).
Hlasování: 1 : 14 : 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
- 0 - - - - +
- - - - - - - 0

 Usnesení č. 680/05
ZM schvaluje název Divišova pro nově vzniklou ulici od křižovatky
ul. ČSA a Havlenova po křižovatku ul. Nádražní a Divišova ( I.. a II.
etapa průtahu).
Hlasování: 12 : 4 : 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
+ + +
+ + + + +
+ - + + - - + 0

 Usnesení č. - neschváleno
ZM schvaluje zrušení názvu ulic: Dymlovská, Polská a Šanderova a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
- - +
0 + 0 0 0
0 + 0 + + 0 0 +
-

 Usnesení č. 681/05
ZM schvaluje bezúplatný převod objektu prádelny s pozemkem na
části pozemku p.č. 3946/4 v k.ú. Žamberk na Pardubický kraj za účelem její rekonstrukce na stanici RLP.
ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o převodu.
Hlasování: 17 : 0 : 0

Usnesení RM

č.j. 05/RADA/89 ze dne 15.12.2005
 Usnesení č. 3670/05
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení č. 800/03, 1531/04,
2061/04, 2572/04, 2650/05, 3031/05, 3160/05, 3181-3182/0,
3185/05, 3220/05, 3227/05, 3303/05, 3329/05, 3332/05, 3333/05,
3335/05, 3359/05, 3365/05, 3369/05, 3375/05, 3378/05, 3382/05,
3384/05, 3396/05, 3401/05, 3402/05, 3404/05, 3408/05, 3409/05,
3421/05, 3422/05, 3426/05, 3435/05, 3436/05, 3438/05, 3441/05,
3442/05, 3447/05, 3449/05, 3451/05, 3454/05, 3459/05, 3462/05,
3466/05, 3478/05, 3483/05, 3486/05, 3487/05, 3488/05, 3493/05,
3500/05, 3501/05, 3519/05, 3533/05, 3534/05, 3548/05, 3550/05,
3552/05, 3553/05, 3559/05, 3566/05, a souhlasí s jejich vyřazením
ze sledování.
 Usnesení č. 3671/05
RM bere na vědomí:
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení kolaudačního řízení na stavbu „stavební objekty související se stavbou silnice
II/310 Žamberk - průtah“ na pozemcích parc.č. dle situačního plánu
v k.ú. Žamberk.
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení řízení o výjimce z ustanovení § 17 odst. 5 vyhl. 137/1998 Sb., o OTP, (požárně
nebezpečný prostor) pro stavbu „provozní a bytový objekt“ na pozemcích parc.č. 489/20, 489/25 a 489/24 v k.ú. Žamberk.
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení řízení o výjimce z ustanovení § 17 odst. 5 vyhl. 137/1998 Sb., o OTP, (požárně
nebezpečný prostor) pro stavbu „přístavba školy“ na pozemku parc.
č1953/1 v k.ú. Žamberk.
- stavební povolení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na stavbu
„MARKET - PLUS“ na pozemcích parc.č. 888, 896, 894, 887/1,
911/1, 3955, 3956, 4466, 911/3 a 895 v k.ú. Žamberk.
- stavební povolení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na stavbu „stavební úpravy komunikací a infrastruktury“ na pozemcích parc.č.
2593/26 a 2593/1 v k.ú. Žamberk.
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení stavebního
řízení na stavbu „zimní stadion – víceúčelová hala“ na pozemcích
parc.č. 1758/1, 1758/2, 1759, 1760/1, 1663, 1656/1, 1683/2,
1655/1, 1685 a 1653/3 v k.ú. Žamberk.
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení sloučeného
územního a stavebního řízení na stavbu „stavební úpravy a přístavba
ZŠ 28.října č.p. 581“ na pozemcích parc.č. 314/1, 315, 323/1, 323/2
a 322/2 v k.ú. Žamberk.
- kolaudační rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na stavbu
„chodník podél průtahu – silnice II/310 Žamberk“ na p.p.č. 749/3,
749/6 a 769/2 v k.ú. Žamberk
- územní rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o využití území pro zřízení kultury zahrada na části p.p.č. 366/1 – díly „e, i, d“ v
k. ú. Žamberk a zřízení kultury ostatní plocha na části p.p.č.331 díl
„b“ v k.ú. Žamberk.
 Usnesení č. 3672/05
RM bere na vědomí:
- oznámení odboru SPDO MěÚ Žamberk o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání na stavbu „silnice II/310
Žamberk – průtah“
- kolaudačního odboru SPDO MěÚ Žamberk rozhodnutí na stavbu
„Silnice II/310 Žamberk – průtah“
 Usnesení č. 3673/05
RM bere na vědomí:
- vyrozumění poškozeného - komise pro projednávání přestupků
MěÚ Žamberk o odložení věci – poškození pomníku ve Vojáčkových
sadech
- vyrozumění poškozeného - komise pro projednávání přestupků
MěÚ Žamberk o odložení věci – odcizení popelnice
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 Usnesení č. 3674/05
RM bere na vědomí:
- vyjádření odboru ŽPZE MěÚ Žamberk k dokumentaci pro stavební
řízení „zimní stadion“
- vyjádření odboru ŽPZE MěÚ Žamberk k dokumentaci pro stavební
řízení „rekonstrukce a dostavba školských zařízení ZŠ 28. října 581“
- rozhodnutí odboru ŽPZE MěÚ Žamberk o souhlasu zásahu do významného krajinného prvku- s probírkou břehových porostů
- rozhodnutí odboru ŽPZE MěÚ Žamberk o vydání povolení ke kácení stromu na pozemku parc. č. 683/5, před č.p. 825
- rozhodnutí odboru ŽPZE MěÚ Žamberk o vydání povolení ke kácení 2 ks stromů na pozemku parc. č.493/1, na okraji zahrady MŠ
Sluníčko
 Usnesení č. 3675/05
RM bere na vědomí:
- vyjádření Krajského úřadu Pk odboru OŽPZ k žádosti ke stavbě na
území RBC Panská Dolina v k.ú. Žamberk
 Usnesení č. 3676/05
RM schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2005 přidělená městu ŽamberkU rozhodnutím
Pardubického kraje – Krajského úřadu:
1. Rozpočtové opatření číslo 10034 – dotace na činnosti dborného
lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát podle §
37 odst. 6 a 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, (II.
čtvrtletí 2005)ve výši Kč 316 415,2. Rozpočtové opatření číslo 10035 – dotace na činnosti odborného
lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát podle §
37 odst. 6 a 7 zákona č. 289/1995 Sb.,
o lesích, v platném znění, (III. čtvrtletí 2005)ve výši Kč 320 200, Usnesení č. 3677/05
RM schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2005 číslo 152/2005 – 171/2005 uvedená v tabulce číslo 2.
 Usnesení č. 3678/05
RM schvaluje vyřazení majetku vedeného v účetní evidenci města a
jeho odprodej doporučovaný hlavní inventarizační komisí města.
 Usnesení č. 3679/05
RM bere na vědomí „zprávy o nápravě nedostatků zjištěných auditem u příspěvkových organizací Centrum sociální péče Žamberk,
Městská knihovna Žamberk a Školní jídelna Žamberk“.
 Usnesení č.3680/05
RM bere na vědomí zprávy o výsledcích veřejnosprávních kontrol
provedených u příjemců dotací z rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka.
 Usnesení č. 3681/05
RM schvaluje poskytnutí ﬁnančního příspěvku na odměny pro
kolektiv zaměstnanců příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek ve výši Kč 10 000,- včetně odvodů. Navýšení provozního příspěvku pro rok 2005 o Kč 10 000,- bude hrazeno z položky havarijní
opravy na majetku města ve výši Kč 10 000,-.
RM schvaluje navýšení mzdového limitu pro rok 2005 příspěvkové
organizaci Mateřská škola Čtyřlístek. Mzdový limit po úpravě bude
činit 213 000,- Kč.
 Usnesení č. 3682/05
RM nařizuje příspěvkové organizaci Školní jídelna Žamberk odvod
nevyčerpaného provozního příspěvku na rok 2005 ve výši 61 000,Kč zpět do rozpočtu zřizovatele. O částku Kč 61 000,- bude snížena
výše provozního příspěvku na rok 2005 pro příspěvkovou organizaci
Školní jídelna Žamberk, uspořené prostředky budou převedeny do
rezervy rozpočtu.
 Usnesení č. 3683/05
RM schvaluje přesuny na položkách v rámci rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2005 u příspěvkové organizace Městský kulturní podnik
FIDIKO Žamberk.
 Usnesení č. 3684/05
RM nařizuje odvod nevyčerpaného provozního příspěvku stanoveného pro rok 2005 z důvodu nižšího čerpání OON a nákladů na
opravy a udržování, ve výši 50 000,- zpět do rozpočtu zřizovatele. O
částku Kč 50 000,- bude snížena výše provozního příspěvku na rok
2005 pro příspěvkovou organizaci Městský kulturní podnik Fidiko,
uspořené prostředky budou převedeny do rezervy rozpočtu.
 Usnesení č. 3685/05
RM bere na vědomí stanovisko ﬁnančního odboru MěÚ Žamberk
k žádosti příspěvkové organizace Městský kulturní podnik Fidiko
Žamberk o možnost čerpání fondu reprodukce majetku na krytí provozních výdajů (na nákup součástek do promítaček)
RM neschvaluje čerpání fondu reprodukce majetku příspěvkové organizace Městský kulturní podnik Fidiko na krytí provozních výdajů
v roce 2005.
 Usnesení č. 3686/05
RM neschvaluje přesuny na položkách v rámci rozpočtu příjmů
a výdajů na rok 2005 u příspěvkové organizace Městské muzeum
Žamberk v požadovaném rozsahu
RM nařizuje odvod nevyčerpaného provozního příspěvku stanoveného na rok 2005 z důvodu nerealizování tisku plánované publikace
a nedočerpání účelově vázaných prostředků, v celkové výši 85 000,Kč zpět do rozpočtu zřizovatele. O částku Kč 85 000,- bude snížena
výše provozního příspěvku na rok 2005 pro příspěvkovou organizaci
Městské muzeum Žamberk, uspořené prostředky budou převedeny
do rezervy rozpočtu.
 Usnesení č. 3687/05
RM schvaluje navýšení mzdového limitu pro rok 2005 příspěvkové

organizaci Městské muzeum Žamberk. Mzdový limit po navýšení
bude činit 691 000,- Kč.
 Usnesení č. 3688/05
RM neschvaluje požadované přesuny na položkách v rámci rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2005 u příspěvkové organizace Městská
knihovna Žamberk v požadovaném rozsahu
RM nařizuje odvod nevyčerpaného provozního příspěvku na rok
2005 z důvodu nevyčerpání mzdového limitu a účelově vázaných
prostředků, ve výši 210 000,- Kč zpět do rozpočtu zřizovatele. O
částku Kč 210 000,- bude snížena výše provozního příspěvku na rok
2005 pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna, uspořené prostředky budou převedeny do rezervy rozpočtu.
 Usnesení č. 3689/05
RM schvaluje na základě podané žádosti organizaci Sportovní klub
020 – lední hokej, Žamberk, dočerpání příspěvku poskytnutého v
roce 2004 z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro rok 2004,
v roce 2005. Termín pro podání vyúčtování tohoto příspěvku je stanoven do 31. 12. 2005.
RM schvaluje uzavření dodatku ke „Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Žamberka“, kterým bude změněno ustanovení
čl. III. písm. f) smlouvy ve smyslu „použít příspěvek na ﬁnancování
výdajů předmětu smlouvy v letech 2004 a 2005. Případné nevyčerpané prostředky vrátit nejpozději ke dni vyúčtování na účet poskytovatele“. Dále bude změněno ustanovení čl. III. písm. j) ve smyslu „…
předložit poskytovateli vyúčtování realizovaného předmětu smlouvy
nejpozději do 31. 12. 2005“.
 Usnesení č. 3690/05
RM ukládá vedoucímu REÚP zveřejnit na úřední desce Městského
úřadu v Žamberku záměr prodat pozemek parc.č. 508/8 – ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 40 m2 v obci a k.ú. Žamberk.
 Usnesení č. 3691/05
RM ukládá vedoucímu REÚP zveřejnit na úřední desce Městského
úřadu v Žamberku záměr pronajmout vytyčenou plochu zábradlí
na pozemku parc.č. 21 –zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú.
Žamberk.
 Usnesení č. 3692/05
RM ruší z důvodu nečerpání ﬁnančních prostředků na rekonstrukci
ZŠ 581 v Žamberku ze státního rozpočtu výběrové řízení akce „Inženýrský dozor přestavby ZŠ 28.října 581 v Žamberku“.
 Usnesení č. 3693/05
RM schvaluje vyřazení a odprodej majetku evidovaného v účetní
evidenci města dle doporučení HIK – správce REÚP, viz. příloha.
 Usnesení č. 3694/05
RM schvaluje nájemní smlouvu na pozemek parc.č. 911/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 4 760 m2 za nájemné 214 200,Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Žadatel: VAKSTAV s.r.o. Jablonné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí 136
 Usnesení č. 3695/05
RM bere na vědomí vyhlášení „Oznámení zadávacího řízení – otevřené řízení“ veřejné zakázky Přestavba domu č.p. 728 v Žamberku
na Azylový dům pro matky s dětmi.
RM jmenuje výběrovou komisi pro výběrové řízení akce „Přestavba
domu č.p. 728 v Žamberku na Azylový dům pro matky s dětmi“ ve
složení Ing. Miroslav Stejskal (náhradník Ing. Jiří Adamec), Ing. Jiří
Dvořák (náhradník Ing. Vladimír Fabián),), Jaroslav Bajt (náhradník Václav Dudek), Ing. Jiří Šmok (náhradník Martin Mimra), Jiří
Dytrt (náhradník Mgr. Tomáš Kalous), jednání komise proběhne
dne 2.2.2006 v 10.00 hod. v kanceláři pana starosty.
 Usnesení č. 3696/05
RM ukládá vedoucímu REÚP zveřejnit na úřední desce Městského
úřadu v Žamberku záměr pronajmout garáž u č.p. 671 ulice Nádražní v obci a k.ú. Žamberk.
 Usnesení č. 3697/05
RM ukládá vedoucímu REÚP zveřejnit na úřední desce Městského
úřadu v Žamberku záměr pronajmout kanalizační sběrač A – druhá
etapa.
 Usnesení č. 3698/05
RM schvaluje nájem pozemku p.č. 2368 a 2371 v k.ú. Žamberk
občanskému sdružení NOVA Racing Žamberk a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
 Usnesení č. 3699/05
RM schvaluje výpůjčku prostor a zařízení Divišova divadla v Žamberku pro organizaci zkoušek a realizaci divadelních představení
Spolku divadelních ochotníků Diviš a pověřuje starostu jejím podpisem.
 Usnesení č. 3700/05
RM schvaluje s účinností od 1.1.2006 Pravidla pro podávání a vyřizování petic a stížností.
 Usnesení č. 3701/05
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s ﬁrmou EKO-KOM, a.s., a pověřuje starostu
jejím podpisem.
 Usnesení č. 3702/05
RM bere na vědomí informace vedoucí odboru ŠKKÚ MěÚ
Žamberk o vybraném poplatku ze vstupného za období od 1-11/
2005.
 Usnesení č.3703/05
RM schvaluje uspořádání veřejné hudební produkce dne 16.12.2005
a 31.12.2005 od 20 do 02. hod. v Pivnici Na Kopečku.
 Usnesení č.3704/05
RM schvaluje uspořádání veřejné hudební produkce dne 25.12.2005
od 21 hod. do 02. hod. v diskotéce Rotace.

 Usnesení č.3705/05
RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro prevenci kriminality
ze dne 6. prosince 2005.
 Usnesení č.3706/05
RM bere na vědomí rezignaci p. R. Schrollera na členství v KPPK
k 31.12.2005 a jmenuje p. Roberta Tomáše na člena komise
1.1.2006.
 Usnesení č.3707/05
RM schvaluje přesun položky Komunitní plánování ve výši 10 000,Kč do kapitoly Správa MěÚ.
 Usnesení č.3708/05
RM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne
28.11.2005.
 Usnesení č.3709/05
RM bere na vědomí zápis z jednání o možném způsobu opravy zábradlí podél toku Divoké Orlice.
 Usnesení č.3710/05
RM bere na vědomí žádost Odborného učiliště a praktické školy,
Tyršova Žamberk o zřízení přechodu pro chodce před budovou učiliště a ukládá dopravní komisi podat ve věci stanovisko.
 Usnesení č.3711/05
RM schvaluje žádost Diecézní charity Hradec Králové o pořádání
Tříkrálové sbírky ve městě Žamberku ve dnech od 1. – 15.1.2006 a pověřuje Jitku Krčmářovou zapečetěním a rozpečetěním pokladničky.
 Usnesení č.3712/05
RM bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne
8.12.2005.
 Usnesení č.3713/05
RM schvaluje na základě doporučení bytové komise prodloužení
nájemní smlouvy R.J. do 30.4.2006.
 Usnesení č.3714/05
RM schvaluje přidělení bytu č. 9 v č.p. 829 M.J. po uvolnění bytu
současnými nájemníky za podmínky smluvního nájemného.
 Usnesení č.3715/05
RM schvaluje na základě žádosti nájemníků domu č.p.652 vyjmutí
bytu v č.p. 652 z kategorie bytu pro SPO a ukládá bytové komisi připravit novou koncepci přidělování bytů včetně návrhu úpravy Pravidel pro přidělování bytů pro SPO.
 Usnesení č.3716/05
RM neschvaluje přidělení bytu pro SPO v č.p. 652.
 Usnesení č.3717/05
RM neschvaluje na základě doporučení bytové komise přidělení
ubytování v městské ubytovně T. B.
 Usnesení č.3718/05
RM pověřuje ředitele Správy budov s.r.o. Žamberk uzavíráním nájemních smluv s provozovateli internetových rozvodů v objektech ve
vlastnictví města Žamberka .
 Usnesení č.3719/05
RM schvaluje dodatky č. 2 ke smlouvám o nájmu nebytových prostor uzavřených mezi Centrem sociální péče a kadeřnictvím pí Heckenbergerové a rehabilitací pí Popelkové .
 Usnesení č.3720/05
RM schvaluje vyřazení zboží z evidence Informačního střediska,
viz. příloha.
 Usnesení č.3721/05
RM bere na vědomí nabídku RDA Rychnov nad Kněžnou na přípravu projektů do dotačního programu.
 Usnesení č.3722/05
RM bere na vědomí zprávu ředitelky Centra sociální péče o plnění
úkolů stanovených Radou města pro rok 2005.

Usnesení RM

č.j: 05/RADA/90 ze dne 28.12.2005
 Usnesení č. 3723/05
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení č. 3611-3625/05,
3627-3631/05, 3633-3638/05, 3640-3641/05, 3644-3645/05,
3647-3657/05, 3659/05, 3662-3669/05, 3671-3689/05, 36923693/05, 3700-3709/05,3712-3714/05, 3716-3722/05 a souhlasí
s jejich vyřazením ze sledování.
 Usnesení č. 3724/05
RM bere na vědomí:
- kolaudační rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na stavební objekty související se stavbou silnice II/310 Žamberk - průtah
- územní rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění
stavby „výstavba rodinných domů - lokalita u Albertina II“.
 Usnesení č.3725/05
RM bere na vědomí:
- výzvu a rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání na stavbu „silnice II/310
Žamberk – průtah“.
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk k předčasnému užívání
silnice II/310-průtah- od kruhové křižovatky po křižovatku se silnicí
I/11.
 Usnesení č.3726/05
RM bere na vědomí
- vyjádření odboru ŽPZE MěÚ Žamberk k dokumentaci pro stavební
řízení „Žamberk- ulice Divišova“
- vyjádření odboru ŽPZE MěÚ Žamberk k přípojce VN 35 kV, TS
35/0,4 kV 630 kVA napojení na stávající NN rozvody Žamberk u
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ČSAD k.ú. Žamberk.
- vyjádření odboru ŽPZE MěÚ Žamberk k propojení TS 442 a
TS 934 kabelovým vedením VN, rozvod NN Žamberk u ČSAD
k.ú.Žamberk.
- rozhodnutí odboru ŽPZE MěÚ Žamberk o povolení změny stavby
vodního díla před dokončením „Vodovod v bývalém areálu ČSAD.“
- vyjádření odboru ŽPZE MěÚ Žamberk k podané žádosti DDM
Animo o pokácení 1 ks Zeravu východního na parc. č. 368 v k.ú.
Žamberk.
 Usnesení č.3727/05
RM schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2005 přidělená městu Žamberku rozhodnutím
Pardubického kraje – Krajského úřadu a na základě smlouvy uzavřené se SFRB:
1. RO č. 188 – zvýšení výdajů pro Sbory dobrovolných hasičů obcí na
rok 2005 ve výši Kč 17 154,2. Účelová neinvestiční podpora na hospodaření v lesích z rozpočtu
Pardubického kraje na rok 2005 ve výši Kč 4 240,3. Navýšení čerpání dotace z prostředků SFRB na výstavbu nájemních bytů v obcích pro příjmově vymezené osoby čp. 1054-1055
poskytnuté na základě „Smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků
SFRB na výstavbu nájemních bytů v obcích pro příjmově vymezené
osoby dle nařízení vlády č. 146/2003 Sb.“ ve výši Kč 800 567, Usnesení č.3728/05
RM schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2005 číslo 180/2005 – 187/2005, uvedená v tabulce číslo 2.
 Usnesení č.3729/05
RM schvaluje navýšení mzdového limitu pro rok 2005 příspěvkové
organizaci Mateřská škola Sluníčko. Mzdový limit po úpravě bude
činit Kč 128 000,-.
 Usnesení č.3730/05
RM bere na vědomí zprávy o výsledcích veřejnosprávních kontrol
provedených u příspěvkových organizací zřízených městem Žamberkem: Školní jídelna Žamberk, Městský kulturní podnik – Fidiko,
Městská knihovna a Městské muzeum.
 Usnesení č.3731/05
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí ﬁnančního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2005 „Modelářskému
klubu SMČR, Záchlumí 41, na zakoupení cen do soutěže Žamberský
divočák 2005“ ve výši Kč 2 000,-.
 Usnesení č.3732/05
RM revokuje své usnesení č. 3646/05 a schvaluje nový termín výběrového řízení na provozovatele fotbalového areálu Pod Černým
lesem na 20.1.2006 od 13.00 hod. v budově radnice.
 Usnesení č.3733/05
RM schvaluje dodatek ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní mezi
městem Žamberkem a Jaromírem Plundrou a pověřuje starostu
podpisem dodatku.
 Usnesení č.3734/05
RM schvaluje organizační řád Městského úřadu Žamberk s účinností od 1.1.2006.
 Usnesení č.3735/05
RM schvaluje uspořádání veřejné hudební produkce dne 21.1.2006
od 20 do 02 hod. v Pivnici Na Kopečku Sboru dobrovolných hasičů.
 Usnesení č.3736/05
RM bere na vědomí vyjádření k podané žádosti mysliveckého sdružení Hůrka Žamberk kácení 2 ks jasanů na pozemku parc. č. 2691 v
k.ú. Žamberk a souhlasí s pokácením 2 ks jasanů.
 Usnesení č.3737/05
RM bere na vědomí vyjádření k podané žádosti TS Žamberk s.r.o. o
kácení 2 ks lip a 1 ks dubu na pozemcích parc. č. 3781/1, 1149/1 a
1664 v k.ú. Žamberk a souhlasí s jejich pokácením.
 Usnesení č.3738/05
RM bere na vědomí žádost M. R. o řešení dopravní situace na Jiráskově nám. a ul. Rybářská a ukládá odboru STAV předložit RM
stanovisko v této věci.
 Usnesení č.3739/05
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o dodávce zemního plynu k odběrnému místu č. 4569438 a pověřuje starostu podpisem.
 Usnesení č.3740/05
RM bere na vědomí žádost o poskytnutí příspěvku na opravu sokolovny- domu č.p. 534 v Žamberku- žadatel TJ sokol ČOS Žamberk a
ukládá odboru FIN zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2006.
 Usnesení č.3741/05
RM bere na vědomí žádost o poskytnutí ﬁnančních prostředků na
investiční akce na opravy budovy DDM Animo, ukládá odboru FIN
zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2006.
 Usnesení č.3742/05
RM schvaluje Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné autobusové
služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti veřejnou linkovou
osobní dopravou do 31.3.2006 a pověřuje starostu podpisem.
 Usnesení č.3743/05
RM doporučuje ZM na základě doporučení výběrové komise a dle
pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem jako
dodavatele informačního systému pro MěÚ Žamberk ﬁrmu PVT
a.s. Hradec Králové.
 Usnesení č.3744/05
RM schvaluje ﬁnanční příspěvek Nova Racing Žamberk ve výši 3
000,- Kč na Mistrovství ČR v motoskijöringu z rozpočtu roku 2006 .
Mgr. Tomáš Kalous, starosta města

