PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č.5/2010
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Město Žamberk vyhlašuje na základě usnesení
Rady města č. 103/2010 ze dne 4.3.2010
výběrové řízení na pozici:

Město Žamberk vyhlašuje na základě usnesení
Rady města č. 103/2010 ze dne 4.3.2010
výběrové řízení na pozici:

Město Žamberk vyhlašuje na základě usnesení
Rady města č. 103/2010 ze dne 4.3.2010
výběrové řízení na pozici:

ředitel příspěvkové organizace (PO)
Městské muzeum Žamberk

ředitel příspěvkové organizace (PO)
Městská knihovna Žamberk

ředitel příspěvkové organizace (PO)
Městský kulturní podnik
FIDIKO Žamberk

Požadujeme:
 minimálně vyšší odborné vzdělání, dobré komunikační a organizační schopnosti, umění jednat
s lidmi, dovednost pracovat na PC (Oﬃce, Windows, Excel, Internet), samostatnost, časovou
ﬂexibilitu, znalost cizího jazyka výhodou.
 Znalost muzejního zákona č.122/ 2000 Sb. včetně souvisejících zákonů a prováděcích vyhlášek,
orientace v ekonomické, personální a právní problematice PO.Zkušenosti s vedením kolektivu a
předchozí práce v podobném zařízení výhodou.

Požadujeme:
 minimálně vyšší odborné vzdělání, dobré komunikační a organizační schopnosti, umění jednat s lidmi, dovednost pracovat na PC (Oﬃce, Windows,
Excel, Internet), samostatnost, časovou ﬂexibilitu.
 Znalost Knihovního zákona č. 257/2001 Sb., orientace v ekonomické, personální a právní problematice PO, zkušenosti s vedením kolektivu.

Požadujeme:
 minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou, zkušenosti s pořádáním kulturních akcí (ve
spolupráci s městem výhodou), dobré komunikační a organizační schopnosti, umění jednat s lidmi,
dovednost pracovat na PC (Oﬃce, Windows, Excel, Internet), samostatnost, časovou ﬂexibilitu.
 Orientace v ekonomické, personální a právní problematice PO, zkušenosti s vedením kolektivu.

Předpoklady:
do funkce ředitele PO Městské knihovny Žamberk
může být jmenována fyzická osoba, která je státním
občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba,
která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá
k právním úkonům a je bezúhonná.

Předpoklady:
do funkce ředitele PO Městský kulturní podnik
FIDIKO Žamberk může být jmenována fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a
má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18
let, je způsobilá k právním úkonům a je bezúhonná.

Nabízíme:
možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu,
10. platovou třídu.

Nabízíme:
možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu,
9. platovou třídu

Uchazeč předloží písemnou přihlášku,
která musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo
trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení.

Uchazeč předloží písemnou přihlášku,
která musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo
trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení.

K přihlášce je nutno přiložit:
motivační dopis, strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a
odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
a koncepci rozvoje Městské knihovny Žamberk Žamberku (max. 3 strany textu A4)

K přihlášce je nutno přiložit:
motivační dopis, strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a
odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a
koncepci rozvoje Městského kulturního podniku FIDIKO Žamberk (max. 3 strany textu A4)

Předpoklady:
do funkce ředitele PO Městské muzeum Žamberk
může být jmenována fyzická osoba, která je státním
občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba,
která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá
k právním úkonům a je bezúhonná.
Nabízíme:
možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu, 10.
platovou třídu.
Uchazeč předloží písemnou přihlášku,
která musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo
trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení.
K přihlášce je nutno přiložit:
motivační dopis, strukturovaný životopis, ve kterém
se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a koncepci rozvoje Městského muzea Žamberk
(max. 3 strany textu A4)
Předpokládaný termín nástupu:
červen - červenec 2010, nebo dle dohody
Místo výkonu práce: Městské muzeum Žamberk
Vaše přihlášky v písemné podobě
doručte nejpozději do 31.3.20010 včetně
na adresu:
Starosta města Žamberka,
Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk.
Telefon: 465 670 301, e-mail: starosta@muzbk.cz
Obálku označte:
„NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
ředitel příspěvkové organizace (PO)
Městské muzeum Žamberk

Předpokládaný termín nástupu:
červenec 2010, nebo dle dohody
Místo výkonu práce: Městská knihovna Žamberk

Předpokládaný termín nástupu:
červenec 2010, nebo dle dohody
Místo výkonu práce:
Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk

Vaše přihlášky v písemné podobě
doručte nejpozději do 31.3.20010 včetně
na adresu:
Starosta města Žamberka,
Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk.
Telefon: 465 670 301, e-mail: starosta@muzbk.cz

Vaše přihlášky v písemné podobě
doručte nejpozději do 31.3.20010 včetně
na adresu:
Starosta města Žamberka,
Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk.
Telefon: 465 670 301, e-mail: starosta@muzbk.cz

Obálku označte:
„NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
ředitel příspěvkové organizace (PO)
Městská knihovna Žamberk

Obálku označte:
„NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
ředitel příspěvkové organizace (PO)
Městský kulturní podnik FIDIKO
Jiří Dytrt, starosta města

Usnesení RM

č. 100/2010-RADA ze dne 4.2.2010
 Usnesení č. 4168/10
RM bere na vědomí informaci tajemníka o splněných
usneseních číslo: 4069/10, 4071/10, 4081/10, 4089/10,
4093/10, 4097/10, 4142/10, 4148/10, 4152/10, 3868/09,
3886/09, 3947/09, 4009/09, 4019-4026/09, 4065/10,
4066/10, 3037/09, 3698/09, 3762/09, 3763/09, 3935/09,
3986-3996/09, 4005/09, 4007/09, 4029/09, 4030/09,
4031/09, 4033/09, 4034/09, 4035/09, 4040/09, 4047/09,
3183/09, 3485/09, 3529/09, 3841/09, 3842/09, 3860/09,
4010/09, 4068/10 městským úřadem.
 Usnesení č. 4169/10
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení č. 3254/09,
3385/09, 3601/09, 3617/09, 3716/09, 3717/09, 3725/09,
3769/09, 3806-3807/09, 3841/09, 3842/09, 3854/09,
3879/09, 3887/09, 3893/09, 3894/09, 3908/09, 3934/09,
3957/09, 3976/09, 3979/09 a vyřazuje je ze sledování.
 Usnesení č. 4170/10
RM bere na vědomí:
- veřejnou vyhlášku Stavebního úřadu MěÚ Žamberk –
oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání „stavební úpravy a přístavba
rodinného domu č.p. 46“ v k.ú. Žamberk
- výzvu a usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk pro
změnu v užívání stavby „garáže na autoelektrodílnu“ na pozemku parc.č. 384/2 v k.ú. Žamberk
- veřejnou vyhlášku Stavebního úřadu MěÚ Žamberk – rozhodnutí o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
„přeložka sítě – Dlouhoňovice, Velký Hájek – Vd vn“ na pozemcích parc.č. 471/3 a 684/3 v k.ú. Dlouhoňovice a parc.č.
2144/1 v k.ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení řízení o nařízení odstranění stavby „přístřešku pro automobil“
na pozemku parc.č. 2010 v k.ú. Žamberk.
 Usnesení č. 4171/10
RM bere na vědomí:
- vyjádření odboru ŽPZE MěÚ Žamberk k dokumentaci pro
ohlášení stavby „Novostavba rodinného domu na pozemku
parc.č. 913/3 v k.ú. Žamberk“ z hlediska zájmů na ochranu
životního prostředí
- závazné stanovisko odboru ŽPZE MěÚ Žamberk k trvalému odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu parc.č.
2156/4, 2160/29, 2144/5 z důvodu stavby „přístupová komunikace k bytovým domům“.
 Usnesení č. 4172/10
RM bere na vědomí:
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení lhůty
dokončení stavby „zimní stadion - víceúčelová hala, SO 07
komunikace a zpevněné plochy pro sportovní areál“ v k.ú.
Žamberk
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení lhůty dokončení stavby „oprava komunikace a parkoviště Pod
Černým lesem“ v k.ú. Žamberk .
 Usnesení č. 4173/10
RM bere na vědomí:
- závazné stanovisko odboru REÚP MěÚ Žamberk k projektové dokumentaci „Protipovodňová opatření na toku Divoká Orlice, Žamberk“ z hlediska zájmů státní památkové
péče.
 Usnesení č. 4174/10
RM bere na vědomí „závěrečnou zprávu o provedení interního auditu dle zákona č. 320/2001 Sb., o ﬁnanční kontrole,
v platném znění“ vykonaném za období roku 2009 u Města
Žamberka, Masarykovo náměstí 166, Žamberk.
 Usnesení č. 4175/10
RM bere na vědomí informaci o výši daňových převodů
od Finančního úřadu ke dni 31. 1. 2010, uvedené v tabulce
číslo 1.

 Usnesení č. 4176/10
RM bere na vědomí zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly provedenou u ČČK na rok 2008 a promíjí ČČK odvod
částky 2.862,- do rozpočtu města Žamberka.
 Usnesení č. 4177/10
RM bere na vědomí žádost společnosti CEDR o.p.s. a ukládá odboru FIN zapracovat nevyplacené příspěvky do návrhu rozpočtu r. 2010.
 Usnesení č. 4178/10
RM schvaluje mzdový limit Městského úřadu Žamberk pro
rok 2010, dle údajů uvedených v „tabulce mzdových limitů
č. 1“.
 Usnesení č. 4179/10
RM neschvaluje prominutí místního poplatku za odvoz komunálního odpadu pro rok 2010.
 Usnesení č. 4180/10
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na části
pozemku parc.č. 1659/5 – tr. porost v obci a k.ú. Žamberk
a pověřuje starostu podpisem.
 Usnesení č. 4181/10
RM schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku parc.č.
3751 v obci a k.ú. Žamberk a pověřuje starostu podpisem.
Žadatel: Alberon Letohrad, s.r.o., Hluboká 97, 564 01 Žamberk
 Usnesení č. 4182/10
RM ukládá vedoucímu REÚP zveřejnit na úřední desce
Městského úřadu v Žamberku záměr zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 2568/13, 2593/35, 2593/39,
2593/43, 2593/45, 2594/1, 3711 v obci a k.ú. Žamberk za
účelem práva zřídit a provozovat plynárenská zařízení, právo vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebním
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a
plynových přípojek.
 Usnesení č. 4183/10
RM ukládá vedoucímu REÚP zveřejnit na úřední desce
Městského úřadu v Žamberku záměr zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 3160/87, 3160/89, 3165/4 v
obci a k.ú. Žamberk za účelem práva zřídit a provozovat plynárenská zařízení, právo vstupovat a vjíždět v souvislosti se
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním
distribuční soustavy a plynových přípojek.
 Usnesení č. 4184/10
RM ukládá vedoucímu REÚP zveřejnit na úřední desce Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje pozemků
parc.č. 2563/82 – travní porost o výměře 6.454 m2, parc.č.
3805/2 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 266 m2 a
parc.č. 2594/25 – orná půda o výměře 3.642 m2 dle GP č. pl.
2468-76/2009 ze dne 13.8.2009, vše v obci a k.ú. Žamberk.
 Usnesení č. 4185/10
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k SOD s ﬁrmou TESTA s.r.o. na akci „Regenerace a revitalizace veř. prostranství
včetně veř. zeleně a parkovacích ploch – pěší zóna a Žamberk – dodavatel stavby II.“ z důvodu navýšení sazby DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
 Usnesení č. 4186/10
RM nemá námitek proti výstavbě kioskové betonové trafostanice včetně přípojky el. energie na pozemcích parc.č.
2593/45, 2593/39 a 2568/13 v obci a k.ú. Žamberk s podmínkou zachování průjezdnosti areálu a uvedení pozemků
do původního stavu.
Žadatel: SW-RACE s.r.o., 710 00 Ostrava, Hradní 27/37
 Usnesení č. 4187/10
RM ukládá vedoucímu REÚP zveřejnit na úřední desce Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje pozemků
parc.č. 3903/1 – zast. plocha a nádvoří o výměře 106 m2,
1413/1 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 46 m2 a 1413/2
– ost. plocha, jiná plocha o výměře 168 m2 , vše v obci a k.ú.
Žamberk.
 Usnesení č. 4188/10
RM schvaluje uzavření obchodní smlouvy s ﬁrmou Junek
Jaroslav, Seifertova 455, 563 01 Lanškroun, IČO 464 467 02

na koordinátora stavby „Regenerace a revitalizace veř. prostranství včetně veř. zeleně a parkovacích ploch – pěší zóna
Žamberk“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
 Usnesení č. 4189/10
RM ukládá odboru REÚP připravit podmínky spolupráce
pro výběrové řízení na post městského architekta do příští
RM .
 Usnesení č. 4190/10
RM odvolává členku komise pro regeneraci městské památkové zóny Martu Krčálovou k 31.12.2009.
RM jmenuje členkou komise pro regeneraci městské památkové zóny Ing. Janu Cvikovou s účinností od 1.1.2010.
 Usnesení č. 4191/10
RM odvolává členku komise Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP Martu Krčálovou k 31.12.2009.
RM jmenuje členkou komise Podpory obnovy kulturních
památek prostřednictvím ORP Ing. Janu Cvikovou s účinností od 1.1.2010.
 Usnesení č. 4192/10
RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí směnné a kupní s R.B., A.H., J. a A.S. a A.S. ze dne
6.10.2008 ve věci akce „ Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch –
pěší zóna Žamberk“ na pozemcích parc.č. 806/4 a 807 v k.ú.
Žamberk a pověřuje starostu podpisem.
 Usnesení č. 4193/10
RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na akci „Zateplení MŠ Sluníčko Žamberk“ v souladu se zákonem
č.137/2006 Sb. formou zjednodušeného podlimitního řízení
a v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek OPŽP
a vyzývá těchto 5 zájemců k podání nabídky a k prokázání
splnění kvaliﬁkace:
· REKOS Ševčík s.r.o., Žamberk,
· STAPS spol. s.r.o., Žamberk,
· Agrostav, a.s. Ústí nad Orlicí, stavební závod Žamberk,
· Středisko praktického vyučování, Žamberk,
· GRIFMONT CZ s.r.o., Chrudim,
RM jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení
nabídek pro výběr dodavatele akce „Zateplení MŠ Sluníčko Žamberk“ ve složení Ing.Ryan Strnad (náhradník Jiří
Dytrt), Jaroslav Bajt (náhradník člen KV), Ing.Jiří Adamec
(náhradník Tomáš Nejman), Ing.Miroslav Stejskal (náhradník Ing.Jiří Šmok), Jiří Ráb (náhradník Jiří Vencl).
 Usnesení č. 4194/10
RM schvaluje systém provozování lezecké stěny jako ekonomickou činnost města ve formě nájemního vztahu vůči
vybrané obchodní společnosti bez osvobození od daně podle § 56 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, to jest
nájemné zdaněné základní sazbou DPH. Z toho vyplývá,
že jednou z podmínek výběrového řízení bude registrace k
DPH budoucího nájemce. Toto stanovisko RM má toliko deklaratorní povahu a slouží jako podklad pro budoucí daňová
řízení vedená s místně příslušným správcem daně.
Podmínka: Trvání nájemního vztahu s DPH bude schváleno
na dobu minimálně 5 let.
 Usnesení č. 4195/10
RM schvaluje zadat veřejnou zakázku na služby „Dodavatel elektrické energie“ formou elektronické aukce dle prováděcích podmínek pro elektronickou aukci s předkolem
pro odevzdání písemných nabídek a v souladu se zákonem
č.137/2006 Sb. formou zjednodušeného podlimitního řízení. Současně pověřuje odbor REÚP vyzvat k podání nabídek tyto společnosti:
ARMEX ENERGY, a.s., Děčín, Bicorn, Praha, Bohemia
Energy, Praha, Centropol Energy, Ústí nad Labem, Czech
Coal, a.s., Praha, Czech Karbon, Ostrava, ČEZ Prodej, Plzeň, DALKIA, Ostrava, E.ON Energie, Brno, Lumen Energ,
Praha, Lumius spol. s r.o., Frýdek – Místek, Pražská energetika (PRE), Praha, SunTanzer s.r.o., Prah, United Energy
Trading, Praha, V-Elektra, s.r.o., Velké Meziříčí
RM schvaluje složení komise pro sledování průběhu veřej-

né zakázky na služby „Dodavatel elektrické energie“ formou
elektronické aukce a podání nabídek na zhotovitele akce ve
složení: Petr Andrle, Ing. Ryan Strnad, Jiří Ráb, Ing. Vladimír Fabián, Jaroslav Bajt (člen KV).
 Usnesení č. 4196/10
RM schvaluje poskytnutí ﬁnančního daru ve výši 5.000,00
Kč, dle Pravidel OS 3302 pro dítě narozené od data
1.10.2006 včetně, dle přílohy.
 Usnesení č. 4197/10
RM schvaluje změnu přílohy č. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a pověřuje odbor právní vydat Pravidla pro
zadávání veřejných zakázek v úplném znění.
 Usnesení č. 4198/10
RM schvaluje výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
za rok 2009.
 Usnesení č. 4199/10
RM souhlasí s poskytnutím kopie prováděcího projektu
stavby Zateplení Základní školy 743, v Žamberku, J.P., ve
smyslu ust. § 168 odst. 2 zák.č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 Usnesení č. 4200/10
RM schvaluje dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na svoz a odstraňování komunálního odpadu uzavřené mezi městem
Žamberkem a společností EKOLA České Libchavy s.r.o. na
rok 2010 a současně pověřuje starostu jeho podpisem.
 Usnesení č. 4201/10
RM bere na vědomí zprávu odboru ŽPZE Městského úřadu Žamberk a souhlasí s obsahem smluv mezi městem
Žamberkem a původci odpadu: Topenářství Žamberk, ALF,
spol. s r.o., Česká pošta, s.p., Úřad práce v Ústí nad Orlicí,
SKP – Centrum CEDR a Centrum soc.péče města a současně pověřuje starostu města k podpisu smluv.
 Usnesení č. 4202/10
RM schvaluje návrh na změnu zápisu do rejstříku Š/ŠZ u
Školní jídelny – výdejny, Žamberk 28. října, o 50 stravovaných, ze stávajících 555 na 605 stravovaných.
 Usnesení č. 4203/10
RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro sociální služby ze dne 28. ledna 2010.
 Usnesení č. 4204/10
RM schvaluje na základě doporučení komise pro sociální
služby uzavřít nájemní smlouvu v DPS na byt č. 229 s J.D.
na dobu neurčitou a na byt č. 294 s P.S. na dobu určitou do
31. 12. 2010.
 Usnesení č. 4205/10
RM bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne
28.1.2010.
 Usnesení č. 4206/10
RM schvaluje uzavření dohody o započtení pohledávek s
A.B.
 Usnesení č. 4207/10
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt B.K. do
31.12.2011.
 Usnesení č. 4208/10
RM schvaluje přidělení bytu č. 3 v č.p. 61 o velikosti 1+1
Z.D. s podmínkou řádného placení nájemného, splácení
dluhu 2.000,- Kč měsíčně a předání současného bytu, od
1.3. 2010 do 31.12.2011.
 Usnesení č. 4209/10
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy D.M. do
30.6.2010.
 Usnesení č. 4210/10
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy V.B. do
31.12.2011.
 Usnesení č. 4211/10
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy J.S. do
30.6.2010.
 Usnesení č. 4212/10
RM neschvaluje převod nájemní smlouvy z J.H. na J. a O. Sch.

 Usnesení č. 4213/10
RM schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu A.J. z důvodu
neplnění podmínek vyplývajících z nájemní smlouvy.
 Usnesení č. 4214/10
RM bere na vědomí žádost Městského muzea o přehodnocení usnesení Rady města ve věci počtu stálých zaměstnanců muzea a ukládá ředitelce muzea upravit otevírací dobu.
 Usnesení č. 4215/10
RM schvaluje vyřazení zboží ze skladových zásob Informačního střediska dle přiložené tabulky k 31.1.2010.
 Usnesení č. 4216/10
RM schvaluje snížení ceny u zboží v Informačním středisku,
dle předloženého návrhu, od 1.2.2010.
 Usnesení č. 4217/10
RM ukládá odboru ŽPZE podat stanovisko ve věci podané
žádosti Společenství pro dům 1328, 1329, 1330 o kácení 12
ks stromů na pozemku parc.č. 487/81 v k.ú. Žamberk.
 Usnesení č. 4218/10
RM souhlasí se zpětným vzetím výpovědi z nájmu bytu Z. a
D. F. za podmínky splácení dluhu 2.000,- Kč měsíčně.
 Usnesení č. 4219/10
RM schvaluje pořádání veřejnosti přístupného podniku dne
20.2.2010 od 20 hod. do 02 hod. v restauraci Na Kopečku –
Sportovní ples
Žadatel: 1. FC Žamberk, Zámecká 755, 564 01 Žamberk
 Usnesení č. 4220/10
RM bere na vědomí stanovisko Správy budov Žamberk
s.r.o. k žádosti obyvatel č.p. 652.
 Usnesení č. 4221/10
RM bere na vědomí žádost Modelářského klubu, KPM
Žamberský divočák a neschvaluje poskytnutí ﬁnančního
příspěvku na 26. ročník veřejné soutěže plastikových modelů „Žamberský divočák“ ve výši 5.000,- Kč.
 Usnesení č. 4222/10
RM schvaluje zápis do kroniky města za rok 2009 dle přeloženého konceptu.
 Usnesení č. 4223/10
RM bere na vědomí sdělení starosty o zrušení ubytovny Pod
Černým lesem č.p. 1515.
 Usnesení č. 4224/10
RM schvaluje umístění reklamních desek na sloupy veřejného osvětlení po dobu 14 dní.
Žadatel: Helia Trade, spol. s r.o., I.P. Pavlova 116, 779 00
Olomouc
 Usnesení č. 4225/10
RM bere na vědomí zprávu o činnosti Městské knihovny za
rok 2009.
 Usnesení č. 4226/10
RM bere na vědomí protokol Oblastního inspektorátu práce, Hradec Králové z kontrolního zjištění ze Školní jídelny ze
dne 6.1. a 13.1.2010.
 Usnesení č. 4227/10
RM bere na vědomí odpověď Ministerstva vnitra, ve věci
podání M. K. (vyhláška města č. 4/2009).
 Usnesení č. 4228/10
RM neschvaluje nákup knihy Pardubický kraj.
 Usnesení č. 4229/10
RM ukládá tajemníkovi předložit na příští jednání RM platné znění manipulačního řádu vodního díla u Mosilany.
 Usnesení č. 4230/10
RM bere na vědomí změnu termínu jednání ZM ze dne
23.2.2010 na den 2.3.2010 od 15:00 hodin.

Usnesení RM

č. 101/2010-RADA ze dne 18.2.2010
 Usnesení č. 4231/10
RM bere na vědomí informaci tajemníka o splněných
usneseních číslo: 2360/08, 2483/08, 2836/09, 3050/09,
3453/09, 3455/09, 3754-3761/09, 3827/09, 3951/09,
3956/09,3959/09, 3968/09, 3969/09, 3983-3985/09,

4006/09, 4014/09, 4017/09, 4018/09 4028/09, 4039/09,
4042-4046/09, 4050-4051/10, 4004/09, 4084-4087/10,
4167/10, 4098/10, 4114/10, 4119-4127/10, 4130/10,
4139/10, 4140/10, 4144/10, 4075/10, 4079/10, 4080/10,
4003/09, 4016/09, 4032/09, 4036/09, 4038/09, 3975/09,
3828/09, 3880/09, 3911/09, 3845/09, 3804/09, 3691/09,
3501/09, 3389/09 městským úřadem.
 Usnesení č. 4232/10
RM bere na vědomí:
- usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zastavení řízení o podaném odvolání ve věci umístění stavby „Regenerace
a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a
parkovacích ploch – pěší zóna Žamberk“
- veřejnou vyhlášku Stavebního úřadu MěÚ Žamberk –
oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání na stavbu „Kiosková betonová trafostanice včetně přípojky el. energie“ v k.ú. Žamberk
- usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zastavení řízení o nařízení odstranění stavby „přístřešky a stavby pro chovatelství“ na pozemku parc.č. 653 v k.ú. Dlouhoňovice a pozemku parc.č. 2286 v k.ú. Písečná
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení řízení o nařízení odstranění stavby „bytového domu“ na pozemcích parc.č. 664/72, 664/73, 664/74 v k.ú. Žamberk
- seznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci řízení o nařízení odstranění stavby „vodovodní a kanalizační přípojky“ na pozemcích parc.č. 3687/1, 3689/1, 664/70, 664/71, 664/72 v k.ú.
Žamberk
 Usnesení č. 4233/10
RM bere na vědomí:
- oznámení odboru ŽPZE MěÚ Žamberk o zahájení vodoprávního řízení ve věci „Schválení manipulačního řádu
pro karetkový jez a MVE Žamberk na Divoké Orlici“ v k.ú.
Žamberk
- rozhodnutí odboru ŽPZE MěÚ Žamberk o odvodech za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro účel:
„přístupová komunikace a záchytné parkoviště v areálu
Pod Černým lesem v Žamberku – část II- cyklostezka“ .
 Usnesení č. 4234/10
RM bere na vědomí:
- stavební povolení odboru SPDO MěÚ Žamberk na stavbu „výstavba T.I. pro budoucí výstavbu 30 b.j. v lokalitě Velký Hájek II. na pozemcích parc.č. 2156/3, 2156/4, 2160/29,
2144/5 v k.ú. Žamberk
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem umístění „předzahrádky u Sport baru“ na pozemku parc.č. 3687/1 v k.ú.
Žamberk
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem umístění „podzemního zařízení – kabelové vedení NN“ v ul. nám. Gen.
Knopa na pozemku parc.č. 493/4, 3758/7 v k.ú. Žamberk
 Usnesení č. 4235/10
RM bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2009 ke dni 31.12. 2009
 Usnesení č. 4236/10
RM bere na vědomí zprávy o výsledcích veřejnosprávních
kontrol provedených u příjemců příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2009.
 Usnesení č. 4237/10
RM doporučuje ZM schválit rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2010, kdy
Příjmy činí
Kč
214.984.700,00 Kč
Výdaje činí
Kč
231.039.700,00 Kč
Financování činí
Kč
16.055.000,00 Kč
a RM doporučuje ZM schválit závazné ukazatele pro příspěvkové organizace. Provozní příspěvky pro zřízené příspěvkové organizace:
Mateřská škola Sluníčko
1.026.000,00 Kč
Mateřská škola Čtyřlístek
1.054.000,00 Kč

Základní škola Žamberk, 28. října 581 1.992.000,00 Kč
Základní škola Žamberk, Nádražní 743 2.104.000,00 Kč
Školní jídelna Žamberk
800.000,00 Kč
Centrum sociální péče Žamberk
4.418.000,00 Kč
 Usnesení č. 4238/10
RM neschvaluje snížení místního poplatku za odvoz komunálního odpadu pro rok 2010.
 Usnesení č. 4239/10
RM bere na vědomí komentáře k výsledkům hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem Žamberkem k 31.12.2009.
 Usnesení č. 4240/10
RM bere na vědomí čerpání mzdových limitů a výši hospodářských výsledků k 31.12.2009 u příspěvkových organizací zřízených městem Žamberkem a
RM schvaluje vypořádání hospodářských výsledků dosažených za rok 2009 příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Žamberkem dle údajů uvedených v tabulce č. 1.
 Usnesení č. 4241/10
RM doporučuje ZM schválit plány „malých“ investičních a
neinvestičních akcí do oprav budov a majetku města dle přílohy č.1 a přílohy č.2
 Usnesení č. 4242/10
RM doporučuje ZM vyhlásit první kolo pro příjem žádostí
na poskytnutí ﬁnančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení I. s termínem konečného předkládání žádostí do 31. května 2010 do 12:00 hodin.
 Usnesení č. 4243/10
RM doporučuje ZM svěřit s účinností od 3.3. 2010 Radě
města Žamberka ve smyslu ustanovení § 102 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění platných předpisů, provádění rozpočtových opatření, jimiž:
a) dochází k navýšení nebo ponížení 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. v neomezené výši.
b) se provede rozpočtová změna do výše 600 tis. Kč včetně
DPH za jedno rozpočtové opatření.
 Usnesení č. 4244/10
RM doporučuje ZM prodej pozemku 2160/43 – orná půda
o výměře 1 m2 dle GP č.pl. 2480-412/2009 ze dne 3.9.2009
v obci a k.ú. Žamberk za cenu dle cenové mapy A. a M.M.
 Usnesení č. 4245/10
RM pověřuje starostu jednáním ve věci proplacení investičních nákladů se zástupcem společnosti Gastro Royal spol. s
r.o. do příští RM.
 Usnesení č. 4246/10
RM pověřuje odbor REÚP předložením návrhu řešení přístupu k trafostanici na pozemku parc.č. 2593/39, 2668/23
do 30.4.2010. Žadatel: Gastro Royal, spol. s r.o., Orlická kasárna 733, 564 01 Žamberk
 Usnesení č. 4247/10
RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě kupní ve věci plynového zařízení na akci „Plynoﬁkace 30 BJ – lokalita Velký
Hájek“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Žadatel: VČP
Net, s.r.o. Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové
 Usnesení č. 4248/10
RM ukládá vedoucímu REÚP zveřejnit na úřední desce
Městského úřadu v Žamberku záměr zřízení věcného břemene na pozemku 3684 v obci a k.ú. Žamberk ve věci prodloužení STL plynovodu Žamberk – Masarykovo náměstí
pro č.p. 167.
 Usnesení č. 4249/10
RM nemá námitek proti provedení stavby vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc.č. 3689/1 pro bytový
dům v obci a k.ú. Žamberk J.P. s podmínkou uvedení pozemku do původního stavu.
 Usnesení č. 4250/10
RM ukládá vedoucímu REÚP zveřejnit na úřední desce
Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje pozemku par-

c.č. 3165/8 – tr. tr. porost o výměře 890 m2 v lokalitě Albertinum I. v obci a k.ú. Žamberk.
 Usnesení č. 4251/10
RM neschvaluje pronájem části pozemku parc.č. 2379 v lokalitě nad kotlem J.P.
 Usnesení č. 4252/10
RM bere na vědomí cenovou nabídku na realizaci vytápění víceúčelové haly a pověřuje starostu jednáním s dodavatelskou ﬁrmou TECHTEX o zahrnutí těchto nákladů do reklamace vad stavby.
 Usnesení č. 4253/10
RM doporučuje ZM vyhlásit záměr prodeje objektu čp. 61.
 Usnesení č. 4254/10
RM schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o technické podpoře - s ﬁrmou T-MAPY spol. s r.o. (změna sazby DPH) a pověřuje starostu jeho podpisem.
 Usnesení č. 4255/10
RM schvaluje úhradu doplatku ceny díla za vybudování dětského hřiště v areálu Pod Černým lesem (areál aktivní turistiky)společnosti Tomovy parky s.r.o. za podmínky dodržení bodů prohlášení ﬁrmy Tomovy parky s.r.o. viz příloha.
 Usnesení č. 4256/10
RM ukládá vedoucímu REÚP zveřejnit na úřední desce
Městského úřadu v Žamberku záměr výpůjčky objektů tribuny – budova č.p. 755 na pozemku parc.č.1660, šatny – budova bez č.p. na pozemku parc.č. 1661/9, hřiště na pozemku
parc.č. 1661/8, pozemky parc.č. 1661/9 – zast. plocha a nádvoří o výměře 233 m2, parc.č. 1660 – zast. plocha a nádvoří o výměře 164 m2, parc.č. 1661/8 – ost. plocha o výměře
16.048 m2, parc.č. 1683/2 – orná půda o výměře 6.440 m2
(tr.hřiště), část parc.č. 1656/1 – ost. plocha, jiná plocha z
celkové výměry 2.403 m2 (tr.hřiště), část parc.č. 1683/6 –
orná půda z celkové výměry 982 m2 (tr.hriště), část parc.č.
1659/5 – tr. tr. porost z celkové výměry 13.379 m2, část parc.č. 1655/2 – ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 680
m2 (studna - zavlažovací řád), část parc.č. 1657/1 – ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 2.168 m2 (studna zavlažovací řád), parc.č. 1662 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 638 m2, vše v obci a k.ú. Žamberk.
 Usnesení č. 4257/10
RM doporučuje ZM vyhlásit prodej domu č.p. 437 na pozemku parc.č. 897, pozemku parc.č. 897 – zast. plocha a nádvoří o výměře 99 m2, parc.č. 887/2 – tr. tr. porost o výměře 84 m2, parc.č. 898 – zahrada o výměře 197 m2,vše v obci
a k.ú. Žamberk.
 Usnesení č. 4258/10
RM revokuje část usnesení č.4195/10 a mění název veřejné
zakázky z „Dodavatel elektrické energie“ na „Poskytování
služeb v oblasti dodávek elektrické energie“.
Současně ruší stanovenou komisi a nově ustanovuje:
komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky „Poskytování služeb v oblasti dodávek elektrické energie“ ve složení: Petr Andrle, Ing. Ryan Strnad, Jiří Ráb, Ing. Vladimír Fabián, Jaroslav Bajt (člen KV) a komisi pro vyhodnocení elektronické
aukce veřejné zakázky „Poskytování služeb v oblasti dodávek
elektrické energie“ ve složení: Petr Andrle, Ing. Ryan Strnad,
Jiří Ráb, Ing. Vladimír Fabián, Jaroslav Bajt (člen KV).
 Usnesení č. 4259/10
RM schvaluje poskytnutí ﬁnančního daru ve výši 5.000,00
Kč, dle Pravidel OS 3302 pro dítě narozené od data
1.10.2006 včetně, dle přílohy.
 Usnesení č. 4260/10
RM schvaluje dohodu o ukončení nájmu mezi městem
Žamberkem a NOVA Motocross team Žamberk o.s. k
30.04.2010 a pověřuje starostu jejím podpisem.
 Usnesení č. 4261/10
RM doporučuje ZM schválení obecně závazné vyhlášky č.
1/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2009
o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány
výherní hrací přístroje.
 Usnesení č. 4262/10
RM bere na vědomí zprávu odboru ŽPZE Městského úřa-

du Žamberk a nesouhlasí s kácením 9 ks stromů na parcele č. 3789.
 Usnesení č. 4263/10
RM schvaluje termín konání tradiční žamberské pouti, a to
4. a 5. září 2010.
 Usnesení č. 4264/10
RM bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ o rozdělení
kompetencí odboru SPDO.
 Usnesení č. 4265/10
RM schvaluje platový výměr Ivě Pražákové od 1.3.2010 dle
přílohy.
 Usnesení č. 4266/10
RM bere na vědomí předložený rozbor bytového fondu na
sídlišti U Polikliniky z důvodu přípravy příp. realizace prodeje městských bytů v Žamberku v rámci privatizace II vlny.
 Usnesení č. 4267/10
RM schvaluje žádost Školní jídelny na nákup tlakové pánve
o objemu 145 l s tím, že ﬁnanční prostředky budou čerpány
z investičního a rezervního fondu Školní jídelny.
 Usnesení č. 4268/10
RM schvaluje uspořádání řezbářsko – sochařského sympozia „Pocta dřevu v Žamberku 2010“ a schvaluje poskytnutí dřeva v požadované kubicitě i druhu a ukládá J. Syrovému této věci konat.
 Usnesení č. 4269/10
RM schvaluje změnu organizačního řádu Organizační složky Městské muzeum od 1.5.2010.
 Usnesení č. 4270/10
RM revokuje usnesení 4071/10 a schvaluje smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti veřejnou osobní dopravou a úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci plněním závazku veřejné služby nad rámec základní dopravní obslužnosti kraje od 1.1.2010 do
6.3.2010 s ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.
 Usnesení č. 4271/10
RM schvaluje ﬁrmu AUDIS BUS s.r.o., Soukenická 242,
Rychnov nad Kněžnou jako provozovatele veřejné dopravy
v Žamberku od 7.3.2010.
 Usnesení č. 4272/10
RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro zahraniční
styky ze dne 11.2.2010.
 Usnesení č. 4273/10
RM neschvaluje ﬁnanční příspěvek občanskému sdružení
Hand of Help Europe Liberec na misi pomoc Haiti.
 Usnesení č. 4274/10
RM neschvaluje smlouvu o zajišťování služeb mezi pojišťovacím makléřem a zájemcem o pojištění se společností ALLFIN PRO s.r.o.
 Usnesení č. 4275/10
RM schvaluje pořádání veřejnosti přístupného podniku
každý pátek a sobotu od 20 h do 02 h do 31.12.2010 v RIO
MUSIC CLUBU J.J.
 Usnesení č. 4276/10
RM schvaluje umístění reklamních desek na sloupy veřejného osvětlení do 15.3.2010. Žadatel: Helia Trade, spol. s r.o.,
I.P. Pavlova 116, 779 00 Olomouc
 Usnesení č. 4277/10
RM schvaluje pořádání veřejnosti přístupného podniku dne
20.2.2010 od 21:30 hod. do 02 hod. v pivnici U Divadla –
Hudební vystoupení J.Š.
 Usnesení č. 4278/10
RM bere na vědomí výkaz o muzeu – zhodnocení činnosti za rok 2009.

Usnesení RM

č. 102/2010-RADA ze dne 22.2.2010
 Usnesení č. 4279/10
RM bere na vědomí usnesení Policie ČR, Krajského ředitelství policie Pk, územního odboru SKPV, oddělení hospodářské kriminality, Ústí nad Orlicí č.j. KRPE-638-4/TČ-2010171181 ze dne 16.2.2010.
Jiří Dytrt, starosta města

