PŘÍLOHA Žamberských listů č.1/2013
Usnesení ZM

č. 20/2012-ZAST ze dne 04.12.2012
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/714
Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu Petra Procházku a Ing. Pavla
Zářeckého. Hlasování: 15 : 0 : 0.
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7N, 8+, 9N, 10N, 11+, 12N,
13+, 14N, 15+, 16+, 17N, 18+, 19+, 20+, 21+
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/715
Zastupitelstvo města schvaluje předložený
program jednání ZM s vypuštěním bodu 4.4.
Alena a Josef Růžičkovi, Jan Kubíček, Žamberk - město prodává. Hlasování: 11 : 0 : 4.
1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7N, 8Z, 9N, 10N, 11+, 12N,
13+, 14N, 15+, 16+, 17N, 18+, 19+, 20Z, 21Z
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/716
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty o splněných usneseních
č.15/2012-ZAST/637, 640, 18/2012-ZAST/669,
670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 684,
686, 687, 692, 695, 699 městským úřadem.
Hlasování: 14 : 0 : 2.
1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8Z, 9N, 10N, 11+, 12N,
13+, 14N, 15+, 16+, 17N, 18+, 19+, 20+, 21+
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/717
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty města o kontrole usnesení č.365/11, 373/11, 377/11, 387/11, 388/11,
392/11, 418/11, 440/11, 460/11, 478/11, 480/11,
482/11, 491/11, 514/12, 515/12, 516/12, 517/12,
518/12, 519/12, 520/12, 521/12, 522/12, 544/12,
550/12, 552/12, 553/12, 554/12, 555/12, 565/12,
570/12, 573/12, 576/12, 578/12, 579/12, 580/12,
581/12, 582/12, 583/12, 584/12, 584/12, 588/12,
600/12, 15/2012-ZAST/614, 615, 616, 617, 618,
619, 620, 622, 623, 624, 643, 645, 652, 657,
17/2012-ZAST/658, 18/2012-ZAST/659, 660,
661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 688,
689, 703, 705, 706, 19/2012-ZAST/707, 708,
709, 710, 711 a vyřazuje je ze sledování.
Hlasování: 15 : 0 : 1.
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10N, 11+, 12N,
13+, 14N, 15+, 16+, 17N, 18+, 19+, 20+, 21Z
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/718
Zastupitelstvo města bere na vědomí činnost
Rady města za období od 24.09.2012. Hlasování: 16 : 0 : 0.
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12N,
13+, 14N, 15+, 16+, 17N, 18+, 19+, 20+, 21N
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/719
Zastupitelstvo města bere na vědomí činnosti
finančního výboru na období od 24.09.2012.
Hlasování: 16 : 0 : 0.
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12N,
13+, 14N, 15+, 16+, 17N, 18+, 19+, 20+, 21N
 Usnesení č. nebylo přijato.
Zastupitelstvo města bere na vědomí činnost
kontrolního výboru za období od 24.09.2012.
Hlasování: 10 : 0 : 8.
1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8Z, 9N, 10Z, 11+, 12N,
13+, 14Z, 15+, 16Z, 17N, 18+, 19Z, 20Z, 21Z
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/720
Zastupitelstvo města bere na vědomí činnost
výboru pro strategii, rozvoj a plánování za
období od 24.09.2012. Hlasování: 17 : 0 : 1.
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7Z, 8+, 9N, 10+, 11+, 12N,
13+, 14+, 15+, 16+, 17N, 18+, 19+, 20+, 21+
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/721
Zastupitelstvo města schvaluje Strategický
plán města Žamberka v předloženém znění.
Hlasování: 14 : 0 : 7.
1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8Z, 9+, 10Z, 11+, 12+,
13+, 14Z, 15+, 16+, 17+, 18Z, 19+, 20Z, 21Z
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/722
Zastupitelstvo města schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na r. 2013 s účinností
od 1. 1. 2013 do doby schválení rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2013:
Čerpání provozních výdajů je povoleno
ve výši 1/12 celkových výdajů „konečného
upraveného rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2012“ za kalendářní měsíc
do doby schválení rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na r.2013. 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 r.2012 a let minulých do r.2013.
Dále je povoleno čerpání investičních výdajů,
které budou financovány z dotačních titulů
přiznaných v r.2012, let minulých a dotací
přiznaných v r.2013 a na které je vymezena
spoluúčast města Žamberka ve schváleném
rozpočtovém výhledu na období let 2013-

2017. Hlasování: 20 : 0 : 1.
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10Z, 11+, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
Usnesení č. 20/2012-ZAST/723
Zastupitelstvo města pověřuje Radu města
prováděním rozpočtových opatření schváleného rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na r. 2012 v období od 5. prosince 2012
do 31. ledna 2013 v neomezené výši s tím, že
si zastupitelstvo města Žamberka vyhrazuje
schválení těchto rozpočtových opatření na
svém nejbližším zasedání. Termín: 31.1.2013.
Hlasování: 16 : 2 : 3.
1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8Z, 9+, 10-, 11+, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20Z, 21Usnesení č. 20/2012-ZAST/724
Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení termínu splatnosti u úvěrů poskytnutých městem
Žamberkem Českému zahrádkářskému svazu,
základní organizaci Žamberk, IČ: 49312511 se
sídlem Žamberk a prodloužení splatnosti do
20.12.2017 u úvěru poskytnutého městem
Žamberkem Českému zahrádkářskému svazu,
základní organizaci Žamberk ve výši 150.000,Kč na vybudování elektroinstalace a plynového
topení v budově bez čp/če na pozemku parc. č.
2593/16 v k.ú. Žamberk, na základě smlouvy o
úvěru uzavřené dne 29.06.2011, dodatek ke
smlouvě o úvěru, a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem dodatku ke smlouvě o
úvěru. Termín: 14.12.2012 a schvaluje prodloužení splatnosti do 20.12.2017 u úvěru poskytnutého městem Žamberkem Českému zahrádkářskému svazu, základní organizaci Žamberk,
ve výši 50.000,-Kč na dokončení rekonstrukce
objektu bez čp/če na pozemku parc. č. 2593/19
v k.ú. Žamberk, na základě smlouvy o úvěru
uzavřené dne 23.07.2012, dodatek ke smlouvě
o úvěru, a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem dodatku ke smlouvě o úvěru. Termín: 14.12.2012.
Hlasování: 21 : 0 : 0.
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/725
Zastupitelstvo města schvaluje posunutí
termínu vyúčtování příspěvků poskytnutých
občanskému sdružení CEMA Žamberk, Nádražní 22, Žamberk, IČ: 61239330 z rozpočtových prostředků města Žamberka na r.2012
z termínu 15.12.2012 na termín 31.12.2012.
Dodatky ke smlouvám o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Žamberka na r. 2012
uzavřeným mezi městem Žamberkem, Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: 00279846
a Občanským sdružením CEMA Žamberk, Nádražní 22, Žamberk, IČ: 61239330:
1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Žamberka na činnost rodinného centra Pohoda v r.2012 ve
výši 134.000,-Kč,
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí
příspěvku z rozpočtu města Žamberka na
zajištění projektu Maceška - hlídání dětí předškolního věku realizovaného v r.2012 ve výši
324.000,-Kč,
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Žamberka na činnost Domova pro ženy a matky s dětmi v tísni
v r. 2012 ve výši 92.000,- Kč,
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Žamberka na projekt „Zkvalitnění hřiště a tvůrčí dílny - lávka
řetězová, pružinové houpadlo, prohazovadlo,
lavice, klimatizační jednotka, keramická pec,
rekonstrukce podlahy, rekonstrukce plotu“
v r.2012 ve výši 43.000,-Kč,
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Žamberka na projekt „Klub bez klíče“ v r.2012 ve výši 35.000,-Kč
a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí
příspěvků z rozpočtu města Žamberka na
r.2012. Termín: 14.12.2012.
Hlasování: 21 : 0 : 0.
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/726
Zastupitelstvo města schvaluje příspěvkové
organizaci Centrum sociální péče Žamberk,
Albertova 357, Žamberk, snížení příspěvku na
provoz pro r.2012 o 700.000,- Kč. Příspěvek na
provoz po celkové úpravě bude v r.2012 činit
3.110.000,- Kč. Použití uspořených finančních
prostředků ve výši 400.000,- Kč v r.2013 na
rozšíření a rekonstrukci bezbariérové koupelny v Centru sociální péče Žamberk, ve

výši 250.000,- Kč na opravy a investice v Centru sociální péče Žamberk v r.2013 a ve výši
30.000,- Kč na realizaci přístřešku k zadnímu
vchodu Centra sociální péče Žamberk. Uložení uspořených finančních prostředků ve výši
680.000,- Kč na depozitní účet města.
Hlasování: 20 : 0 : 0.
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19N, 20+, 21+
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/727
Zastupitelstvo města schvaluje přesun finančních prostředků ve výši 590.000,- Kč
rozpočtovaných v r.2012 na výstavbu garáží
u Centra sociální péče Žamberk, Albertova
357, Žamberk, do rozpočtu města Žamberka v r.2013 se stejným účelem. Finanční
prostředky jsou uloženy na depozitním účtu
města Žamberka. Hlasování: 21 : 0 : 0.
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/728
Zastupitelstvo města schvaluje příspěvkové
organizaci Základní škola Žamberk, 28. října
581, Žamberk, pokrytí mimořádných nákladů
ve výši 62.000,- Kč v r.2012 dle žádosti organizace. Příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk, zvýšení
celkového příspěvku pro r.2012 o 929.695,60
Kč. Příspěvek celkem bude pro rok 2012 činit
2.769.434,22 Kč. Hlasování: 20 : 0 : 0.
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11N, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/729
Zastupitelstvo města schvaluje příspěvkové
organizaci Středisko volného času ANIMO
Žamberk, 28. října 713, Žamberk, zvýšení
celkového příspěvku pro r.2012 o 8.000,- Kč.
Příspěvek celkem bude pro rok 2012 činit
419.000 Kč. Hlasování: 21 : 0 : 0.
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/730
Zastupitelstvo města schvaluje navýšení
mzdového limitu příspěvkové organizaci
Městské muzeum Žamberk, ČSA 472, Žamberk, o 56.000,- Kč. Mzdový limit po úpravě
bude pro r.2012 činit 769.000,- Kč. Příspěvkové organizaci Městské muzeum Žamberk,
ČSA 472, Žamberk, zvýšení příspěvku na
provoz pro r.2012 o 56.000,- Kč. Příspěvek
na provoz po úpravě bude pro r.2012 činit
1.247.000,- Kč, celkový provozní příspěvek
bude pro r.2012 činit 1.307.000,- Kč.
Hlasování: 18 : 0 : 3.
1+, 2+, 3Z, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11Z, 12+,
13+, 14+, 15Z, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/731
Zastupitelstvo města schvaluje „Dohodu o
odstoupení od smlouvy“ uzavřenou mezi
TOSK ŽAMBERK, o.s., U koupaliště 1362,
Žamberk, IČ: 26652871a městem Žamberkem, Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ:
00279846 a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu
města, podpisem Dohody o odstoupení od
smlouvy. Termín: 14.12.2012.
Hlasování: 20 : 0 : 0.
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11N, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/732
Zastupitelstvo města bere na vědomí žádost
TJ Sokol Žamberk, Tyršova 534, Žamberk, IČ:
61239666, o navýšení příspěvku z rozpočtu města Žamberka na r.2012 na spotřebu
energií o částku 79.000,- kč a o finanční
podporu oddílů mládeže TJ Sokol Žamberk
v r.2012 v částce 76.000,-Kč a schvaluje TJ
Sokol Žamberk, Tyršova 534, Žamberk, IČ:
61239666, navýšení finančních příspěvku z
rozpočtu města Žamberka na r.2012 na spotřebu energií v r.2012 o částku 79.000,-Kč a
poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Žamberka na r.2012 na podporu
činnosti oddílů mládeže TJ Sokol Žamberk
v r.2012 ve výši 76.000,-Kč a Dodatek č. 1 ke
smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
města Žamberka, uzavíraný mezi městem
Žamberkem, Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČO: 00279846 a TJ Sokol Žamberk, Tyršova 534, Žamberk, IČ: 61239666, o navýšení
příspěvku na úhradu nákladů za spotřebu
energií v r.2012, příspěvek celkem 119.000,Kč, a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města,
podpisem Dodatku ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Žamberka
na r.2012. Termín: 10.12.2012. Schvaluje
Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
města Žamberka na r.2012, uzavíranou mezi
1

městem Žamberkem, Masarykovo náměstí
166, Žamberk, IČO: 00279846 a TJ Sokol Žamberk, Tyršova 534, Žamberk, IČ: 61239666, na
podporu činnosti oddílů mládeže TJ Sokol
Žamberk v r.2012 ve výši 76.000,-Kč a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem
Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
města Žamberka na rok 2012.
Hlasování: 17 : 0 : 4.
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9Z, 10Z, 11+, 12+,
13+, 14Z, 15Z, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/733
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová
opatření rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka pro r.2012 dle tab. č. 1) a rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka pro r.2012 dle tab. č. 3) a bere na
vědomí rozpočtová opatření rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka pro r.2012 číslo
126-185 dle tab. č. 2).Hlasování: 17 : 0 : 3.
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7N, 8Z, 9+, 10Z, 11+, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21Z
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/734
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na r.2012 ke dni 31.10.2012.
Hlasování: 21 : 0 : 0.
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/735
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p.č. 230/6 a 230/7 v k.ú. Žamberk za cenu
Kč 300,-/m2. Žadatel: P.S., J. a M. Č., J.S.
Hlasování: 18 : 0 : 2
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9Z, 10+, 11+, 12+,
13N, 14+, 15Z, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/736
Zastupitelstvo města schvaluje odkup části
pozemku parc.č. 2593/44 - ostatní plocha,
jiná plocha o celkové výměře 1.557 m2 ( cca
308 m2) v obci a k.ú. Žamberk za cenu Kč
400,-/m2 s podmínkou výmazu zástavního
práva. GP na náklady žadatele.Žadatel: E. a
P. H. a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem kupní smlouvy ve věci odkupu
části pozemku parc.č. 2593/44 - ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 1.557 m2 (
cca 308 m2) v obci a k.ú. Žamberk za cenu Kč
400,-/m2. Žadatel: P. a E. H. Termín: 30.11.2012.
Hlasování: 19 : 0 : 2
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9Z, 10+, 11+, 12+,
13+, 14+, 15Z, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/737
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části
pozemků parc.č. 660/1 a 645/11 v k.ú. Žamberk dle přiloženého návrhu nově budovaného parkoviště a přístupových komunikací firmy Bühler CZ, s.r.o., za cenu 1 Kč/m2 pozemku
se závazkem žadatele bezplatně vybudovat
do dvou let od nabytí právní moci stavebního povolení na těchto plochách parkovací
stání a přístupovou komunikaci a tyto poskytnout městu pro trvalé bezplatné užívání.
Žadatel: Bühler CZ, s.r.o., Nádražní 696, 564
01 Žamberk a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem kupní smlouvy ve věci
prodeje části pozemků parc.č. 660/1 a 645/11
v k.ú. Žamberk dle přiloženého návrhu nově
budovaného parkoviště a přístupových komunikací firmy Bühler CZ, s.r.o., za cenu 1 Kč/
m2 pozemku se závazkem žadatele bezplatně
vybudovat do dvou let od nabytí právní moci
stavebního povolení na těchto plochách parkovací stání a přístupovou komunikaci a tyto
poskytnout městu pro trvalé bezplatné užívání. Žadatel: Bühler CZ, s.r.o., Nádražní 696,
564 01 Žamberk. Termín: 30.11.2012.
Hlasování: 19 : 0 : 1.
1N, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21Z
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/738
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc.č. 667/44 - tr. tr. porost o výměře
89 m2 v obci a k.ú. Žamberk za Kč 100,-/m2
(zbytkový pozemek). Žadatel: V.M. a pověřuje
Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem kupní smlouvy ve věci prodeje pozemku parc.č.
667/44 - tr. tr. porost o výměře 89 m2 v obci a
k.ú. Žamberk za Kč 100,-/m2(zbytkový pozemek). Žadatel: V.M. Termín: 30.11.2012.
Hlasování: 11 : 1 : 9.
1+, 2+, 3Z, 4+, 5Z, 6+, 7Z, 8Z, 9+, 10Z, 11+, 12+,
13Z, 14Z, 15+, 16Z, 17Z, 18+, 19+, 20+, 21 Usnesení č. 20/2012-ZAST/739
Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku parc.č. 3087 - tr. tr. porost o výměře
4.435 m2 v obci a k.ú. Žamberk. Žadatel: R.O.

Hlasování: 17 : 0 : 3.
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10Z, 11+, 12+,
13+, 14Z, 15+, 16+, 17+, 18+, 19N, 20+, 21Z
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/740
Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení
termínu pro provedení a kolaudaci stavby
RD na pozemku parc.č. 3160/60 v obci a k.ú.
Žamberk do 31.12.2013. Žadatel: J.K.
Hlasování: 19 : 0 : 1.
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+,
13+, 14Z, 15+, 16+, 17+, 18+, 19N, 20+, 21+
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/741
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc.č. 2563/67 - ost. plocha, zeleň o
výměře 60 m2 v obci a k.ú. Žamberk za kupní cenu Kč 500,-/m2. Žadatel: Šmídl, s.r.o.,
Čs. armády 991, 564 01 Žamberk a pověřuje
Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem kupní smlouvy ve věci prodeje pozemku parc.
č. 2563/67 - ost. plocha, zeleň o výměře
60 m2 v obci a k.ú. Žamberk za kupní cenu Kč
500,-/m2. Žadatel: Šmídl, s.r.o., Čs.armády 991,
564 01 Žamberk. Termín: 30.12.2012
Hlasování: 20 : 0 : 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+,
13+, 14+, 15N, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/742
Zastupitelstvo města schvaluje stažení bodu
4.9. z programu jednání.
Hlasování: 19 : 0 : 0.
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+,
13+, 14Z, 15+, 16+, 17+, 18+, 19Z, 20+, 21+
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/743
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc.č. 3163/2 - tr. tr. porost o výměře 1.313 m2 v obci a k.ú. Žamberk za kupní
cenu Kč 450,-/m2. Žadatel: J. a N.Š. a pověřuje
Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem kupní smlouvy ve věci prodeje pozemku parc.č.
3163/2 - tr. tr. porost o výměře 1.313 m2 v
obci a k.ú. Žamberk za kupní cenu Kč 450,-/
m2. Žadatel: J. a N. Š. Termín: 30.12.2012.
Hlasování: 20 : 0 : 0.
1+, 2N, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/744
Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení
termínu pro provedení a kolaudaci stavby
RD na pozemku parc.č. 3160/70 v obci a k.ú.
Žamberk do 31.12.2014. Žadatel: Z.O. Hlasování: 21 : 0 : 0 .
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 Usnesení č. nebylo přijato.
Zastupitelstvo města schvaluje stažení bodu
4.12. z programu jednání.
Hlasování: 5 : 14 : 2.
1-, 2+, 3+, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9+, 10-, 11+, 12-,
13Z, 14-, 15Z, 16-, 17+, 18-, 19-, 20-, 21 Usnesení č. nebylo přijato
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části
pozemku parc.č. 749/3 - tr. tr. porost, z celkové výměry 5.452 m2 - dle přiložené situace
budoucí zástavby, v obci a k.ú. Žamberk za
cenu Kč 1.000,-/m2 pozemku, se stavebními
regulativy a budoucím závazkem města spolupodílet se na vybudování přístupové komunikace a nových venkovních úpravách. GP
na náklady žadatele. Žadatel: F. a L.A. a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem
kupní smlouvy ve věci prodeje části pozemku
parc.č. 749/3 - tr. tr. porost, z celkové výměry 5.452 m2 - dle přiložené situace budoucí
zástavby, v obci a k.ú. Žamberk za cenu Kč
1.000,-/m2 pozemku, se stavebními regulativy
a budoucím závazkem města spolupodílet se
na vybudování přístupové komunikace a nových venkovních úpravách. Žadatel: F. a L.A.
Termín: 30.12.2012.
Hlasování: 7 : 4 : 10.
1Z, 2Z, 3Z, 4+, 5+, 6+, 7+, 8Z, 9-, 10Z, 11-, 12Z, 13Z,
14+, 15-, 16+, 17Z, 18Z, 19+, 20Z, 21 Usnesení č. nebylo přijato.
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části
pozemku parc.č. 749/3 - tr. tr. porost, z celkové
výměry 5.452 m2 - dle přiložené situace budoucí zástavby, v obci a k.ú. Žamberk za cenu
Kč 1.000,-/m2 pozemku, se stavebními regulativy a budoucím závazkem města spolupodílet se na vybudování přístupové komunikace
a nových venkovních úpravách. Budoucí stav
bude konzultován s městským architektem.
GP na náklady žadatele.Žadatel: F. a L.A. a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem
kupní smlouvy ve věci prodeje části pozemku
parc.č. 749/3 - tr. tr. porost, z celkové výměry 5.452 m2 - dle přiložené situace budoucí
zástavby, v obci a k.ú. Žamberk za cenu Kč
1.000,-/m2 pozemku, se stavebními regulativy
a budoucím závazkem města spolupodílet se
na vybudování přístupové komunikace a nových venkovních úpravách. Budoucí stav bude
konzultován s městským architektem. Žadatel:

F. a L.A.Termín: 30.12.2012.
Hlasování: 4 : 3 : 14 .
1Z, 2Z, 3Z, 4+, 5+, 6+, 7+, 8Z, 9-, 10Z, 11-, 12Z, 13Z,
14Z, 15Z, 16Z, 17Z, 18Z, 19Z, 20Z, 21 Usnesení č. 20/2012-ZAST/745
Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 601/12 a
schvaluje prodej části pozemku parc.č. 749/3
- tr. tr. porost, z celkové výměry 5.452 m2 - dle
přiložené situace budoucí zástavby, v obci a
k.ú. Žamberk za cenu Kč 600,-/m2 pozemku,
se stavebními regulativy. GP na náklady žadatele. Žadatel: F. a L.A. a pověřuje Jiřího Dytrta,
starostu města, podpisem kupní smlouvy ve
věci prodeje části pozemku parc.č. 749/3 - tr.
tr. porost, z celkové výměry 5.452 m2 - dle přiložené situace budoucí zástavby, v obci a k.ú.
Žamberk za cenu Kč 600,-/m2 pozemku, se
stavebními regulativy. Žadatel: F. a L.A.
Termín: 30.12.2012. Hlasování: 14 : 5 : 2.
1+, 2Z, 3Z, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9-, 10+, 11-, 12+,
13-, 14+, 15-, 16+, 17-, 18+, 19+, 20+, 21+
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/746
Zastupitelstvo města schvaluje odkup repasované jednotky CIATs měsíčním servisním paušálem - odprodej jednotky CIAT 908.000,-Kč, měsíční servisní a školící paušál
po dobu tří roků (4 měsíce/rok) - Kč 32.000,-/
měs. ceny bez DPH a pověřuje Jiřího Dytrta,
starostu města, podpisem kupní smlouvy na
koupi repasované jednotky CIATs měsíčním
servisním paušálem - odprodej jednotky CIAT
- 908.000,- Kč měsíční servisní a školící paušál
po dobu tří roků (4 měsíce/rok) - Kč 32.000,-/
měs. ceny bez DPH. Hlasování: 18 : 0 : 1.
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8Z, 9N, 10+, 11+, 12+,
13+, 14+, 15N, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/747
Zastupitelstvo města schvaluje prodej formou dražby bytové jednotky č. 1279/4 v č.p.
1279 v Dukelské ulici na pozemcích parc.č.
4691/1, 1691/2 v obci a k.ú. Žamberk. Byt o
velikosti 2+1 ve 2. NP domu č.p. 1279 o celkové podlahové ploše s příslušenstvím 57,00
m2, k jednotce náleží právo výlučného užívání lodžie (3,80 m2) přímo přístupné z bytu a
sklepní kóje (2,70 m2) umístěné v 1. PP domu
č.p. 1279. K jednotce č. 1279/4 přináleží spoluvlastnický podíl o velikosti 570/4420 z celku
společných části budovy a spoluvlastnický podíl 570/4420 z celku pozemků parc.r.
4691/1 a 4691/2 v obci a k.ú. Žamberk za kupní cenu 535.000,- Kč. Žadatel: L.H. a pověřuje
Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem kupní
smlouvy ve věci prodeje formou dražby bytové jednotky č. 1279/4 v č.p. 1279 v Dukelské
ulici na pozemcích parc.č. 4691/1, 1691/2 v
obci a k.ú. Žamberk. Byt o velikosti 2+1 ve
2. NP domu č.p. 1279 o celkové podlahové
ploše s příslušenstvím 57,00 m2, k jednotce
náleží právo výlučného užívání lodžie (3,80
m2) přímo přístupné z bytu a sklepní kóje
(2,70 m2) umístěné v 1. PP domu č.p. 1279. K
jednotce č. 1279/4 přináleží spoluvlastnický
podíl o velikosti 570/4420 z celku společných části budovy a spoluvlastnický podíl
570/4420 z celku pozemků parc.r. 4691/1 a
4691/2 v obci a k.ú. Žamberk za kupní cenu
535.000,-Kč.Žadatel: L.H.Termín: 28.02.2013.
Hlasování: 20 : 0 : 0.
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/748
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Žamberka č. 5/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování: 20 : 0 : 1.
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19Z, 20+, 21+
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/749
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Žamberka č. 6/2012
o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Žamberka.
Hlasování: 19 : 0 : 1.
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+,
13+, 14+, 15+, 16N, 17+, 18+, 19Z, 20+, 21+
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/750
Zastupitelstvo města schvaluje odpis pohledávek Správy budov Žamberk, s.r.o., dle přílohy č. 1.Hlasování: 20 : 0 : 0.
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/751
Zastupitelstvo města schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Středisko
volného času, ANIMO, Žamberk, 28.října 713,
Žamberk, změnu zřizovací listiny příspěvkové
organizace Městské muzeum Žamberk, Čs armády 472, Žamberk, smlouvu o bezúplatném

převodu mezi městem Žamberkem a Mateřskou školou SLUNÍČKO, nám. Gen. Knopa 433,
Žamberk a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu
města, podpisem. Hlasování: 21 : 0 : 0 .
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/752
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu
odboru PRAV o přípravě smlouvy mezi městem Žamberkem a obchodní firmou STANDEKO, s.r.o., týkající se vybudování místní
komunikace v lokalitě nad autobusovým
nádražím a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu
města, dalším jednáním s firmou STANDEKO,
s.r.o. Hlasování: 16 : 0 : 5 .
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11-, 12+,
13+, 14-, 15-, 16+, 17-, 18+, 19+, 20-, 21+
 Usnesení č. nebylo nepřijato.
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu
Ing. Petra Novotného z jednání valné hromady společnosti Podorlická poliklinika, s.r.o., ze
dne 22.11.2012. Hlasování: 9 : 0 : 11.
1+, 2N, 3+, 4Z, 5Z, 6Z, 7Z, 8Z, 9+, 10Z, 11+, 12Z, 13+,
14Z, 15+, 16Z, 17+, 18+, 19+, 20Z, 21Z
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/753
Zastupitelstvo města odvolává Ing. Petra Novotného jako zástupce Podorlické polikliniky,
s.r.o. Hlasování: 14 : 6 : 1.
1+, 2-, 3Z, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9-, 10+, 11-, 12+, 13-,
14+, 15-, 16+, 17-, 18+, 19+, 20+, 21+
 Usnesení č. 20/2012-ZAST/754
Zastupitelstvo města bere na vědomí žádost
Podorlické polikliniky, s.r.o., o změnu zástupce města ve společnosti. Hlasování: 15 : 0 : 5.
1+, 2Z, 3Z, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11Z, 12+,
13+, 14+, 15Z, 16+, 17Z, 18+, 19+, 20+, 21+
Zastupitelé:
1. Petr Andrle
2. Jaroslav Bajt
3. Ing. Stanislav Cukor
4. Jiří Dytrt
5. Jaroslava Halbrštátová
6. PhDr. Hana Chvátilová
7. MUDr. Jiřina Jirešová
8 . Mgr. Tomáš Kalous
9. Bc. Zdenka Kroulíková
10. Mgr. Richard Neugebauer
11. Ing. Petr Novotný
12. Mgr. Roman Pospíšil
13. Petr Procházka
14. MUDr. Jaromír Prokop
15. Ing. arch. Vladimíra Středová
16. Helena Suchánková
17. PaedDr. Hana Štětinová
18. Jiří Vencl
19. Ivan Vrkoč
20. Ing. Pavel Zářecký
21. Odorica Ballová

USNESENÍ RM

č.68/2012 ze dne 06.12.2012
 68/2012-RADA/3061
Schvaluje ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu
Halbrštátovou.
 68/2012-RADA/3062
schvaluje předložený program jednání RM.
 68/2012-RADA/3063
bere na vědomí informaci o splněných usneseních č. 60/2012-RADA/2639, 2651, 61/
2012-RADA/2692, 2696, 2699, 2709, 63/2012RADA/2767, 2805, 64/2012-RADA/2849,
65/2012-RADA/2897, 2898, 66/2012-RADA/
2917, 2921, 2926, 2929, 2930, 2932, 2933,
2936, 2940, 2941, 2944, 2957, 2958 městským
úřadem.
 68/2012-RADA/3064
bere na vědomí informaci starosty o kontrole usnesení č. 59/2012-RADA/ 2579, 2583,
60/2012-RADA/2649, 26, 50/, 61/2012RADA/2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2697,
62/2012-RADA/2725, 63/2012-RADA/2741,
2764, 2766, 64/2012-RADA/2820, 2822, 2850,
66/2012-RADA/2918, 2920, 2949, 2951, 2967,
2968, 67/2012-RADA/2975, 2976, 2977, 2978,
2979, 2980, 2981, 2982, 3045, 3046, 6047,
3051, 3052 a vyřazuje je ze sledování.
 68/2012-RADA/3065
bere na vědomí - veřejnou vyhlášku Stavebního úřadu MěÚ Žamberk, - oznámení zahájení
spojeného územního a stavebního řízení a
pozvání k ústnímu jednání na stavbu „rodinného domu“ na pozemcích parc.č. 2422/11 a
2422/1 v k.ú. Žamberk.
 68/2012-RADA/3066
- bere na vědomí - oznámení odboru ZPZE
MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení
ve věci povolení kácení stromu rostoucího
mimo les „1ks smrku pichlavého“ na pozemku parc.č. 1999/2 v k.ú. Žamberk,
2

- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení stromu rostoucího mimo les „1ks vrby jívy“
na pozemku parc.č. 1656/1 v k.ú. Žamberk.
 68/2012-RADA/3067
- bere na vědomí - stanovení dopravního značení odboru SPDO MěÚ Žamberk v ul. Orlická
kasárna parkoviště u provozovny obchodu L.
Mužíka.
 68/2012-RADA/3068
bere na vědomí rozhodnutí odboru REÚP
MěÚ Žamberk o vydání závazného stanoviska k restaurování sochařského uměleckého
díla z kamene - pískovcové prvky (sokl, portál) a štukový erb nad portálem budovy radnice se starou hasičskou zbrojnicí, č.p. 166 z
hlediska zájmů státní památkové péče.
 68/2012-RADA/3069
- schvaluje rozpočtová opatření přidělená
městu Žamberku na základě rozhodnutí
Krajského úřadu Pardubického kraje a rezortních ministerstev dle tab. č.1),
- rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro rok 2012 dle tab.
č. 2).
 68/2012-RADA/3070
- schvaluje „Smlouvu o poskytnutí příspěvku
z rozpočtu města Žamberka“ uzavíranou s
Mysliveckým sdružením Hůrka, IČ: 47501111,
Žamberk, zastoupeným p.Jaromírem Plundrou, na zazvěření honitby v r.2012, ve
výši1.000,- Kč a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem Smlouvy o poskytnutí
příspěvku z rozpočtu města Žamberka. Termín: 14.12.2012.
 68/2012-RADA/3071
bere na vědomí informaci o výši daňových
převodů do rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka v r.2012 od Finančního úřadu ke
dni 30. 11. 2012, uvedené v tabulce č. 1).
 68/2012-RADA/3072
bere na vědomí žádost TOSKU Žamberk, U
Koupaliště 1362, Žamberk, IČ: 26652871, o
poskytnutí příspěvku z rozpočtu příjmů a
výdajů města Žamberka na r.2012 na úhradu nákladů za spotřebovaný plyn v r.2012 a
schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberka na r.2012
TOSKU Žamberk, U Koupaliště 1362, Žamberk, IČ: 26652871, na úhradu nákladů za
spotřebovaný plyn v r.2012, ve výši 49.500,-Kč
a schvaluje „Smlouvu o poskytnutí příspěvku
z rozpočtu města Žamberka“ uzavíranou s
TOSKEM Žamberk, U Koupaliště 1362, Žamberk, IČ: 26652871, na úhradu nákladů za
spotřebovaný plyn v r.2012, ve výši 49.500,Kč a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města,
podpisem Smlouvy o poskytnutí příspěvku z
rozpočtu města Žamberka.
Termín: 14.12.2012.
 68/2012-RADA/3073
bere na vědomí žádost 1. FC Žamberk, Zámecká 755, Žamberk, IČ: 70808554, o poskytnutí příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na r.2012 na částečné pokrytí nákladů na dopravu oddílů 1. FC Žamberk na sportovní utkání v r.2012 a schvaluje
poskytnutí příspěvku z rozpočtu příjmů a
výdajů města Žamberka na r.2012 1. FC Žamberk, Zámecká 755, Žamberk, IČ: 70808554,
na dopravu oddílů 1. FC Žamberk na sportovní utkání v r.2012, ve výši 35.000,- Kč a
schvaluje „Smlouvu o poskytnutí příspěvku
z rozpočtu města Žamberka“ uzavíranou s
1. FC Žamberk, Zámecká 755, Žamberk, IČ:
70808554, na dopravu oddílů 1. FC Žamberk
na sportovní utkání v r. 2012, ve výši 35.000,Kč a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města,
podpisem Smlouvy o poskytnutí příspěvku z
rozpočtu města Žamberka.
Termín: 14.12.2012.
 68/2012-RADA/3074
- bere na vědomí žádost Sportovního klubu
Žamberk, IČ: 44473966, o poskytnutí příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na r.2012 na činnost oddílu cyklistiky a
hokejbalového oddílu v r.2012 a
- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberka na r.2012
Sportovnímu klubu Žamberk, IČ: 44473966,
na činnost oddílu cyklistiky a hokejbalového
oddílu v r.2012, v celkové výši 48.000,- Kč a schvaluje „Smlouvu o poskytnutí příspěvku
z rozpočtu města Žamberka“ uzavíranou se
Sportovním klubem Žamberk, IČ: 44473966,
na činnost oddílu cyklistiky a hokejbalového
oddílu v r.2012, v celkové výši 48.000,- kč a
pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Žamberka. Termín: 14.12.2012.
 68/2012-RADA/3075
bere na vědomí žádost Římskokatolické
farnosti - děkanství Žamberk, Kostelní 65,

Žamberk o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberka na r.2013
na plánované opravy kostela sv. Václava, kaple P. Marie Bolestné a fary, ve výši 100.000,-Kč
a ukládá Odboru finančnímu zařadit požadavek Římskokatolické farnosti - děkanství
Žamberk, do návrhu rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na r.2013.
Termín: 31.12.2012.
 68/2012-RADA/3076
bere na vědomí informaci příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244,
Žamberk, o čerpání fondu odměn organizace
na překročení stanoveného limitu mzdových
prostředků v r.2012.
 68/2012-RADA/3077
schvaluje způsob rozdělení navýšeného výnosu z VHP, JTHZ, z loterií, sázek a hazardu
města Žamberka od r.2013 sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, které byly
do 31.12.2011 financovány ze svých ústředních svazů, sdružení a jiných orgánů.
 68/2012-RADA/3078
schvaluje odpisový plán pro r.2012 příspěvkové organizaci Středisko volného času ANIMO Žamberk, 28. října 713, Žamberk, ve výši
6.667,- Kč.
 68/2012-RADA/3079
schvaluje navýšení mzdového limitu v r.2012
u Městské knihovny Žamberk, Nádražní 743,
Žamberk, o 11.000,- Kč. Mzdový limit po úpravě bude pro r.2012 činit 882.000 Kč.
 68/2012-RADA/3080
bere na vědomí žádost Městské police Žamberk o navýšení mzdového limitu a rozpočtu
výdajů Městské policie Žamberk pro r.2012 a
schvaluje navýšení mzdového limitu Městské
policie Žamberk na r.2012 o částku 20.000,Kč. Celkové navýšení rozpočtu výdajů Městské policie Žamberk na r.2012 bude činit
26.884,- Kč. Mzdový limit po navýšení bude
činit 1.495.000,- Kč a pověřuje Odbor finanční
provést příslušné rozpočtové opatření. Termín: 20.12.2012.
 68/2012-RADA/3081
schvaluje změnu podstatného prvku nájemní
smlouvy ze dne 30.09.2002 ve věci pronájmu
pozemků k zemědělské výrobě a hospodaření. Žadatel: VIKA Kameničná, a.s., Kameničná
100, 564 01 Žamberk, Dibaq, a.s., Helvíkovice
90, 564 01 Žamberk a pověřuje Jiřího Dytrta,
starostu města, podpisem dodatku nájemní
smlouvy ve věci pronájmu pozemků parc.č.
2389/1, 2391, 2410/1, 2410/2, 2410/3, 2410/4,
2410/6, 2410/10, 2412, 2413, 2418/2, 2418/5,
2418/6, 2419/2, 2422/1, 2439, 2454, 2468/1,
3800, vše v obci a k.ú. Žamberk k zemědělské
výrobě a hospodaření. Žadatel: VIKA Kameničná, a.s., Kameničná 100, 564 01 Žamberk,
Dibaq, a.s., Helvíkovice 90, 564 01 Žamberk.
Termín: 30.12.2012.
 68/2012-RADA/3082
schvaluje pronájem pozemku parc.č. 4878
- ost. plocha o výměře 21 m2, železobetonového komínu typu „Z“ pro umístění retranslační stanice bezdrátového internetu bez
omezení ostatních provozovatelů. Žadatel:
COMA, s.r.o., Masarykova 8, 272 01 Polička a
pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem nájemní smlouvy ve věci pronájmu pozemku parc.č. 4878 - ost. plocha o výměře 21
m2, železobetonového komínu typu „Z“ pro
umístění retranslační stanice bezdrátového
internetu. Žadatel: COMA, s.r.o., Masarykova
8, 272 01 Polička. Termín: 30.12.2012.
 68/2012-RADA/3083
ukládá Ing. Jiřímu Šmokovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje a územního plánování, zveřejnit na úřední desce Městského
úřadu v Žamberku záměr směny pozemků
parc.č. 2430/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 100 m2 ve vlastnictví žadatele a pozemku parc.č. 2476/2 (dle GP č. pl. 2690-234/2012
ze dne 11.07.2012) - travní p. o výměře 800
m2 jako budoucí vlastník město Žamberk
(směnná smlouva pozemků - schváleno ZM č.
18/2012-ZAST/687). Žadatel: H.F.
Termín: 30.12.2012.
 68/2012-RADA/3084
nemá námitek jako vlastník sousedního
pozemku parc.č.3747/1 ke stavbě „Výměna
střešní konstrukce na rodinném domě č.p.
148“ na pozemku parc.č. 83 v obci a k.ú. Žamberk.Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí,
stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: E.U.
 68/2012-RADA/3085
nemá námitek jako vlastník sousedního pozemku s návrhem terénních úprav na pozemku parc.č. 667/53 - orná půda o výměře 8.332
m2 v obci a k.ú. Žamberk ve vlastnictví ža-

 68/2012-RADA/3097
neschvaluje kácení 2 ks bříz (Betula pendula),
na pozemku parc.č. 1659/1 v k.ú. Žamberk.
Žadatel: 1. FC Žamberk, Zámecká 755, 564 01
Žamberk. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření popř. jiné opatření
dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem (např. zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů).
 68/2012-RADA/3098
schvaluje kácení 1 ks borovice (Pinus sylvestris) na pozemku parc.č. 487/15 v k.ú. Žamberk. Žadatel: Stavební bytové družstvo Žamberk, Pionýrů 1176, 564 01 Žamberk. Toto
sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko,
vyjádření popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním
předpisem (např. zákonem č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů).
 68/2012-RADA/3099
schvaluje kácení - 1 ks javoru jasanolistého
(Acer negundo) na pozemku parc.č. 487/67
v k.ú. Žamberk, kácení - 1 ks břízy bělokoré
(Betula pendula) a 1 ks modřínu opadavého
(Larix decidua) na pozemku parc.č. 366/1
v k.ú. Žamberk, kácení - 1 ks jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) na pozemku parc.č.
1320/14 v k.ú. Žamberk. Neschvaluje kácení
- 1 ks smrku pichlavého (Picea pungens) na
pozemku parc.č.749/19 v k.ú. Žamberk, ale
odříznutí pouze suché části terminálu, kácení
- 1 ks smrku pichlavého (Picea pungens) na
pozemku parc.č. 748/1 v k.ú. Žamberk. Žadatel: TS ŽAMBERK, s.r.o., Zemědělská 1052,
564 01 Žamberk. Toto sdělení nenahrazuje
rozhodnutí, stanovisko, vyjádření popř. jiné
opatření dotčeného orgánu státní správy
vyžadované zvláštním předpisem (např. zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů).
 68/2012-RADA/3100
bere na vědomí zápis z jednání dopravní komise ze dne 21.listopadu 2012.
 68/2012-RADA/3101
bere na vědomí zprávu odboru REÚP s výsledky 2-fázového dopravního průzkumu směrování dopravy na křižovatce ulic Albertova, Za
Kopečkem a Orlická a upouští od realizace
návrhu Policie ČR na změnu přednosti v jízdě
na křižovatce ulic Albertova, Za Kopečkem a
Orlická tak, že by hlavní komunikace směřovala z ul. Albertova do ul. Za Kopečkem.
 68/2012-RADA/3102
bere na vědomí žádost Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje ve věci
dopravního značení pro areál Podorlické
polikliniky,s.r.o., a doporučuje žadateli řešit
předmětnou žádost s vlastníkem areálu Podorlické polikliniky, s.r.o., k umístění dopravního značení v jeho areálu a následně jednat
s odborem SPDO MěÚ Žamberk o povolení
umístění.
 68/2012-RADA/3103
bere na vědomí doporučení dopravní komise
nenapojovat dopravně budoucí parkoviště
společnosti Bühler CZ, s.r.o., na ul. Tylovu při
zachování projektové dokumentace a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, dalším
jednáním.
 68/2012-RADA/3104
bere na vědomí informaci M.V. o stavu dopravní situace v ul. Tyršova s námětem na
úpravu chodníků v této ulici a ukládá Odboru
regionálního rozvoje a územního plánování
zahrnout do investičního výhledu opravu povrchu chodníků v ul. Tyršova.
Termín: 31.1.2013.
 68/2012-RADA/3105
bere na vědomí žádost H.CH. o projednání
možnosti stanovení DZ „B29 - zákaz stání“ v
ul. Nádražní od České spořitelny po Masarykovo náměstí a souhlasí s osazením DZ „B29
- zákaz stání“ doplněné DZ „E12 text Po - Pá,
8 - 16 h“ v úseku od gymnázia po ul. Pěší zóna.
Stávající DZ „B28 - zákaz zastavení“ u ul. Pěší
zóna změnit na DZ „B29 - zákaz stání“.
 68/2012-RADA/3106
bere na vědomí žádost občanů z ul. Tovární
ve věci omezení vjezdu vozidel do ul. Tovární
o hmotnosti vyšší než 3,5 t. a nesouhlasí
s osazením DZ „B13 - zákaz vjezdu vozidel,
jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ vzhledem k tomu, že podnět se
týká již vyřešeného případu.
 68/2012-RADA/3107
bere na vědomí žádost Společenství pro dům
č.p. 1324 - 1327 ve věci možného rozšíření
parkování před domem a ukládá Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
zahrnout požadavek na vytvoření parkovacích míst do celkové koncepce parkování na

datele, za podmínky dodržení návrhu městského architekta. Toto sdělení nenahrazuje
rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas,
posouzení, popř. jiné opatření dotčeného
orgánu státní správy vyžadované zvláštním
předpisem. Žadatel: Bühler CZ, s.r.o., Nádražní
696, 564 01 Žamberk .
 68/2012-RADA/3086
doporučuje zastupitelstvu města schválit
splátkový kalendář ve věci prodeje pozemků
parc.č. 686/19 - orná půda z celkové výměry 827 m2 a parc.č. 3694/3 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 143 m2, vše v obci a
k.ú. Žamberk za cenu 550,- Kč/m2 s podmínkou výstavby řadových domů v této lokalitě
takto: 1. splátka 266.750,- Kč do 30.06.2013,
2. splátka 266.750,- Kč do 30.11.2013 na č. ú.
8759040207/0100. Žadatel: T. K. a I.S.
 68/2012-RADA/3087
schvaluje podání výzvy na ocenění PD pro
stavbu „Bezpečný přechod“ firmě STRABAG,
a.s. Žadatel: Strabag, a.s., Kladská 1082, 500
03 Hradec Králové.
 68/2012-RADA/3088
schvaluje výpověď z nájmu ve věci pronájmu
novinového stánku na části pozemku parc.č.
783 v obci a k.ú. Žamberk ze dne 30.03.2011
k 31.12.2012. Žadatel: M.K. a pověřuje Jiřího
Dytrta, starostu města, podpisem výpovědi
nájemní smlouvy ve věci pronájmu novinového stánku na části pozemku parc.č. 783 v
obci a k.ú. Žamberk ze dne 30.03.2011.
Žadatel: M.K. Termín: 31.12.2012.
 68/2012-RADA/3089
schvaluje vyhlášení výběrového řízení „Zajištění svozu a odstraňování komunálních odpadů, jejichž původcem je město Žamberk,
z odpadových nádob v letech 2013-2014 - II.“
formou zjednodušeného podlimitního řízení
s oslovením těchto firem:
1. EKOLA České Libchavy, s.r.o., 561 14 České
Libchavy 172 (IČ 498 13 862),
2. TEPVOS, spol. s r.o., Třebovská 287, 562 03
Ústí n. Orl. (IČ 259 45 793),
3. Komunální služby, s.r.o., 561 64 Jablonné n.
Orl. 13 (IČ 609 35 863,
4. SITA CZ ,a.s., Španělská 1073/10, 120 00
Praha 2 (IČ 256 38 955)
5. A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00
Praha 8 (IČ 458 09 712)
a jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Zajištění
svozu a odstraňování komunálních odpadů,
jejichž původcem je město Žamberk, z odpadových nádob v letech 2013-2014 - II.“ ve složení Ing. Petr Novotný (náhradník Jiří Dytrt),
Jaroslav Bajt (náhradník člen KV), FINANČNÍ
VÝBOR, Bc. Alena Hovádková (náhradník
Marcela Pokorná), Ing. Jaroslava Červená (náhradník Ing. Jiří Šmok).
 68/2012-RADA/3090
souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
„TOP CENTRUM Žamberk - prodloužení vodovodu“ jako vlastník sousedních pozemků.
 68/2012-RADA/3091
schvaluje ukončení smlouvy o poskytování
služeb v oblasti přenosu dat č. 3333/2010,
která byla uzavřena mezi městem Žamberkem a firmou Alberon Letohrad, s.r.o., dne
20.02.2010, dohodou, případně výpovědí.
 68/2012-RADA/3092
schvaluje poskytnutí finančního daru ve
výši 5.000,00 Kč, dle Pravidel SAM 3221 pro
narozené dítě, a to dle přílohy a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem smluv
a neschvaluje poskytnutí finančního daru
5.000,00 Kč dle Pravidel SAM 3221, I.J. pro
D.N. , z důvodu neplnění podmínek Pravidel
SAM 3221.
 68/2012-RADA/3093
schvaluje darovací smlouvu mezi městem
Žamberkem a Z.Ž. a pověřuje Jiřího Dytrta,
starostu města, podpisem smlouvy.
 68/2012-RADA/3094
bere na vědomí informaci vedoucí PRAV o
žádostech o poskytnutí informace.
 68/2012-RADA/3095
vyhlašuje „Mládežnické projekty - ekologické”, pro rok 2013, a to v souladu s Pravidly
pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu města Žamberka a jmenuje komisi pro
„Mládežnické projekty - ekologické” v r.2013
ve složení: MUDr. Jirešová (předsedkyně), A.
Hovádková, Ing. Červená, J. Halbrštátová, R.
Charfreitag.
 68/2012-RADA/3096
schvaluje kalkulaci cen na sběrný dvůr pro
r.2012 s úpravou cen po 01.07.2012 a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem
kalkulace cen na sběrný dvůr.
Termín: 17.12.2012.
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sídlišti „U Žirafy“. Termín: 31.1.2013 a zajistit
odstranění nedostatků ve schůdnosti chodníku před č.p. 1325 ve spolupráci s TS Žamberk,
s.r.o. Termín: 31.1.2013.
 68/2012-RADA/3108
ruší osazení DZ „B 24a zákaz odbočení vpravo“ - výjezd ze dvora budovy Městského úřadu do ul. Nádražní, osazení DZ „B28 - zákaz
zastavení“ s časovým omezením v ul.Kostelní
před budovou p. Frydrycha.
 68/2012-RADA/3109
schvaluje odměnu ředitelce Městské knihovny za výkon regionálních funkcí za období
6-12/2012 dle přílohy.
 68/2012-RADA/3110
bere na vědomí nabídku společnosti ERDING,
s.r.o., Brno na provoz tepelného hospodářství
Žamberk.
 68/2012-RADA/3111
schvaluje pořádání závodů „Vánoční obranářský závod“ dne 08.12.2012 v areálu Základní
kynologické organizace Žamberk.
Žadatel: I.V., předseda ZKO Žamberk.
 68/2012-RADA/3112
souhlasí s přijetím finančního daru určeného Základní škole Žamberk 28. října 581 od
firmy Správa Parishových lesů - Jan Parish ve
výši 90 tis. Kč.
 68/2012-RADA/3113
bere na vědomí stanovisko ředitele společnosti Správa budov Žamberk, s.r.o., k usnesení č. 66/2012-RADA/2945 - vyjádření ke
stížnosti obyvatel domu č.p. 651.
 68/2012-RADA/3114
bere na vědomí stanovisko ředitele společnosti Správa budov Žamberk, s.r.o., k usnesení č. 66/2012-RADA/2942 a ukládá
řediteli společnosti Správa budov Žamberk,
s.r.o., zaslat výzvu a upozornění dle předloženého návrhu a informovat obyvatele Centra
sociální péče. Termín: 15.12.2012.
 68/2012-RADA/3115
bere na vědomí zápis z jednání komise pro
zahraniční styky - sekce mimoevropské ze
dne 16.10.2012 a 27.11.2012.
 68/2012-RADA/3116
bere na vědomí vyjádření J.K. k usnesení č.
66/2012-RADA/2956 a trvá na svém usnesení
ve věci předání bytu.
 68/2012-RADA/3117
bere na vědomí hodnotící zprávu Střediska
volného času ANIMO za školní rok 2011/2012.
 68/2012-RADA/3118
schvaluje pořádání veřejnosti přístupného
podniku dne 22.12.2012 od 20-02 hod. v
bowling baru Grand Canyon - Oldies párty.
Žadatel: H.K.
 68/2012-RADA/3119
bere na vědomí oznámení Státního fondu
dopravní infrastruktury o schválení akce
„Úprava přechodů pro chodce na silnici I/11
u muzea a na Masarykovo náměstí“.
 68/2012-RADA/3120
bere na vědomí oznámení M.T. o ukončení
funkce vedoucí Klubu důchodců.
 68/2012-RADA/3121
bere na vědomí nabídku právních služeb pro
obce a města od Advokátní kanceláře JUDr.
Stanislav Kadečka, Ph.D.
 68/2012-RADA/3122
neschvaluje propagaci města v publikaci
Kam v Praze/Křížem krážem ČR vydávané Vydavatelstvím IPR, s.r.o., Praha 7.
 68/2012-RADA/3123
bere na vědomí dokument Evropské unie
- analytickou příručku, která obsahuje informace postihující problematiku infrastrukturálních projektů obecně, tak i detailnější
informace ke specifickým investicím - dodržování pravidel veřejné podpory.
 68/2012-RADA/3124
neschvaluje udělení výjimky z pravidel pro
přidělování bytu pro příjmově vymezené
osoby z článku 3 odst. c) ( žadatel je hlášen k
trvalému pobytu v Žamberku nebo má místo
pobytu hlášeno na území města minimálně
12 měsíců...). Žadatelé K. a F. J.

USNESENÍ RM

č.69/2012 ze dne 20.12.2012

 69/2012-RADA/3129
bere na vědomí
- rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o povolení změny rozestavěné stavby
„přístavba a stavební úpravy domu č.p. 518“
na pozemku parc.č. 2683/1 v k.ú. Žamberk,
- veřejnou vyhlášku Stavebního úřadu MěÚ
Žamberk - územní rozhodnutí o umístění
stavby „dopravní a technická infrastruktura
pro bytovou výstavbu Žamberk - Pod Rozálkou“ na pozemcích v k.ú. Žamberk,

- usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk
o přerušení řízení o povolení obnovy řízení
o dodatečném povolení stavby „dešťové
kanalizační přípojky“ na pozemcích parc.č.
2336/68 a 2338/16 v k.ú. Žamberk,
- veřejnou vyhlášku Stavebního úřadu MěÚ
Žamberk - územní rozhodnutí o umístění
stavby „autodílny“ na pozemcích parc.č.
2593/60 a 2593/35 v k.ú. Žamberk,
- veřejnou vyhlášku Stavebního úřadu MěÚ
Žamberk oznámení zahájení územního řízení
a nařízení veřejného ústního jednání o umístění stavby „parkoviště s příjezdovými komunikacemi“ na pozemcích v k.ú. Žamberk.
 69/2012-RADA/3130
bere na vědomí
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o
zahájení správního řízení ve věci povolení
kácení stromů rostoucích mimo les „2 ks
modřínu evropského, opadavého“ a „1 ks
smrku ztepilého“ na pozemku parc.č. 1466
v k.ú. Žamberk ,
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o
povolení kácení stromu „1ks smrku pichlavého“ na pozemku parc.č. 1999/2 v k.ú.
Žamberk a uložení náhradní výsadby,
- opravné rozhodnutí odboru ZPZE Žamberk
ve výrokové části rozhodnutí k provedení
stavby vodního díla „Kanalizace v ulici U
Velorexu – Žamberk“ na pozemcích v k.ú.
Žamberk,
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o
povolení kácení stromu „1ks vrby bílé“ na
pozemku parc.č. 1656/1 v k.ú. Žamberk a
uložení náhradní výsadby,
- seznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk s
podklady k rozhodnutí a vyrozumění o pokračování ve správním řízení ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les „12
ks břízy bělokoré, 2 ks borovic lesních, 2 ks
smrku ztepilého, 25 ks dubu letního, 11 ks
jasanu ztepilého, 9 ks modřínu evropského,
opadavého, 18 ks jírovce maďalu, 1 ks olše
lepkavé, 5 ks javoru horského, klenu“ na
pozemcích parc.č. 645/13, 645/2, 645/3 v
k.ú. Žamberk,
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o
zahájení správního řízení ve věci povolení
kácení stromů rostoucích mimo les „1 ks
modřínu evropského, opadavého“ a „1 ks
břízy bělokoré“ na pozemku parc.č. 366/1
v k.ú. Žamberk,
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o
zahájení správního řízení ve věci povolení
kácení stromů rostoucích mimo les „1 ks jasanu ztepilého“ na pozemku parc.č. 1320/1
v k.ú. Žamberk,
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o
zahájení správního řízení ve věci povolení
kácení stromů rostoucích mimo les „1 ks
javoru jasanolistého“ na pozemku parc.č.
487/67 v k.ú. Žamberk,
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o
zahájení správního řízení ve věci povolení
kácení stromů rostoucích mimo les „2 ks
břízy bělokoré“ na pozemku parc.č. 1659/5
v k.ú. Žamberk,
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les „1 ks smrku stříbrného“ na pozemku parc.č. 749/19
v k.ú. Žamberk,
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les „1 ks smrku stříbrného“ na pozemku parc.č. 748/1 v
k.ú. Žamberk.
 69/2012-RADA/3131
bere na vědomí rozhodnutí odboru SPDO
MěÚ Žamberk o povolení připojení účelové
komunikace z důvodu vybudování nové komunikace a parkoviště na pozemku parc.č.
660/5, 660/1 v k.ú. Žamberk.
 69/2012-RADA/3132
bere na vědomí rozhodnutí odboru REÚP
MěÚ Žamberk o vydání závazného stanoviska k osazení informačních vitrín a tabulí dle
přiložené animace na Pěší zóně z hlediska
zájmů státní památkové péče.
 69/2012-RADA/3133
bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu
Pardubického kraje o povolení výjimky dle §
56 odst. 1 zákona ze základních ochranných
podmínek zvláště chráněných rostlin, konkrétně ze zákazu rušit ve vývoji jednotlivé
rostliny druhu lilie zlatohlavá rostoucí v místě
plánované realizace záměru „Dostavba areálu Bühler Žamberk, Nové parkoviště objekt
23-101, 23-102, společnosti Bühler CZ, s.r.o.,
Nádražní 696, Žamberk.
 69/2012-RADA/3134
schvaluje aktualizované znění vnitřní směrnice číslo OS 2108 Směrnice o inventarizaci s

 69/2012-RADA/3145
schvaluje dohodu ve věci přístupu do domu
č.p. 59 přes prostor domu č.p. 446 v Žamberku. Žadatel: M.S. Pověřuje Jiřího Dytrta,
starostu města, podpisem dohody ve věci
přístupu do domu č.p. 59 přes prostor domu
č.p. 446 v Žamberku. Žadatel: M.S.
Termín: 30.12.2012.
 69/2012-RADA/3146
bere na vědomí žádost firmy STANDEKO,
s.r.o., o poskytnutí finančních prostředků na
realizaci výstavby pozemí komunikace na pozemku parc.č. 886/1 - zahrada o výměře 7.796
m2 v obci a k.ú. Žamberk. Žadatel: STANDEKO,
s.r.o., 564 01 Žamberk, Nádražní 815.
 69/2012-RADA/3147
schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s
firmou TS ŽAMBERK, s..r.o., na akci „Veřejné
osvětlení - Betlém, Žamberk“ a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem dodatku č.1 smlouvy o dílo s firmou TS ŽAMBERK,
s..r.o., na akci „Veřejné osvětlení - Betlém,
Žamberk“. Termín: 28.12.2012 a ukládá Odboru regionálního rozvoje a územního plánování zahrnout osazení stožárů VO v lokalitě
Žamberk - Polsko a Betlém do návrhu rozpočtu města pro r.2013. Termín: 25.1.2013.
 69/2012-RADA/3148
schvaluje jako dodavatele akce „Přechody pro
chodce na silnici I/11 na Masarykově náměstí
v Žamberku - bezpečný přechod“ firmu STRABAG, a.s. a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu
města, podpisem podpisem smlouvy o dílo.
 69/2012-RADA/3149
pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem pojistné smlouvy č. 8054436617 s pojišťovnou ČSOB na pojištění majetku, odpovědnosti, elektroniky a radaru.
 69/2012-RADA/3150
schvaluje kupní smlouvu mezi městem Žamberkem a TS ŽAMBERK, s.r.o., na prodej movitých věcí umístěných v psím útulku a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem
smlouvy.
 69/2012-RADA/3151
schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
5.000,00 Kč, dle Pravidel SAM 3221 pro dítě
narozené od data 1.10.2006 včetně, dle přílohy a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města,
podpisem smluv.
 69/2012-RADA/3152
bere na vědomí informace vedoucí PRAV o
žádostech o poskytování informací.
 69/2012-RADA/3153
schvaluje SAM 3211Pravidla pro zajištění přístupu k informacím.
 69/2012-RADA/3154
schvaluje smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb č. 120160 mezi městem
Žamberkem a firmou COMA, s.r.o., Masarykova 8, Polička, a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu
města, podpisem smlouvy.
 69/2012-RADA/3155
schvaluje smlouvu o výpůjčkách kontejnerů
na směsný komunální odpad mezi městem
Žamberkem a Stavebním bytovým družstvem Žamberk, Společenstvím pro dům čp.
1054, 1055 v Žamberku, Společenstvím pro
dům čp. 1057, 1058 v Žamberku, Společenstvím pro dům čp. 1059, 1060 v Žamberku,
Společenstvím pro dům 1324, 1325, 1326,
1327 v Žamberku, Společenstvím pro dům
1328, 1329, 1330 v Žamberku, Společenstvím
pro dům čp. 1070 a 1071 v Žamberku, SVJ
domu čp. 1130 a 1131 v Žamberku, SVJ čp.
1320 až 1323 v Žamberku a pověřuje Jiřího
Dytrta, starostu města, podpisem smlouvy.
 69/2012-RADA/3156
schvaluje podat objednávku společnosti
EKOLA České Libchavy, s.r.o., pro zajištění
svozu a odstranění směsných komunálních
odpadů z popelnic od občanů Žamberka v
lednu 2013.
 69/2012-RADA/3157
bere na vědomí zápis z jednání komise pro
prevenci kriminality ze dne 14. listopadu
2012 včetně návrhu rozpočtu.
 69/2012-RADA/3158
schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi ČR MPSV
a městem Žamberkem ve věci bezúplatného
zapůjčení PC pro výkon přenesené působnosti odboru SOCZ a pověřuje Jiřího Dytrta,
starostu města, podpisem smlouvy.
 69/2012-RADA/3159
schvaluje digitální Povodňový plán města
Žamberka zpracovaný společností Envipartner, s.r.o., Brno ke dni 28.11.2012.
 69/2012-RADA/3160
bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 13.12.2012.
 69/2012-RADA/3161
schvaluje přidělení bytu na dobu dvou let v
ul. Velký Hájek 1528 č. bytu 3 L.S.

datem účinnosti 31.12.2012.

 69/2012-RADA/3135

bere na vědomí žádost společnosti Matana,
a.s., Malá Štupartská 1/646, Praha 1, o finanční příspěvek z rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na r.2013 ve výši 20.000,-Kč
na obnovu židovského hřbitova v Žamberku
- „Pokračování záchranných prací na náhrobcích, oprava, konzervace a restaurování“, poskytnutý jako finanční podíl města Žamberka
v rámci „grantového programu Pardubického
kraje v roce 2013“ a ukládá Odboru finančnímu zařadit požadavek společnosti Matana,
a.s., Malá Štupartská 1/646, Praha 1, do návrhu rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2013. Termín: 11.1.2013.
 69/2012-RADA/3136
schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého
hmotného majetku u příspěvkové organizace Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk,
Nádražní 39, 564 01 Žamberk, dle přiloženého soupisu.
 69/2012-RADA/3137
schvaluje rozpočtová opatření přidělená
městu Žamberku na základě rozhodnutí
Krajského úřadu Pardubického kraje a rezortních ministerstev dle tab. č.1) a rozpočtová
opatření rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka pro rok 2012 dle tab. č. 2).
 69/2012-RADA/3138
schvaluje „Smlouvu o bezúplatném převodu“
movitých věcí, uzavíranou mezi Městským
kulturním podnikem - FIDIKO Žamberk, Nádražní 39, Žamberk, IČ 72068272, jako převodcem a městem Žamberkem, Masarykovo
náměstí 166, Žamberk, IČ 00279846, jako nabyvatelem a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu
města, podpisem „Smlouvy o bezúplatném
převodu“. Termín: 28.12.2012.
 69/2012-RADA/3139
bere na vědomí žádost organizace BK Gymnázium Žamberk, Nádražní 48, Žamberk o
finanční příspěvek z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na r.2012 s tím, že je organizaci BK Gymnázium Žamberk, Nádražní
48, Žamberk doporučeno podání žádosti o
příspěvek z rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na r.2013 v rámci projektu „mládežnické projekty“.
 69/2012-RADA/3140
bere na vědomí nabídku firmy ZENN, s.r.o.,
V Zahrádkách 1536, Nymburk, na odkup nedobytných nebo těžko vymahatelných pohledávek města Žamberka a pověřuje Odbor
finanční a Odbor právní jednáním s firmou
ZENN, s.r.o., V Zahrádkách 1536, Nymburk, ve
věci přípravy smlouvy o postoupení pohledávek. Termín: 4.1.2013
 69/2012-RADA/3141
schvaluje výpůjčku pozemků parc.č. 230/1 ost. plocha, jiná plocha o výměře 2.861 m2 a
parc.č. 221 - ost. plocha, jiná plocha o výměře
131 m2, vše v obci a k.ú. Žamberk. Žadatel: Tělocvičná jednota Sokol Žamberk, Tyršova 534,
564 01 Žamberk a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem výpůjčky ve věci výpůjčku pozemků parc.č. 230/1 - ost. plocha,
jiná plocha o výměře 2.861 m2 a parc.č. 221
- ost. plocha, jiná plocha o výměře 131 m2,
vše v obci a k.ú. Žamberk. Žadatel:Tělocvičná
jednota Sokol Žamberk, Tyršova 534, 564 01
Žamberk. Termín: 30.12.2012.
 69/2012-RADA/3142
nemá námitek jako vlastník pozemku parc.č.
493/4 ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc.č. 3923/1 v obci a k.ú.
Žamberk s podmínkou uvedení dotčeného
pozemku do původního stavu. Toto sdělení
nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření
dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: Proreka,
Žamberk.
- jako vlastník pozemku parc.č. 3711 ke stavbě vodovodní přípojky na pozemku parc.č.
2593/54 v obci a k.ú. Žamberk s podmínkou
uvedení dotčeného pozemku do původního
stavu. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí,
stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní
správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: Proreka, Žamberk .
 69/2012-RADA/3143
doporučuje zastupitelstvu města odkup pozemku parc.č. 4073/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 514 m2 v obci a k.ú. Žamberk
za kupní cenu Kč 160,-/m2.
Žadatel: O. M., M. Ž.
 69/2012-RADA/3144
doporučuje zastupitelstvu města schválit odkup pozemku parc.č. 2406/3 v k.ú. Žamberk v
lokalitě u letiště o celkové výměře 7.414 m2
za kupní cenu 400.000,- Kč. Žadatel: V. K., D.Z.
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 69/2012-RADA/3162
schvaluje přidělení bytu pro sociálně potřebné občany v č.p. 457/1 ul. Čs. armády I.K. na
dobu určitou od 01.01.2013 do 30.06.2013.
 69/2012-RADA/3163
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na
byt v ul. Revoluční č.p. 794 č. bytu 1 A.M. do
31.12.2014.
 69/2012-RADA/3164
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na
byt č.10 v ul. ČSA č.p. 457 K.K. do 31.12.2013.
 69/2012-RADA/3165
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na
byt č.4 v ul. Velký Hájek č.p. 1527 pro příjmově
vymezené osoby I.K. do 30.11.2014.
 69/2012-RADA/3166
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na
byt č. 14 v ul. U Polikliniky č.p. 1063 pro příjmově vymezené osoby M.N. do 30.06.2013.
 69/2012-RADA/3167
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na
byt č. 9, v ul. Revoluční č. p. 794 V.B. do 31. 03.
2013 s podmínkou dodržování splátkového
kalendáře.
 69/2012-RADA/3168
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na
byt v ul. Ke Střelnici č.p. 535 V.P. do 31.12.2013.
 69/2012-RADA/3169
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na
byt č. v ul. ČSA č.p. 457 R.K. do 31.03.2013.
 69/2012-RADA/3170
schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu A.M.
28. října 1325, Žamberk pro neplnění povinností vyplývajících z nájemní smlouvy.
 69/2012-RADA/3171
schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu J.B.,
Revoluční 652, Žamberk pro neplnění povinností vyplývajících z nájemní smlouvy.
 69/2012-RADA/3172
bere na vědomí zápis z jednání komise pro
zahraniční styky ze dne 24.11.2012 a výroční
zprávu o činnosti komise za rok 2012.
 69/2012-RADA/3173
schvaluje vydání 3 ks parkovacích karet pro
vozidla Centra sociální péče na r.2013 pro
Opel Combo RZ 2E4 7177, Škoda Fabia RZ
1E2 0989, RZ Škoda Fabia UOK 28-72.
 69/2012-RADA/3174
souhlasí s převodem členského podílu k bytu
č.7 ul. Kyjevská 963, Žamberk z M.D. na I.Š.
Žadatel: Bytové družstvo U Jatek Žamberk,
Masarykovo nám. 166, Žamberk.
 69/2012-RADA/3175
schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dodávce tepelné energie (odběrné místo budova
radnice) a dodatek č. 8 ke smlouvě o dodávce
tepelné energie (odběrné místo budova č.p.
833) se společností Správa budov Žamberk,
s.r.o, a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města,
jejich podpisem. Termín: 31.12.2012.
 69/2012-RADA/3176
bere na vědomí zápis z valné hromady společnosti Podorlická poliklinika, s.r.o., ze dne
22.11.2012, pozvánku na Valnou hromadu
společnosti dne 20.12.2012 a vyjádření společnosti k jednání připravované VH.
 69/2012-RADA/3177
bere na vědomí konání Tříkrálové sbírky na
začátku ledna 2013 a pověřuje Jitku Krčmářovou zapečetěním pokladniček.
Žadatel: Diecézní katolická charita, Velké náměstí 37/46, Hradec Králové.
 69/2012-RADA/3178
bere na vědomí inspekční zprávu České školní inspekce provedenou na Základní škole
Žamberk, 28. října 581 dne 25.10.2012.
 69/2012-RADA/3179
bere na vědomí rozsudek Krajského soudu
Brno o žalobě proti rozhodnutí předsedy
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze
dne 21.09.2011 a schvaluje podání kasační
stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu advokátní kanceláří MT Legal, Brno.
 69/2012-RADA/3180
schvaluje prezentaci města v publikaci Encyklopedie - Česká republika, města a obce,
připravované společností PROXIMA Bohemia,
spol. s r.o., ve velikosti 1/2 strany A4 za cenu
4.000,- Kč bez DPH a ukládá odboru finančnímu zahrnout částku do návrhu rozpočtu
roku 2013.
 69/2012-RADA/3181
bere na vědomí žádost H.K., Čs. armády 457,
Žamberk o uzavření nové nájemní smlouvy
na byt a vzhledem k závazkům vůči městu
trvá na předání bytu.
 69/2012-RADA/3182
bere na vědomí dopis Ing. Karlu Vojtovi a
MUDr. Petru Čížkovi a zastupitelům města a
schvaluje jeho zaslání uvedeným.
Jiří Dytrt, starosta města

