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Usnesení ZM
č.j. : 06/ZAST/28 ze dne 25.4.2006
Omluveni: p. Adamec, p. Dudek, MUDr. Jaslovská
příchod v 16 hod. a odchod ve 21.30 hod. , MUDr.
Vebrová
Usnesení č. 732/06
ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu Jana Kulhánka a Miloslava Chvátila.
Hlasování: 16 : 0 : 1
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Usnesení č. 733/06
ZM schvaluje předložený program jednání ZM
rozšířený o body 4.14. Trafostanice v Orlických kasárnách, bod 8. Reklamace stavby průtahu a bod 9.
Nabytí nepotřebného vojenského materiálu.
Hlasování: 17 : 0 : 0
Usnesení č. 734/06
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a souhlasí s vyřazením úkolů č. 653/05, 664/05, 678/05,
689/06, 692/06, 693/06, 695-697/06, 705-708/06,
710/06, 712/06, 713/06, 716/06, 721/06, 723/06,
724/06, 728-730/06.
Hlasování: 17 : 0 : 0
Usnesení č. 735/06
ZM schvaluje zápis z jednání ZM 05/ZAST/27 ze
dne 28.2.2006.
Hlasování: 17 : 0 : 0
Usnesení č. 736/06
ZM bere na vědomí činnost RM za období od
28.2.2006.
Hlasování: 17 : 0 : 0
Usnesení č. 737/06
ZM bere na vědomí činnost finančního výboru za
období od 28.2.2006.
Hlasování: 17 : 0 : 0
Usnesení č. 738/06
ZM bere na vědomí činnost kontrolního výboru za
období od 28.2.2006.
Hlasování: 17 : 0 : 0
Usnesení č. 739/06
ZM schvaluje
1. Přijetí investičního úvěru na financování investiční akce města – regenerace a nástavba panelového
domu čp. 1054 -1056 v Žamberku, v celkové výši Kč
12 500 000,-2. Na základě doporučení výběrové komise poskytovatele bankovního úvěru na financování investiční akce města – regenerace a nástavba panelového
domu čp. 1054 -1056 v Žamberku, v celkové výši Kč
12 500 000,--, peněžní ústav Česká spořitelna a.s. za
následujících podmínek:
1. Fixní úroková sazba s fixací na dobu 1 roku – první úrokové období fix 2,46 % p.a.
2. Způsob zajištění úvěru – budoucími rozpočtovými příjmy města
3. Doba splatnosti úvěru – 10 let.
Hlasování: 17 : 0 : 0
Usnesení č. 740/06
ZM revokuje usnesení číslo 712/06 z jednání Zastupitelstva města Žamberka číslo 06/ZAST/27,
kdy bod číslo 35. tohoto usnesení bude znít:
35. Poliklinika Žamberk s.r.o., náměstí Gen. Knopa
837, Žamberk, na stavební úpravy pro chirurgickou
ambulanci ve výši Kč 80 000,--.
Hlasování: 15 : 0 : 2
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Usnesení č. 741/06
ZM schvaluje dodatky ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Žamberka uzavírané mezi
městem Žamberkem a:
1. Domem dětí a mládeže ANIMO, 28. října 713,
Žamberk, kterým se mění Článek I – Předmět
smlouvy: viz. příloha
2. Náboženskou obcí církve Československé husitské Žamberk, Českých bratří, Žamberk, kterým se
mění Článek I – Předmět smlouvy: (viz příloha).
Hlasování: 17 : 0 : 0

Usnesení č. 742/06
ZM schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2006: dotace
z Ministerstva práce a sociálních věcí na přestavbu
domu č.p. 728 v Žamberku na Azylový dům pro
matky s dětmi, ve výši Kč 1 775 000,--.
Hlasování: 17 : 0 : 0
Usnesení č. 743/06
ZM schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka číslo 12/2006 – 14/2006
uvedená v tabulce číslo 2.
ZM schvaluje ve smyslu doporučení finančního výboru rozpočtové opatření číslo 15: úhrada faktury
ve výši 508 028,-- Kč (zaokrouhleno 508 100,-- Kč)
od TS Žamberk s.r.o. za kalamitní úklid sněhu z investičních akcí města Žamberka pro rok 2006:
15. Faktura od TS Žamberk s.r.o. za likvidaci sněhu,
snížení výdajů na kapitole „akce malého rozsahu do
500 tis. Kč“ a akce přípravné práce - rekonstrukce
ZŠ 743
3745 5169 TS Žamberk s.r.o. - úhrada fa za úklid
sněhu 508 100
2229 5169 Přechod pro chodce Ke Kotli -30 000
2219 6121 Chodník v ulici ČSA -250 000
2219 6121 Parkování - Masarykovo nám. -120 000
2212 5171 Oprava komunikace Polní -60 000
3113 6130 Přípr. práce - rek. ZŠ 743 -48 100
a ZM schvaluje upravený rozpočet příjmů a výdajů
města Žamberka pro rok 2006, kdy
příjmy činí Kč 212 666 288,71
výdaje činí Kč 257 762 288,71
financování činí Kč 45 096 000,00
Hlasování: 17 : 0 : 0
Usnesení č. 744/06
ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. 3160/
87 o výměře cca 300 m2 (cena 450,-- Kč/m2) v obci a
k.ú. Žamberk V.V. a Z.B. Přesná výměra bude upřesněna dle GP na náklady žadatele.
Hlasování: nehlasoval p. Vencl 16 : 0 : 0
Usnesení č. 745/06
ZM bere na vědomí uzavření smluv budoucích kupních na sektory A, B, D a E v areálu bývalých Orlických kasáren na základě dražby ze dne 29.3.2006.
ZM schvaluje kupní smlouvy na jednotlivé sektory a vydražitele dle dražebních protokolů ze dne
29.3.2006 a pověřuje starostu jejich podpisem, a
to takto:
cena:
vydražitel:
A 1 050 000,-- Leoš Mužík, Jamné nad Orlicí
B 4 273 400,-- GASTRO ROYAL s.r.o., Žamberk
D 1 600 000,-- Jan Štěpánek, Líšnice
E
200 000,-- AUTO Žamberk, s.r.o., Žamberk
Hlasování: 17 : 0 : 0
Usnesení č. 746/06
ZM schvaluje převod pozemků parc.číslo 749/10
– ostatní plocha, silnice, 733/3 – ostatní plocha,
silnice, 734/3 – ostatní plocha, silnice, 735/9 ostatní plocha, silnice, 883/6 – ostatní plocha, silnice,
3698/4 – ostatní plocha, silnice, 911/9 – ostatní
plocha, silnice a 883/21 - ostatní plocha, silnice
vzniklých dle GP č. 1989-642/2004 a 2077-589/
2005 – silnice II/310. Žadatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Hlasování: 17 : 0 : 0
Usnesení č. 747/06
ZM schvaluje v rámci aukce bytů – prodej bytové
jednotky 1056/19 v budově č.p. 1056 byt 1 + 3 J.
W. a prodej bytové jednotky 1056/20 v budově č.p.
1056 byt 1 + 4 J. K. a P. Š. a starostu pověřuje podpisem kupních smluv.
Hlasování: 17 : 0 : 0
Usnesení č. 748/06
ZM ukládá vedoucímu REÚP zveřejnit na úřední
desce Městského úřadu v Žamberku záměr převodu části pozemku parc.číslo 911/1 a 4426/1 v k.ú.
Žamberk (lokalita bývalého závodu ČSAD HK ).
Studie nebo návrh žadatele bude dána k vyjádření
městskému architektovi .
Hlasování: 17 : 0 : 0
Usnesení č. 749/06
ZM schvaluje uzavření budoucí smlouvy o oprávně-

ných nákladech spojených s připojením odběrného
zařízení žadatele – polyfunkční dům (54 b.j.) v obci
a k.ú. Žamberk a pověřuje starostu podpisem.
Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s. Guldenerova 2577/
19, 303 03 Plzeň
Hlasování: 16 : 0 : 1
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Usnesení č. 750/06
ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 2593/14 –
zastavěná plocha o výměře 23 m2 a 2593/13 – zastavěná plocha o výměře 23 m2 v obci a k.ú. Žamberk
za 200,-- Kč/m2. Žadatel: Český zahrádkářský svaz,
Žamberk
Hlasování: 17 : 0 : 0
Usnesení č. 751/06
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 3160/83
– orná půda o výměře 794 m2 v obci a k.ú. Žamberk
za cenu 450,- Kč/m2B. a D. Š.
ZM ruší usnesení č. 718/06.
Hlasování: 17 : 0 : 0
Usnesení č. 752/06
ZM odkládá rozhodnutí o variantě přístavby muzea
a ukládá starostovi zajistit stanovisko nezávislých
odborníků – architektů na dva předložené návrhy
přístavby muzea a zároveň vstoupit do jednání s
vlastníky pozemků.
Hlasování: 18 : 0 : 0
Usnesení č. 753/06
ZM schvaluje zásady převodu nemovitostí – objektů A1, A2, A3 a B1, B2 s pozemky parc.č. 1134,
2593/2, 2593/4 a 2593/3, 1136, dále pak pozemků
parc.č. 2593/27, 1148, 3712 a částí pozemků parc.
č.2593/1 a 1149/1 (přesná výměra dle GP) vše v
obci a k.ú. Žamberk:
• Kupní cena objektů A1, A2 a A3 s pozemky a pozemků parc.č. 1148, 3712 a částí pozemků parc.č.2593/1 a
1149/1 (přesná výměra dle GP) činí 1,00 Kč,
• Kupní smlouva na tyto objekty se uzavírá za podmínky, že kupující provede demolici těchto objektů
s přiléhajícím oplocením a likvidaci vybouraného
materiálu nejpozději do 30.6.2007,
• Tato povinnost se sjednává pod smluvní pokutou
5 mil. Kč za každý neodstraněný objekt – smluvní
pokuta je splatná do 15 dnů od doručení písemné
výzvy kupujícímu,
• V případě, že kupující demolici v termínu neprovede, má prodávající právo, kromě uplatnění smluvní pokuty, od smlouvy odstoupit,
• V případě, že podmínky kupní smlouvy budou v
termínu splněny, má kupující právo požádat o koupi
objektu B2 s pozemkem a pozemku parc.č.2593/27
přímým prodejem za cenu stanovenou znaleckým
posudkem,
• Objekt B1 – uzavírá se smlouva o smlouvě budoucí kupní, v objektu bude vybudováno hotelové
zařízení,
• Kupní cena objektu s pozemkem 1,00 Kč,
• Kupní smlouva na tento objekt bude uzavřena v
termínu od 30.6.2007 do 31.12.2007 za podmínky,
že budoucí kupující provede demolici objektů A1-A3 s přiléhajícím oplocením a likvidaci vybouraného materiálu v termínu do 30.6.2007 a odstranění
staveb bude zapsáno do katastru nemovitostí,
• Budoucí prodávající je oprávněn budovat hotelové zařízení v objektu B1 ještě před uzavřením kupní
smlouvy, a to na základě smlouvy nájemní, je zároveň oprávněn provádět odpisy zhodnocení,
• Budoucí kupující se zavazuje dokončit stavbu hotelového zařízení do tří let od právní moci stavebního povolení, nejpozději do 31.12.2009.
Hlasování: 16 : 0 : 2
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Usnesení č. 754/06
ZM vyjadřuje vůli vypořádat vzájemné vztahy mezi
Městem Žamberkem a J. S. (resp. J.S., J. S., J.S. a
R.S.) podle zásad uvedených v předloženém návrhu
dohody , s tím, že o majetkoprávních záležitostech
si ZM vyhrazuje právo rozhodnout samostatným
usnesením bezodkladně poté, co se stane vlastní-
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kem pozemků parc.č. 1320/7 a 1320/8 v obci a k.ú.
Žamberk.
Hlasování: 17 : 0 : 1
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Usnesení č. 755/06
ZM schvaluje název ulice v areálu bývalých Orlických kasáren - Orlická kasárna.
Hlasování: 16 : 2 : 0
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Usnesení č. 756/06
ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků na
obnovu kulturních památek v roce 2006.
Hlasování: nehlasovala MUDr. Jirešová 17 : 0 : 0
Usnesení č. 757/06
ZM schvaluje prodej trafostanic
1. 400 kVA/35 + pozemky parc.č. 1149/2 a 1149/3
2. 250 kVA/35 + pozemek parc.č. 2568/12
3. části pozemků parc.č. 2593/1, 1149/1 a 2568/11
firmě GASTRO ROYAL spol. s r.o. za těchto podmínek: prodejní cena 1 000,- Kč za každou stavbu
trafostanice s pozemkem + 200,- Kč/m2 obslužného
pozemku, kupující zajistí připojení podnikatelských
subjektů s tím, že odečítací měření budou přímo v
rozvodně nebo na provozovně subjektu (platí pro
stávající rozvody), náklady na jednotlivá měření
budou uhrazeny společně (měření do hodnoty hlavního jističe 80 A (přímé) náklad cca 3 000,-, měření
do hodnoty hlavního jističe nad 80 A (nepřímé+měniče+svorkovnice) náklad cca 10 000,- Kč),
kupující bude el.energii podnikatelským subjektům
účtovat měsíčně na základě zaslaného daňového
dokladu dle skutečně odebraného množství el. energie, kupující je povinen do doby zprovoznění nových
rozvodů NN-sítě ČEZ zajistit podnikatelským subjektům dodávku el.energie po stávajících rozvodech
v současně odebírané výši.
Hlasování: 18 : 0 : 0
Usnesení č. 758/06
ZM schvaluje odpis pohledávek dle přílohy č. 1 v
celkové výši 619 438,70 Kč
ZM schvaluje prominutí bloku pohledávek v celkové výši 446 665,50 Kč.
Hlasování: 17 : 0 : 1
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Usnesení č. 759/06
ZM schvaluje vklad do společnosti Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost ve
výši 7 875 058,00 Kč. Zároveň ZM revokuje usnesení č. 581/05 v části, týkající se výše částky vkladu do
společnosti VaK Žamberk v.o.s.
Hlasování: 18 : 0 : 0
Usnesení č. 760/06
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2006,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 11/2005 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Hlasování: 18 : 0 : 0
Usnesení č. 761/06
ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na Mládežnické projekty zájmové pro rok 2006 - příspěvky navržené ve
výši přesahující 50 000,- Kč pro žadatele: Sdružení
Maturitas při Gymnáziu Žamberk – 63 000,- Kč,
Sportovní klub Žamberk – 88 000,- Kč a schvaluje
smlouvy o poskytnutí příspěvků.
Hlasování: 15 : 0 : 3
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Usnesení č. 762/06
ZM odkládá rozhodnutí o právní formě městských
kulturních zařízení do příštího jednání ZM a ukládá starostovi připravit návrhy zřizovacích listin tří
městských kulturních zařízení jako organizačních
složek města, ke kterým bude přiloženo stanovisko
současných ředitelů.
Hlasování: 17 : 1 : 0
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Usnesení č. 763/06
ZM schvaluje „Usnesení ve věci nabytí nepotřebného vojenského materiálu – ženijní úkryt na p.p.č.
2344/9 v k.ú. Žamberk do vlastnictví Města Žamberka“.
Hlasování: 17 : 0 : 0
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 RM
č.j.: 06 /RADA/100 ze dne 4.5.2006
Usnesení č. 4049/06
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení č.
3272/05, 3363/05, 3405/05, 3423/05, 3452/05,
3463/05, 3579/05, 3742/05, 3753/06, 3848/06,
3852/06, 3874/06, 3888/06, 3910/06, 3912/06,
3914/06, 3917/06, 3926/06, 3928/06, 3933/06,
3937/06, 3948/06, 3949/06, 3951/06, 3994/06,
4000/06, 4004/06, 4005/06, 4020-4028/06, 4033/
06, 4036/06, 4038/06, 4039/06, 4040/06, 4041/
06, 4043/06, 4047/06 a souhlasí s jejich vyřazením
ze sledování.
Usnesení č. 4050/06
RM bere na vědomí :
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o výjimce z ust. § 17 odst. 5 vyhl. č. 137/1998 Sb., o
OTP, pro stavbu „prodejna nepotravinářského
zboží“ na pozemku parc.č. 835/3 v k.ú. Žamberk.
- stavební povolení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk
na stavbu „rodinný dům“ na pozemcích parc.č.
3160 a 3163 v k.ú. Žamberk.
- rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o
povolení zvláštního užívání místní komunikace
– ul. U Koupaliště na pozemku parc.č. 1657 v k.ú.
Žamberk za účelem provedení kanalizační přípojky v termínu 18.4.-28.4.2006.
- rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace – část
Masarykova nám. v Žamberku v rámci akce „IV.
Ročník Labské Rallye“ na pozemku parc.č. 3684 v
k.ú. Žamberk v termínu 20.10.-21.10.2006.
- sdělení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k ohlášení
stavebních úprav objektu (v bývalých kasárnách)
na pozemku parc.č. 2593/7 v k.ú. Žamberk.
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení stavebního řízení na stavbu „stavební úpravy v budově MÚ Žamberk“ na pozemku parc.č.
786 v k.ú. Žamberk.
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení kolaudačního řízení na stavbu „stavební
úpravy č.p. 728 v Žamberku na Azylový dům pro
matky s dětmi“ na pozemku parc.č. 1075 v k.ú.
Žamberk.
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení sloučeného územního a stavebního řízení
na stavbu „prodejní hala“ na pozemcích v k.ú.
Žamberk.
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení sloučeného územního a stavebního řízení
na stavbu „základnová stanice 20107A Žamberk,
komín kotelny“ na pozemcích parc.č. 4878 a 471
v k.ú. Žamberk.
- rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o povolení výjimky z ust. § 17 odst. 5 vyhl. č. 137/1998
Sb., o OTP, pro stavbu „prodejna nepotravinářského zboží“ na pozemku parc.č. 835/3 v k.ú.
Žamberk.

Usnesení č. 4051/06
RM bere na vědomí „zprávu auditora o provedení
přezkoumání hospodaření města Žamberka za rok
2005“.
Usnesení č. 4052/06
RM schvaluje zadání přezkoumání hospodaření
města Žamberka za rok 2006 Krajskému úřadu Pardubického kraje.
Usnesení č. 4053/06
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku z
rozpočtových prostředků města Žamberka Občanskému sdružení Naděje, Varšavská 37, Praha
2, Potravinová banka Litomyšl. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtových prostředků města
Žamberka na provoz Potravinové banky Litomyšl
v roce 2006 ve výši Kč 8 000,-- a pověřuje starostu
podpisem.
Usnesení č. 4054/06
RM bere na vědomí komentář k hospodaření příspěvkové organizace Městské muzeum Žamberk za
I. čtvrtletí roku 2006.
Usnesení č. 4055/06
RM bere na vědomí komentář k hospodaření příspěvkové organizace Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk za I. čtvrtletí roku 2006.
Usnesení č. 4056/06
RM schvaluje zvýšení provozního příspěvku pro
rok 2006 příspěvkové organizaci Mateřská škola
Čtyřlístek z důvodu vyšších plateb za energie o 67
000,-- Kč. Provozní příspěvek po úpravě bude činit
1 122 000,-- Kč. Částka 67 000,-- bude pokryta z kapitoly „rezerva na energie“.
Usnesení č. 4057/06
RM bere na vědomí informaci o výši hodnoty
technického zhodnocení provedeného v minulých
letech na budově v majetku města evidovaného u
příspěvkové organizace Základní škola 28. října
581, Žamberk a RM ukládá příspěvkové organizaci
Základní škola 28. října 581, Žamberk převedení
hodnoty technického zhodnocení evidovaného v
účetní evidenci této příspěvkové organizace ve výši
Kč 351 955,70 na vlastníka – na Město Žamberk.
Usnesení č. 4058/06
RM bere na vědomí informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni 30. 4. 2006, uvedené v tabulce číslo 1.
Usnesení č. 4059/06
RM schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka na rok 2006 přidělená
městu Žamberku rozhodnutím Krajského úřadu
Pardubického kraje :
1. RO číslo 10002 - Dotace na činnost odborného
lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost
hradí stát ve výši Kč 319 446,2. RO číslo 10003 - Neinvestiční dotace na úhradu
výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR ve výši Kč 108 500,-.
Usnesení č. 4060/06
RM schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka na rok 2006 číslo 20/2006
– 23/2006 uvedená v tabulce číslo 3.
Usnesení č. 4061/06
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola Nádražní 743,
Žamberk na jednotné oblečení žáků při příležitosti
jejich účasti na krajském kole soutěže Paragraf 11/
55 ve výši 9 000,- Kč , částka bude hrazena z kapitoly „mládežnické projekty – rezerva“
Usnesení č. 4062/06
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na
činnost Místní skupiny Českého červeného kříže v
Žamberku v roce 2006 ve výši Kč 1 000,-. Prostředky budou hrazeny z rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2006 z kapitoly „rezerva rozpočtu“.
Usnesení č. 4063/06
RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z
rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok
2006:
1. Příspěvek občanskému sdružení ŽIFA Žamberk,
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IČ 26649853, Polsko 1384, Žamberk, na činnost
sdružení v roce 2006 ve výši Kč 20 000,-, částka
bude hrazena z kapitoly „rezerva rozpočtu“
2. Příspěvek občanskému sdružení ŽIFA Žamberk,
IČ 26649853, Polsko 1384, Žamberk, na úhradu
výdajů spojených s pěveckým zájezdem do partnerského města v Rice Lake, USA v roce 2006 ve výši
Kč 45 000,-, částka bude hrazena z kapitoly rozpočtu „propagace města“
3. Příspěvek sdružení Maturitas při Gymnáziu
Žamberk, IČ 68211139, Nádražní 48, Žamberk, na
úhradu výdajů spojených s pěveckým zájezdem do
partnerského města v Rice Lake, USA v roce 2006
ve výši Kč 40 000,-, částka bude hrazena z kapitol
„rezerva mládežnické projekty a rezerva rozpočtu“.
Usnesení č. 4064/06
RM ukládá vedoucímu REÚP zveřejnit na úřední
desce Městského úřadu v Žamberku záměr prodat
část pozemku parc.č. 3717 – ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 307 m2 v obci a k.ú. Žamberk.
Přesná výměra bude upřesněna GP na náklady žadatele.
Usnesení č. 4065/06
RM doporučuje ZM prodej části pozemků parc.č.
747/8 – ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha
z celkové výměry 235 m2 a parc.č. 747/9 – ostatní
plocha, jiná plocha z celkové výměry 1586 m2 , vše
v obci a k.ú. Žamberk. Přesná výměra bude upřesněna GP. Žadatel: Správa budov Žamberk, s.r.o.,
Klostermannova 990, 564 01 Žamberk
Usnesení č. 4066/06
RM doporučuje ZM prodat část pozemku parc.č.
3804 – ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 2
684 m2 v obci k.ú. Žamberk s věcným břemenem za
200,-- Kč/m2 V.F. Přesná výměra bude upřesněna
GP na náklady žadatele.
Usnesení č. 4067/06
RM doporučuje ZM prodat část pozemku parc.č.
2336/3 – orná půda (dle GP č.pl. 2089-126/2005
ze dne 6.4.2006 se jedná o nově zaměřený pozemek
parc.č. 2336/56 – orná půda o výměře 205 m2) v
obci k.ú. Žamberk za cenu 50,- Kč/m2 H.Ž.
Usnesení č. 4068/06
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku parc.
č. 3160/67 – orná půda o výměře 903 m2 v obci k.ú.
Žamberk R. a R. S.
Usnesení č. 4069/06
RM ukládá vedoucímu REÚP zveřejnit na úřední
desce Městského úřadu v Žamberku záměr směnit
část pozemku parc.č. 489/1 – ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 2 795 m2 v obci k.ú. Žamberk.
Přesná výměra bude upřesněna GP.
Usnesení č. 4070/06
RM schvaluje smlouvu č.565-02041-18 o pojištění
elektronických zařízení s Českou pojišťovnou, a.s. a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 4071/06
RM schvaluje v rámci doplnění orientačního systému města instalaci informačních tabulí (MÚ,C) v
částce 17 080,- Kč včetně DPH.
Usnesení č. 4072/06
RM doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 3160/86 a 3160/87 v
lokalitě u Albertina v obci a k.ú. Žamberk.
Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., Vinohradská 325/8,
120 21 Praha 2
Usnesení č. 4073/06
RM neschvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze
dne 2.5.2001- pronájem pozemků parc.č. 3760/2
– zast. plocha o výměře 48 m2 a část pozemku parc.
č. 3760/1 – ost. plocha o výměře 28 m2 v obci a k.ú.
Žamberk za účelem umístění stánku s prodejem ovoce a zeleniny ve věci změny pronajímatele na O. S.
Usnesení č. 4074/06
RM schvaluje zadání výběrového řízení na akci „Vybudování chodníku v ulici Školská“ a pověřuje odbor REÚP jeho realizací dle Pravidel pro zadávání
veřejných zakázek městem Žamberkem a vyzvat k
podání nabídek tyto firmy:
- STILMAT s.r.o., Žamberk
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- Lipenský Petr – zemní práce, Žamberk
- STRABAG, Rychnov nad Kněžnou
- Dlažba Vysoké Mýto s.r.o.
RM schvaluje složení komise pro výběrové řízení ve
složení:, Jiří Dytrt, Jaroslav Bajt, Ing. Vladimír Fabián. Výběrové řízení se uskuteční dne 29.5. 2006 v
8.30 hod. v budově radnice.
Usnesení č. 4075/06
RM schvaluje na základě doporučení výběrové komise zhotovitelem akce „Dodávka a montáž zařízení dětského hřiště pro lokalitu zahrada MŠ Sluníčko“ firmu Truhlářství LUNA, Zdenice a schvaluje
smlouvu o dílo a pověřuje starostu jejím podpisem.
Usnesení č. 4076/06
RM schvaluje na základě doporučení výběrové
komise zhotovitelem akce „Dodávka a montáž zařízení dětského hřiště pro lokalitu sídliště U Polikliniky“ firmu Truhlářství LUNA, Zdenice a schvaluje
smlouvu o dílo a pověřuje starostu jejím podpisem.
Usnesení č. 4077/06
RM schvaluje na základě doporučení výběrové
komise zhotovitelem akce „Dodávka a montáž zařízení dětského hřiště pro lokalitu dětský koutek
CEMA“ firmu Truhlářství LUNA, Zdenice a schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu jejím podpisem.
Usnesení č. 4078/06
RM schvaluje zadání výběrového řízení na provedení zakázky „Vybudování dětského dopravního
hřiště“ a pověřuje odbor REÚP dle Pravidel pro
zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem
vyzvat k podání nabídek tyto firmy:
- STRABAG, Rychnov nad Kněžnou
- STILMAT, Žamberk
- Chládek & Tintěra, Pardubice
- TS ŽAMBERK, s.r.o.
RM schvaluje složení komise pro výběrové řízení ve
složení:, Jiří Dytrt, Jaroslav Bajt, Ing. Vladimír Fabián. Výběrové řízení se uskuteční dne 29.5. 2006. v
9.30 hod. v budově radnice.
Usnesení č. 4079/06
RM schvaluje podání hromadné žádosti o připojení
k distribuční soustavě NN v lokalitě u kasáren.
Usnesení č. 4080/06
RM schvaluje smlouvu o nájmu uzavřenou mezi
městem Žamberkem a Vodafone, a.s. a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Usnesení č. 4081/06
RM schvaluje smlouvu o poskytování služeb při
správě fotbalového areálu Pod Černým lesem v Žamberku, uzavřenou mezi městem a 1. FC Žamberk a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Usnesení č. 4082/06
RM schvaluje odstranění stánku z pozemku parc.
č. 1650/2 v k.ú. Žamberk a jeho uskladnění v TS
ŽAMBERK s.r.o.
Usnesení č. 4083/06
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce části budovy
s pozemkem p.č. 2593/7 a části pozemku parc.č.
2593/35 uzavřenou mezi městem a Sborem dobrovolných hasičů a pověřuje starostu jejím podpisem.
Usnesení č. 4084/06
RM schvaluje uspořádání veřejné hudební produkce dne 5.5.2006 od 19 hod. do 02 hod. v Pivnici na
Kopečku Z.K.
Usnesení č. 4085/06
RM schvaluje pořádání veřejné produkce – módní
přehlídky dne 17.5.2006 od 11 – 19 hod. před prodejnou R. Š.
Usnesení č. 4086/06
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z
rozpočtu města z kapitoly oslavy, výročí ve výši 600,Kč na uspořádání besedy k Roku židovské kultury.
Usnesení č. 4087/06
RM schvaluje z důvodu odstoupení prvního uchazeče od smlouvy o dílo k provedení veřejné zakázky
„Oprava ploché střechy budovy č. 11 v bývalých kasárnách “ firmu Standeko, s.r.o., Nádražní 815, 564
01 Žamberk a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy o dílo.

Usnesení č. 4088/06
RM schvaluje výsledky výběrového řízení dle zákona č. 240/2004 Sb. na pořízení cisternové automobilové stříkačky CAS 24 pro jednotku PO města:
1. F-Line, s.r.o.; Praha 3 2. Strojírna Potůček, s.r.o.;
Slatiňany 3. THT, s.r.o.; Polička 4. Petr Grégr, Brno
RM pověřuje vedoucího odboru obrany městského
úřadu připravit rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky a starostu města podpisem smlouvy o dílo v
souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
Usnesení č. 4089/06
RM schvaluje darovací smlouvy mezi Městem
Žamberkem a
MŠ Čtyřlístek na bezúplatný převod IT techniky
PC Pentium CA 400 Mhz. ev.č. H0000036
PC Pentium CA 40 Mhz ev.č. H0000091
MŠ Sluníčko na bezúplatný převod IT techniky
PC Pentium CA 400 Mhz, ev.č. H0000053
PC Pentium CA 40 Mhz, ev.č. H0000097
PC Pentium C 300 Mhz, ev.č. H0000147
PC Pentium CA 40 Mhz, ev.č. H0000083
Penzion Žamberk
tiskárna Epson LQ-570+ ESC/P2, ev.č. P0001148
Usnesení č. 4090/06
RM souhlasí s přímým zadáním zakázky „Mobilní
svoz objemných a nebezpečných odpadů a použitých elektrozařízení z města Žamberka roce 2006“
společnosti TS Žamberk s.r.o. a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy s TS Žamberk na provedení mobilního svozu objemných a nebezpečných
odpadů a použitých elektrozařízení z města Žamberka v roce 2006.
RM souhlasí s podpisem smlouvy o dílo na Převzetí odpadů kategorie ostatní a nebezpečné k využití
nebo likvidaci od města Žamberka firmou Komunální služby spol.s r. o. Jablonné nad Orlicí a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 4091/06
RM schvaluje nákup mobilní buňky do sběrného
dvora v areálu TS Žamberk s.r.o. v ceně cca 175
000,- Kč ze zdrojů krytí, jimiž je účelová dotace KÚ
dle smlouvy č. ŽP/2005/0519 ve výši 100 000,- Kč
a částka 75 000,- Kč z kapitoly nákup kontejnerů a
pytlů na plast.
RM pověřuje odbor REÚP zajištěním pořízení této
mobilní buňky do areálu Sběrného dvora a provedením vyhodnocení a vyúčtování realizované smlouvy Krajskému úřadu Pardubického kraje do 30. 6.
2006.
Usnesení č. 4092/06
RM revokuje své usnesení č. 4009/06, které po
opravě zní:
RM bere na vědomí zápisy z jednání komise pro
prevenci kriminality ze dne 11. ledna a 29. března
2006.
RM schvaluje v rámci programů prevence kriminality poskytnutí příspěvků z rozpočtu města, z kapitoly „Prevence kriminality“: ZŠ 28. října, Žamberk
na projekt Stop nudě a problémům ve výši 16 500,Kč, Klubu hurá Kamarád Pardubice na projekt
Harm reduction služby pro město Žamberk ve výši
10 000,- Kč, obč. sdružení CEMA na projekt Klub
bez klíče ve výši 30 000,- Kč, Speciální základní škole Žamberk na projekt Týden bez domova ve výši 20
000,- Kč a na Činnost sportovního klubu ve výši 6
000,- Kč s podmínkou, že fin. prostředky budou využity na cestovné na sportovní akce, obč. sdružení
Pro Junior na projekt Workshop capoeiry a samby
ve výši 15 000,- Kč, schvaluje smlouvy o poskytnutí
příspěvku na výše uvedené projekty a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.
Usnesení č. 4093/06
RM bere na vědomí zápis z jednání bytové komise
ze dne 27.4.2006.
Usnesení č. 4094/06
RM neschvaluje poskytnutí ubytování v městské
ubytovně p. K. a doporučuje žadateli obrátit se na
obecní úřad v místě trvalého bydliště.
Usnesení č. 4095/06
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.
5 v ul. Revoluční 651 pí O. M. na dobu určitou 2 let.
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Usnesení č. 4096/06
RM schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 14
U Polikliniky 1059 S. B. z důvodu dlouhodobého
neplacení služeb a ukládá právnímu odboru v této
věci konat.
Usnesení č. 4097/06
RM schvaluje podání výpovědi z městské ubytovny
A. M. z důvodu dlouhodobého neplacení nájmu a
ukládá právnímu odboru v této věci konat.
Usnesení č. 4098/06
RM schvaluje zaslání pokusu o smír M. L. z důvodu
dlouhodobého neplacení nájmu a ukládá právnímu
odboru v této věci konat.
Usnesení č. 4099/06
RM bere na vědomí zápis z jednání dopravní komise ze dne 19.4.2006.
Usnesení č. 4100/06
RM doporučuje žádost dopravní komise provést
úpravu ulice U Polikliniky na parkoviště dle projektové dokumentace.
Usnesení č. 4101/06
RM schvaluje zrušení parkovacího místa nad přechodem pro chodce u Speciální školy a ukládá řediteli TS Žamberk s.r.o. provést příslušnou úpravu.
Usnesení č. 4102/06
RM schvaluje odstranění zábradlí před prodejnou p. H. na nám. Gen. Knopa a ukládá řediteli TS
Žamberk s.r.o. odstranění provést do 30.6.2006.
Usnesení č. 4103/06
RM schvaluje označení parkovacích míst u MŠ
Čtyřlístek a ukládá řediteli TS Žamberk s.r.o. označení provést do 30.6.2006.
Usnesení č. 4104/06
RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro zahraniční styky ze dne 27.4.2006.
Usnesení č. 4105/06
RM neschvaluje žádost p. Bajta, Žamberk o likvidaci montážní rampy vedle garáží na pozemku č.
4202 a 4207 v ul. Spojovací s tím, že rampa není ve
vlastnictví města.
Usnesení č. 4106/06
RM schvaluje žádost MŠ Sluníčko o finanční příspěvek na náklady spojené s výměnou části plotu v
havarijním stavu z kapitoly opravy a údržba.
Usnesení č. 4107/06
RM schvaluje pořádání II. ročníku automobilové
soutěže Labská Rallye Mistrovství ČR ve dnech 20.
– 21. 10. 2006 na území města Žamberka včetně
povolení užívání Masarykova náměstí pro účely
startu a vyhlášení výsledků závodu s doprovodným
programem.
Usnesení č. 4108/06
RM schvaluje zábor veřejného prostranství na Masarykově náměstí dne 10.5.2006 od 13 do 20 hod.
na kulturní akci v rámci volební kampaně ODS.
Usnesení č. 4109/06
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku
Sdružení obcí ORLICKO „ Lyžařská běžecká oblast
Buková Hora – Suchý vrch“ - provoz rolby na rok
2006 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Usnesení č. 4110/06
RM schvaluje žádosti 1. FC Žamberk o finanční
příspěvek na údržbu, opravy a provoz městského
majetku ( areál fotbalového stadionu) ve výši 42
000,- Kč a o finanční příspěvek na zajištění správy areálu fotbalového stadionu v měsících březnu,
dubnu 2006 ve výši 35 200,- Kč.
Usnesení č. 4111/06
RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku
společnosti TS ŽAMBERK s.r.o. dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 4112/06
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí digitálních dat
se spol. SHOCart s.r.o., Vizovice a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Usnesení č. 4113/06
RM bere na vědomí oznámení o uzavření MŠ Sluníčko v době hlavních prázdnin od 3.7.-7.7.2006 a
31.7. -25.8.2006
Usnesení č. 4114/06
RM bere na vědomí oznámení o uzavření MŠ Čtyř-
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lístek v době hlavních prázdnin od 3.7. -4.8. 2006
Usnesení č. 4115/06
RM schvaluje propagaci města v příloze Orlických
novin Cestujeme po Pardubickém kraji ve výši 13
000,-- Kč + DPH z kapitoly propagace města.
Usnesení č. 4116/06
RM ruší výběrové řízení Zřízení centra pro nakládání s odpady v Dlouhoňovicích č. 3587/05 a
schvaluje ukončení smlouvy o dílo se spol. VASPO
Vamberk, s.r.o.
Usnesení č. 4117/06
RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení dle zák.
č. 40/2004 Sb. na akci „Zřízení centra pro nakládání s odpady v Dlouhoňovicích II.“.
RM jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Zřízení centra pro nakládání s odpady v Dlouhoňovicích“ ve složení Ivan Vrkoč (náhradník Martin Mimra), Ing. Jiří Dvořák (náhradník Ing. Pavel Schöps),
Miloš Tuček (náhradník Ing.Jiří Šmok), Ing. Miroslav Stejskal (náhradník Ing. Jaroslava Červená),
Mgr. Tomáš Kalous (náhradník Jiří Dytrt).

Usnesení RM
č.j.: 06/RADA/101 ze dne 10.5.2006
Usnesení č. 4118/06
RM schvaluje změnu zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným TS ŽAMBERK
s.r.o., čl. VI. Předmět činnosti, a to tak, že se předmět činnosti doplňuje o činnost „Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady“.
Usnesení č. 4119/06
RM pověřuje starostu města Mgr. Tomáše Kalouse učinit prohlášení do notářského zápisu o změně
společenské smlouvy způsobem výše uvedeným a
uděluje plnou moc Mgr. Tomáši Kalousovi k tomuto
prohlášení (viz příloha).

Usnesení ZM

tečnění podnikatelského záměru viz příloha.
Hlasování: 20 : 0 : 0
Usnesení 769/06
ZM ukládá vedoucímu REÚP zveřejnit na úřední
desce Městského úřadu v Žamberku záměr převodu
budovy s pozemkem parc.č. 3946/4 – zast. plocha,
jiná plocha o výměře 221 m2 v obci a k.ú. Žamberk.
Hlasování: 20 : 0 : 0
Usnesení 770/06
ZM bere na vědomí informace o nabídkách na
opravu kaple Sv. Vojtěcha a ukládá starostovi zadat
zpracování stavebně-technické dokumentace na její
opravu.
Hlasování: 20 : 0 : 0
Usnesení 771/06
ZM schvaluje prodej části pozemků parc.č. 747/8
– ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha o celkové výměře 235 m2 a parc.č. 747/9 – ostatní plocha,
jiná plocha o celkové výměře 1 586 m2, vše v obci a
k.ú. Žamberk za 100,- Kč/m2. Přesná výměra bude
upřesněna GP.
Žadatel: Správa budov Žamberk, s.r.o., Klostermannova 990, 564 01 Žamberk
Hlasování:20 : 0 : 0
Usnesení 772/06
ZM schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 3160/86 a 3160/87 v lokalitě u Albertina v obci a k.ú. Žamberk.
Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., Vinohradská 325/8,
120 21 Praha 2
Hlasování: 20 : 0 : 0
Usnesení 773/06
ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. 2593/
28 – ostatní plocha v obci k.ú. Žamberk za cenu
200,-- Kč/m2. Výměra bude upřesněna GP P. H.
Hlasování: 20 : 0 : 0
Usnesení 774/06
ZM schvaluje dodatek č.1 smlouvy o dílo se spol.
VCES a.s., Praha 9 na akce „Dovybavení areálu
Pod Černým lesem“ a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 18 : 1 : 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
- + +

č.j. 06/ZAST/29 ze dne 11.5.2006
Usnesení 764/06
ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu Ing. Davida
Černého a Ing. Ryana Strnada.
Hlasování: nehlasovala MUDr. Vebrová 18 : 0 : 0
Usnesení 765/06
ZM schvaluje předložený program jednání ZM rozšířený o body 2.7. ČEZ – věcné břemeno, 2.8. P. Holubář – prodej, 2.9. VCES Praha – dodatek smlouvy
a 3. Ekonomika – rozpočtová opatření.
Hlasování:19 : 0 : 0
Usnesení 766/06
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 3160/67
– orná půda o výměře 903 m2 v obci a k.ú. Žamberk
za 450,- Kč/m2 R. a R. S.
Hlasování:19 : 0 : 0
Usnesení 767/06
ZM schvaluje směnu pozemků parc.č. 1320/14
– ost. plocha, zeleň o výměře 25 521 m2 (dle GP č.pl.
2140-86/2006) ve vlastnictví Pardubického kraje a
pozemku parc.č. 1337/1 o výměře 166 m2 s budovou č.p. 634 a pozemku parc.č. 1330 o výměře 451
m2 s budovou č.p. 627 ve vlastnictví Města Žamberka vše v obci k.ú. Žamberk.
Žadatel: Albertinum, odborný léčebný ústav v Žamberku, Za Kopečkem 353, Žamberk
Hlasování: 19 : 0 : 0
Usnesení 768/06
ZM schvaluje nabídku prodeje části pozemku parc.
č. 911/1 a 4426/1 za stavbu a pozemek parc. č.
893/1 vše v k.ú. Žamberk, ve vlastnictví p. Tomana
a p. Fialy.
ZM schvaluje prodej části pozemků parc. č. 911/1
a 4426/1 v k.ú. Žamberk ( lokalita bývalého ČSAD
HK) žadatelům p. T. a p.F. za částku 600,- Kč/m2
(výměra bude upřesněna GP ) za podmínky usku-

+ + + + + + + + + + + + + + + +

Usnesení 775/06
ZM schvaluje rozpočtové opatření rozpočtu příjmů
a výdajů Města Žamberka číslo 24/2006 uvedené v
tabulce číslo 1.
ZM schvaluje upravený rozpočet příjmů a výdajů
Města Žamberka pro rok 2006, kdy
příjmy činí
Kč 213 094 234,71
výdaje činíKč 258 190 234,71
financování činí
Kč 45 096 000,00
Hlasování: 18 : 1 : 0
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
Mgr.Tomáš Kalous, starosta města

