PŘÍLOHA Žamberských listů č.6/2013
USNESENÍ ZM

č.24/2013 ze dne 01.03.2013
Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15:05 hod., PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15:05 hod., Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15:15
hod., Helena Suchánková v příchod
v 16 hod., Mgr. Tomáš Kalous, Mgr. Roman Pospíšil, MUDr. Jaromír Prokop,
Jiří Vencl, Ing. Pavel Zářecký.
Hlasování:
Pro +, Proti – ,Zdržel se Z, Nepřítomen,
nehlasoval N
 24/2013-ZAST/780
schvaluje ověřovateli zápisu PaedDr.
Hanu Štětinovou a MUDr. Jaromíra
Prokopa.
Hlasování: 11 : 0 : 1
1Z, 2+, 3N, 4+, 5+, 6N, 7+, 8N, 9+, 10N, 11+, 12N, 13+, 14N,
15+, 16N, 17+, 18N, 19+, 20N, 21+

 24/2013-ZAST/781
Schvaluje předložený program jednání ZM.
Hlasování: 12 : 0 : 0
1+, 2+, 3N, 4+, 5+, 6N, 7+, 8N, 9+, 10N, 11+, 12N, 13+, 14N,
15+, 16N, 17+, 18N, 19+, 20N, 21+

 24/2013-ZAST/782
schvaluje zápis z minulého jednání
ZM 22/2013-ZAST ze dne 22.01.2013.
Hlasování: 14 : 0 : 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8N, 9+, 10N, 11+, 12N, 13+, 14N,
15+, 16N, 17+, 18N, 19+, 20N, 21+

 24/2013-ZAST/783
bere na vědomí činnost Rady města
za období od 22.01.2013.
Hlasování: 15 : 0 : 0

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

 24/2013-ZAST/784
bere na vědomí činnost Finančního
výboru za období od 04.12.2012.
Hlasování: 15 : 0 : 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8N, 9+, 10+, 11+, 12N, 13+, 14N,
15+, 16N, 17+, 18N, 19+, 20N, 21+

 24/2013-ZAST/785
bere na vědomí činnost Kontrolního
výboru za období od 22.01.2013.
Hlasování: 13 : 0 : 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8N, 9+, 10N, 11+, 12N, 13+, 14N,
15+, 16N, 17+, 18N, 19+, 20N, 21Z

 24/2013-ZAST/786
bere na vědomí činnost Výboru pro
Strategii rozvoj a plánování za období
od 04.12.2012.
Hlasování: 14 : 0 : 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8N, 9+, 10N, 11+, 12N, 13+, 14N,
15+, 16N, 17+, 18N, 19+, 20N, 21+

 24/2013-ZAST/787
bere na vědomí rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka pro rok 2012 číslo 216304/2011 uvedená v příloze III.07.01
Rozpočtová opatření.
Hlasování: 12 : 0 : 2
1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8N, 9+, 10Z, 11+, 12N, 13+, 14N,
15+, 16N, 17+, 18N, 19+, 20N, 21N

 24/2013-ZAST/788

bere na vědomí informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu
ke dni 31.01.2013, uvedené v tab. č. 1).
Hlasování: 15 : 0 : 0

ka, resp. rozpočtu města Žamberka
po změnách, v případech poskytnutí
účelových dotací ze státního rozpočtu, rozpočtů ministerstev, státních
fondů, státních finančních aktiv, Národního fondu a evropských fondů,
z rozpočtu kraje, v případech úprav
vztahů z finančního vypořádání, nařízení a snížení odvodů příspěvkových
organizací zřízených městem Žamberkem,
b) se mění výše rozpočtových paragrafů, položek a financování v rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
nebo závazné finanční vztahy rozpočtu města Žamberka k příspěvkovým
organizacím zřízeným městem Žamberkem, a to provedením rozpočtové změny do výše 600 tis. Kč včetně
DPH za jedno rozpočtové opatření
a ukládá Radě města provést rozpis
rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2013 podle vyhlášky č.
323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v
platném znění. Termín: 28.2.2013.
Hlasování: 12 : 0 : 0

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

 24/2013-ZAST/789
schvaluje změnu navrženého rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
na r.2013, a to snížení položky „Nadměrný odpočet DPH XII/2012“ na
straně příjmů o částku Kč 47 tis. a současně snížení položky „Platby DPH“ na
straně výdajů o částku Kč 47 tis.
Hlasování: 14 : 0 : 1
1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8N, 9+, 10+, 11+, 12N, 13+, 14N,
15+, 16N, 17+, 18N, 19+, 20N, 21+

 24/2013-ZAST/790
1.schvaluje rozpočet příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2013, kdy
Příjmy činí
123.169.100,00 Kč
Výdaje činí
111.557.100,00 Kč
Financování činí -11.612.000,00 Kč
2. závazné ukazatele pro příspěvkové
organizace zřízené městem Žamberkem. Provozní příspěvky pro zřízené
příspěvkové organizace na rok 2013:
Mateřská škola Sluníčko ................... 709.000,00 Kč
Mateřská škola Čtyřlístek................... 942.000,00 Kč
ZŠ Žamberk, 28. října 581............... 1.951.000,00 Kč
ZŠ Žamberk, Nádražní 743............. 1.774.000,00 Kč
Školní jídelna Žamberk...................... 748.000,00 Kč
MKP Fidiko Žamberk...................... 1.991.000,00 Kč
Městská knihovna Žamberk........... 1.818.000,00 Kč
Městské muzeum Žamberk............ 1.356.000,00 Kč
Středisko volného času ANIMO.......... 150.000,00 Kč
Centrum sociální péče Žamberk..... 3.096.000,00 Kč
3. ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené městem Žamberkem.
Investiční příspěvek pro zřízenou
příspěvkovou organizaci na rok 2013:
Základní umělecká škola P. Ebena
50.000,00 Kč
Hlasování: 13 : 2 : 1

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

 24/2013-ZAST/793

schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu
rozvoje města Žamberka Tělocvičné
jednotě Sokol Žamberk, Tyršova 534,
Žamberk, IČ: 61239666, na překlenutí
časového nesouladu mezi potřebou
zdrojů a přijetím dotace na revitalizaci stropu a basketbalové koše - Sokolovna Žamberk, ve výši 135.000,- Kč.
Investiční akce je spolufinancována
z dotace ze Státního zemědělského
intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova ČR.
Smlouvu o poskytnutí půjčky z Fondu
rozvoje města Žamberka Tělocvičné
jednotě Sokol Žamberk, Tyršova 534,
Žamberk, IČ: 61239666 na překlenutí
časového nesouladu mezi potřebou
zdrojů a přijetím dotace na revitalizaci
stropu a basketbalové koše - Sokolovna Žamberk, ve výši 135.000,- Kč a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města,
podpisem smlouvy o půjčce z Fondu
rozvoje města Žamberka.
Termín: 15.3.2013
Hlasování: 15 : 0 : 0

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

 24/2013-ZAST/791
schvaluje plány „malých“ investičních
a neinvestičních akcí na rok 2013 do
oprav a investic do budov a ostatního majetku města Žamberka dle přílohy č.1 a přílohy č.2 k tomuto bodu
podkladů pro jednání zastupitelstva
města.
Hlasování: 13 : 1 : 2
 24/2013-ZAST/792
svěřuje s účinností od 20.02.2013
Radě města Žamberka ve smyslu
ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, provádění rozpočtových
opatření, jimiž:
a) dochází ke změně příjmů a výdajů
rozpočtu města Žamberka, financování nebo závazných finančních
vztahů rozpočtu města Žamberka k
příspěvkovým organizacím zřízeným
městem Žamberkem proti schválenému objemu rozpočtu města Žamber-

 24/2013-ZAST/794
vyhlašuje první kolo pro příjem žádostí na poskytnutí finančních prostředků - půjček z Fondu rozvoje s
termínem konečného předkládání
žádostí o půjčku do 17.05.2013 do
12:00 hodin.
Hlasování: 14 : 0 : 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8N, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14N, 15N, 16+, 17+, 18N, 19N, 20N, 21+

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

 24/2013-ZAST/795
schvaluje uzavření dodatků k úvěrovým smlouvám na úvěry čerpané
městem Žamberkem, Masarykovo náměstí 166, Žamberk u České spořitel1

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

 24/2013-ZAST/796
schvaluje prodej pozemku parc.č.
737/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 9 m2 a část pozemku parc.č.
735/7, vše v obci a k.ú. Žamberk za Kč
500,-/m2. Dle návrhu Výboru pro strategii, rozvoj a plánování. GP na náklady žadatele.Žadatel: M.B. a pověřuje
Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem kupní smlouvy ve věci prodeje
pozemku parc.č. 737/3 - ost. plocha,
jiná plocha o výměře 9 m2 a část pozemku parc.č. 735/7, vše v obci a k.ú.
Žamberk za Kč 500,-/m2. Žadatel: M.B.
Termín: 30.04.2013.
Hlasování: 14 : 0 : 0

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

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

ny, a.s. Předmětem dodatků je „změna
podmínek úvěrů města Žamberka poskytnutých Českou spořitelnou, a.s.“:
1. Úvěr číslo 1
- číslo úvěrového účtu - 0190334449
- rok poskytnutí - 2005
- původní výše - Kč 8.763.000,-- aktuální zůstatek - Kč 2.555.875,-- aktuální sazba - 4,33 % p.a.
- změna úrokové sazby: 1M PRIBOR +
1,96 % (ke dni 12.2. 1M PRIOBR 0,33
%), tj. výsledných 2,29 %
2. Úvěr číslo 2
- číslo úvěrového účtu - 0190644439
- rok poskytnutí - 2006
- původní výše - Kč 12.500.000,-- aktuální zůstatek - Kč 3.614.550,-- aktuální sazba - 4,425 % p.a.
- změna úrokové sazby: 6M PRIBOR +
1,25 % (ke dni 12.2. 6M PRIOBR 0,63
%), tj. výsledných 1,88 %
3. Úvěr číslo 3
- číslo úvěrového účtu - 0191714419
- rok poskytnutí - 2007
- původní výše - Kč 4.400.000,-- aktuální zůstatek - Kč 823.156,-- aktuální sazba - 4,05 % p.a.
- změna úrokové sazby: 1M PRIBOR +
1,96 % (ke dni 12.2. 1M PRIOBR 0,33
%), tj. výsledných 2,29 %
4. Úvěr číslo 4
- číslo úvěrového účtu - 0201157469
- rok poskytnutí - 2005
- původní výše - Kč 14.200.000,-- aktuální zůstatek - Kč 3.148.444,80
- aktuální sazba - 4,67 % p.a.
- změna úrokové sazby: 6M PRIBOR +
1,25 % (ke dni 12.2. 6M PRIOBR 0,63
%), tj. výsledných 1,88 %
a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem dodatků k úvěrovým
smlouvám na úvěry čerpané městem
Žamberkem, Masarykovo náměstí
166, Žamberk u České spořitelny, a.s.
Termín: 28.2.2013
Hlasování: 13 : 0 : 0

 24/2013-ZAST/797
odkládá projednání bodu 4.2. do příštího jednání.
Hlasování: 16 : 0 : 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8N, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14N, 15+, 16+, 17+, 18N, 19+, 20N, 21+

 24/2013-ZAST/798
schvaluje zařazení návrhu na zrušení
plochy Z8 do návrhu nově pořizovaného ÚP Žamberk.
Hlasování: 16 : 0 : 0

ztráty, snížení tržeb o 60%, snížení
hotovosti na pokladně a snížení stavu hmotného a investičního majetku
a zpracování do příštího jednání ZM.
Hlasování: 9 : 0 : 7

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

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

 24/2013-ZAST/799
schvaluje název ulice Pod Černým
lesem od křižovatky silnice I.tř č. E11
se silnicí č. II/312 po hranici k.ú. Žamberk.
Hlasování: 14 : 0 : 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8N, 9N, 10+, 11+, 12N, 13N,
14N, 15+, 16+, 17+, 18N, 19+, 20N, 21+

 24/2013-ZAST/800
schvaluje název ulice Draha (od mostu po křižovatku na Klášterec nad
Orlicí) a název ulice Na Drahách (od
křižovatky na Klášterec nad Orlicí po
konec zastavěné části města).
Hlasování: 13 : 0 : 0
1+, 2N, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8N, 9+, 10N, 11+, 12N, 13+,
14N, 15+, 16+, 17N, 18N, 19+, 20N, 21+

 24/2013-ZAST/801
neschvaluje 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 Kč 550,-/
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, zároveň stanovuje nejzazší termín pro úhradu kupní
ceny do 30.07.2013.
Žadatel: T.K. a I.S.
Hlasování: 16 : 0 : 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8N, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14N, 15+, 16+, 17+, 18N, 19+, 20N, 21+

 24/2013-ZAST/802
schvaluje cenový dodatek č. 12 ke
smlouvě o zabezpečení služeb mezi
městem Žamberkem a TS ŽAMBERK,
s.r.o., a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu
města, jeho podpisem.
Hlasování: 15 : 0 : 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8N, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14N, 15+, 16+, 17+, 18N, 19N, 20N, 21+

 24/2013-ZAST/803
schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní s A.S. na koupi části pozemku
parc.č. st.30 v k.ú. Líšnice za cenu 100,Kč/m2 a smlouvu o smlouvě budoucí
kupní s I.D. na koupi části pozemku
parc.č. 85 v k.ú. Líšnice za cenu 100,Kč/m2 a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, jejich podpisem.
Termín: 10.02.2013.
Hlasování: 16 : 0 : 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8N, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14N, 15+, 16+, 17+, 18N, 19+, 20N, 21+

 24/2013-ZAST/804
jmenuje zástupcem města ve společnosti Podorlická poliklinika, s.r.o.,
Vítězné náměstí 576/1, PRAHA 6 JUDr.
Jitku Kubovou od 04.03.2013.
Hlasování: 14 : 0 : 2
1+, 2+, 3Z, 4+, 5+, 6+, 7+, 8N, 9Z, 10+, 11+, 12N, 13+,
14N, 15+, 16+, 17+, 18N, 19+, 20N, 21+

Usnesení č. nebylo přijato.
Zastupitelstvo města pověřuje zástupce města v Podorlické poliklinice,
s.r.o., JUDr. Jitku Kubovou prověřením
a podáním písemné zprávy o příčinách vzniku účetní a ekonomické

berk o zahájení správního řízení ve
věci povolení kácení stromu rostoucího mimo les 1 ks topolu osiky na
pozemku parc.č. 2376/1 v k.ú. Žamberk,
- seznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk s podklady k rozhodnutí a vyrozumění o pokračování ve správním řízení ve věci povolení kácení
stromu rostoucího mimo les 2 ks
břízy bělokoré na pozemku parc.č.
1695/5 v k.ú. Žamberk,
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení kácení stromu
rostoucího mimo les 1 ks jasanu
ztepilého na pozemku parc.č. 2908
v k.ú. Žamberk a uložení náhradní
výsadby,
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve
věci povolení kácení stromu rostoucího mimo les 1 ks smrku pichlavého na pozemku parc.č. 2002/3 v k.ú.
Žamberk,
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve
věci povolení kácení stromu rostoucího mimo les 1 ks smrku ztepilého
na pozemku parc.č. 257 v k.ú. Žamberk,
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení kácení stromu rostoucího mimo les 1 ks osiky obecné
na pozemku parc.č. 748/1 v k.ú.
Žamberk a uložení náhradní výsadby,
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení kácení stromu
rostoucího mimo les 1 ks jasanu
ztepilého na pozemku parc.č.195/1
v k.ú. Žamberk a uložení náhradní
výsadby,
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve
věci povolení kácení stromu rostoucího mimo les 1 ks olše lepkavé, 1 ks
jasanu ztepilého, 1 ks topolu osiky, a
přes 650 m2 keřů na pozemku parc.č. 2344/10 v k.ú. Žamberk,
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk zahájení řízení o odstranění
stavby „stavební objekt SO 02 - čerpací stanice ČS 1+ OK“ na pozemku
2492/2, 3806/2, 3878/1 v k.ú. Žamberk,
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk zahájení řízení ve věci povolení
stavby vodního díla „tlaková kanalizace v ulici U Dlouhoňovic v Žamberku“ v k.ú. Žamberk ,
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk zahájení řízení ve věci schválení „dodatku č. 1 kanalizačního řádu
- kanalizace pro veřejnou potřebu
města Žamberka“ v k.ú. Žamberk.
 75/2013-RADA/3394
bere na vědomí
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání
silnice č. III/31014 a místních komunikací ul. Dukelská, Fučíkova, Tylova
a Velký Hájek pro umístění podzemního zařízení - optická telekomunikační síť,
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání
místní komunikace ul. Na Rozárce
pro umístění podzemního zařízení -

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.75/2013 ze dne 14.03.2013
 75/2013-RADA/3389
schvaluje ověřovatelem zápisu RM
Petra Procházku.
 75/2013-RADA/3390
Schvaluje předložený program jednání RM.
 75/2013-RADA/3391
bere na vědomí informaci o splněných
usneseních č. 68/2012-RADA/3081,
3086, 69/2012-RADA/3148, 71/2013RADA/3212, 3221, 72/2013-RADA/3284,
3288, 73/2013-RADA/3310, 3311, 3312,
3314, 73/2013-RADA/3318, 3319, 3324,
3325, 3326, 3328, 3329, 3342 městským
úřadem.
 75/2013-RADA/3392
bere na vědomí
- sdělení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk ke stavebnímu záměru „Vybudování dětského hřiště v přírodním
stylu při MŠ Čtyřlístek Žamberk“ na
pozemcích parc.č. 645/1 a 645/11 v
k.ú. Žamberk
- veřejnou vyhlášku Stavebního úřadu
MěÚ Žamberk - územní rozhodnutí o
umístění stavby „garáže“ na pozemku
pacr. 3969 v k.ú. Žamberk.
 75/2013-RADA/3393
bere na vědomí
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve
věci povolení kácení stromu rostoucího mimo les 1 ks borovice černé
na pozemku parc.č. 2792/1 v k.ú.
Žamberk,
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve
věci povolení kácení stromu rostoucího mimo les 2 ks břízy bělokoré a 7
ks topolu kanadského na pozemku
parc.č. 2270 a 2303 v k.ú. Žamberk,
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žam2

vodovodní a kanalizační přípojky na
pozemku parc.č. 2336/3 a 2336/2 v
k.ú. Žamberk,
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání
místní komunikace ul. Ořechová pro
umístění podzemního zařízení - kabel NN na pozemku parc.č. 3781/1 v
k.ú. Žamberk .
 75/2013-RADA/3395
bere na vědomí informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu
ke dni 28.02.2013, uvedené v tab. č. 1).
 75/2013-RADA/3396
bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 ke dni 31.12. 2012.
 75/2013-RADA/3397
schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro rok 2013 dle tabulky č.1).
 75/2013-RADA/3398
bere na vědomí žádost svazku obcí Region Orlicko - Třebovsko, IČ 70939659,
Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, o
příspěvek z rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na r.2013 na zajištění 12. ročníku CYKLO GLACENSIS 2013
pro mladé, ve výši 10.000,-Kč a schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberka na
r.2013 svazku obcí Region Orlicko Třebovsko, IČ 70939659, Sychrova
16, 562 01 Ústí nad Orlicí na zajištění
12. ročníku CYKLO GLACENSIS 2013
pro mladé, ve výši 5.000,- Kč a ukládá
Odboru finančnímu provést rozpočtové opatření s tím, že příspěvek na
„12. ročník CYKLO GLACENSIS 2013
pro mladé“ ve výši 5.000,- Kč bude
hrazen z kapitoly rozpočtu příjmů a
výdajů města Žamberka na r.2013 „rezervy na příspěvky - sport“.
Termín: 29.3.2013
 75/2013-RADA/3399
1. schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola
Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, IČ
75017377, za rok 2012.
2. dosažený hospodářský výsledek ke
dni 31.12.2012, ztrátu ve výši 2.104,56
Kč, pokrýt z rezervního fondu příspěvkové organizace.
 75/2013-RADA/3400
schvaluje
1. účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko,
nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, IČ
75017458, za rok 2012.
2. dosažený hospodářský výsledek
ke dni 31.12.2012, ztrátu ve výši
12.720,50 Kč, pokrýt z rezervního fondu příspěvkové organizace.
 75/2013-RADA/3401
schvaluje
1. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Žamberk, 28.
října 581, Žamberk, IČ 49316834, za
rok 2012.
2. dosažený hospodářský výsledek k
31.12.2012, ztrátu ve výši 80.769,96
Kč, vypořádat následujícím způsobem:
- finanční prostředky ve výši 8.769,96
Kč pokrýt z rozpočtu zřizovatele,
- finanční prostředky ve výši 72.000 Kč
proúčtovat v účetnictví příspěvkové
organizace na účet 432 Nerozdělený

zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
 75/2013-RADA/3402
schvaluje
1. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Žamberk, Nádražní 743, Žamberk, IČ 70995460, za rok
2012.
2. dosažený hospodářský výsledek ke
dni 31.12.2012, ztráta ve výši 9.168,80
Kč, pokrýt z rezervního fondu příspěvkové organizace.
 75/2013-RADA/3403
schvaluje
1. účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna Žamberk, nám.
Gen. Knopa 433, Žamberk, IČ 856487,
za rok 2012.
2. dosažený hospodářský výsledek ke
dni 31.12.2012, zisk ve výši 233.676,80
Kč, rozdělit následujícím způsobem:
- finanční prostředky ve výši 10.000 Kč
přidělit do fondu odměn,
- finanční prostředky ve výši
223.676,80 Kč přidělit do rezervního
fondu.
 75/2013-RADA/3404
schvaluje
1. účetní závěrku příspěvkové organizace Středisko volného času ANIMO
Žamberk, 28. října 713, Žamberk, IČ
72087650, za rok 2012.
2. dosažený hospodářský výsledek ke
dni 31.12.2012, zisk ve výši 45.104 Kč,
rozdělit následujícím způsobem:
- finanční prostředky ve výši 5.000 Kč
přidělit do fondu odměn,
- finanční prostředky ve výši 40.104 Kč
přidělit do rezervního fondu.
 75/2013-RADA/3405
schvaluje
1. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Petra
Ebena Žamberk, Masarykovo nám.
145, Žamberk, IČ 72087668, za rok
2012.
2. dosažený hospodářský výsledek ke
dni 31.12.2012, zisk ve výši 324.420,27
Kč, rozdělit následujícím způsobem:
- finanční prostředky ve výši 60.000 Kč
přidělit do fondu odměn,
- finanční prostředky ve výši
264.420,27 Kč přidělit do rezervního
fondu.
 75/2013-RADA/3406
schvaluje
1. účetní závěrku příspěvkové organizace Městská knihovna Žamberk,
Nádražní 743, Žamberk, IČ 72068256,
za rok 2012.
2. dosažený hospodářský výsledek
ke dni 31.12.2012, ztráta ve výši
10.534,23 Kč, pokrýt z rezervního fondu příspěvkové organizace.
 75/2013-RADA/3407
schvaluje
1. účetní závěrku příspěvkové organizace Městský kulturní podnik FIDIKO
Žamberk, Nádražní 39, Žamberk, IČ
72068272, za rok 2012
2. dosažený hospodářský výsledek
ke dni 31.12.2012, ztráta ve výši
123.599,83 Kč, vypořádat následujícím způsobem:
- finanční prostředky ve výši 6.000 Kč
pokrýt z rezervního fondu organizace,
- finanční prostředky ve výši
117.599,83 Kč proúčtovat v účetnictví
příspěvkové organizace na účet 432

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
minulých let.
 75/2013-RADA/3408
schvaluje
1. účetní závěrku příspěvkové organizace Městské muzeum Žamberk,
ČSA 472, Žamberk, IČ 72068264, za
rok 2012.
2. dosažený hospodářský výsledek
ke dni 31.12.2012, ztráta ve výši
132.091,36 Kč, pokrýt z rezervního
fondu organizace.
 75/2013-RADA/3409
schvaluje
1. účetní závěrku příspěvkové organizace Centrum sociální péče Žamberk,
Albertova 357, Žamberk, IČ 854603,
za rok 2012
2. dosažený hospodářský výsledek ke
dni 31.12.2012, zisk ve výši 31.479,67
Kč, rozdělit následujícím způsobem:
- finanční prostředky ve výši 6.296 Kč
přidělit do fondu odměn,
- finanční prostředky ve výši 25.183,67
Kč přidělit do rezervního fondu.
 75/2013-RADA/3410
bere na vědomí
informaci o dodržení výše mzdových
limitů ke dni 31.12.2012
u příspěvkových organizací zřízených
městem Žamberkem dle tabulky č. 1.
 75/2013-RADA/3411
bere na vědomí žádost příspěvkové
organizace Stacionář Ústí n.O., T.G.
Masaryka 123, Ústí n.O., o poskytnutí
příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na r.2013 na provoz
Stacionáře Ústí n.O., který poskytuje
sociální služby formou Denního stacionáře Človíček a Týdenního stacionáře Mezi vámi schvaluje poskytnutí
příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2013 příspěvkové organizaci Stacionář Ústí n.O.,
T.G.Masaryka 123, Ústí n.O., na provoz Stacionáře Ústí n.O., na zajištění
sociálních služeb formou Týdenního
stacionáře Mezi vámi pro 1 obyvatele města Žamberka, ve výši celkem
10.000,-Kč a ukládá Odboru finančnímu provést rozpočtové opatření s
tím, že příspěvek na „provoz Stacionáře Ústí nad Orlicí“ ve výši 10.000,Kč bude hrazen z kapitoly rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberka na
r.2013 „sociální práce - příspěvky organizacím“. Termín: 29.3.2013.
 75/2013-RADA/3412
bere na vědomí zprávu o výsledku
hospodaření dosaženém na hospodářské činnosti města Žamberka ke
dni 31. 12. 2012 - „správa a údržba
bytových a nebytových prostor v
majetku města“ realizované Správou
budov Žamberk, s.r.o., a schvaluje
účetní hospodářský výsledek dosažený ke dni 31. 12. 2012 na hospodářské
činnosti města Žamberka - „správa a
údržba bytových a nebytových prostor v majetku města“ - zisk ve výši
2.504. 893,69 Kč.
 75/2013-RADA/3413
schvaluje použití názvu a znaku města Žamberka na letáčcích a na plakátech vydaných Českými drahami, a.s.,
se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 v rámci projektu „Cyklopůjčovny ČD v Pardubickém kraji 2013“

smlouvu o reklamě uzavíranou mezi
městem Žamberkem, Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ 00279846 jako
objednatelem a Českými drahami,
a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha
1, IČ 70994226, jako poskytovatelem,
na zajištění reklamy pro město Žamberk v rámci projektu „Cyklopůjčovny ČD v Pardubickém kraji 2013“ za
cenu 1.500,-Kč bez DPH a pověřuje
Jiřího Dytrta, starostu města, jejím
podpisem.
 75/2013-RADA/3414
schvaluje nájemní smlouvu na pozemek parc.č. 1689 o výměře 6.907 m2 v
obci a k.ú. Žamberk na dobu určitou v
délce 4 roků. Žadatel: H.L.R. a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města,
podpisem nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 1689 o výměře 6.907 m2 v
obci a k.ú. Žamberk na dobu určitou v
délce 4 roků.
Žadatel: H.L.R. Termín: 30.03.2013.
 75/2013-RADA/3415
schvaluje výpůjčku části prostor archivu v suterénu budovy č.p. 833 v
Nádražní ulici v k.ú. Žamberk. Žadatel:
Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo
náměstí 166, 564 01 Žamberk, a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města,
podpisem smlouvy o výpůjčce na
část prostor archivu v suterénu budovy č.p. 833 v Nádražní ulici v k.ú.
Žamberk.
Žadatel: Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk.
 75/2013-RADA/3416
neschvaluje uzavření Dohody o převodu práv a povinností ve věci připojení odběrného zařízení nízkého
napětí v lokalitě naproti Konzumu v
Žamberku. Navrhovatel: Enteria, a.s.,
Pardubice.
 75/2013-RADA/3417
nemá námitek k umístěním elektrické
přípojky do komunikace na pozemcích ve vlastnictví města Žamberka
parc.č. 2336/3, 2336/2 a 2336/1, vše
v obci a k.ú. Žamberk s podmínkou
uvedení dotčených pozemků do původního stavu.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí,
stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného
orgánu státní správy vyžadované
zvláštním předpisem. Žadatel: J.T.
 75/2013-RADA/3418
schvaluje ceník prací v městských
lesích pro těžbu, přibližování dříví s
technologií vyvážení dříví do 100 m,
vyvážení klestu, přibližování jehličnatého dříví (kůň, LKT), přibližování
listnatého dříví (kůň, LKT).
 75/2013-RADA/3419
schvaluje smlouvy o provedení stavby nebo opatření ve věci stavby
„Rekonstrukce místní komunikace,
Žamberk“ na pozemek parc.č. 5064 v
k.ú. Helvíkovice - Obec Helvíkovice,
parc.č. 2273 v k.ú. Žamberk - Vladimír
Falta, parc.č. 2270 v k.ú. Žamberk- Ján
Mikulík.
Žadatel: Multiaqua, s.r.o., Veverkova
1343, 500 02 Hradec Králové
a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu
města, podpisem smluv o provedení
stavby nebo opatření ve věci stavby
„Rekonstrukce místní komunikace,
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Žamberk“ na pozemek parc.č. 5064 v
k.ú. Helvíkovice - Obec Helvíkovice,
parc.č. 2273 v k.ú. Žamberk - Vladimír
Falta, parc.č. 2270 v k.ú. Žamberk - Ján
Mikulík.
Žadatel: Multiaqua, s.r.o., Veverkova
1343, 500 02 Hradec Králové.
Termín: 30.03.2013
 75/2013-RADA/3420
schvaluje vyhlášení veřejné zakázky
na „Výměnu masážní vany v AAT Pod
Černým lesem“ a pověřuje odbor
REÚP administrací veřejné zakázky
na „Výměnu masážní vany v AAT Pod
Černým lesem“.
 75/2013-RADA/3421
nemá námitek jako vlastník sousedního pozemku parc.č. 2080/45 (město
Žamberk) s umístěním stavby plotu
na pozemku parc.č. 2080/39 v k.ú.
Žamberk. Toto sdělení nenahrazuje
rozhodnutí, stanovisko, vyjádření,
souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy
vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: E.S.
 75/2013-RADA/3422
ukládá
Ing.
Jiřímu Šmokovi, vedoucímu odboru
regionálního rozvoje a územního plánování,
zveřejnit na úřední
desce Městského úřadu v Žamberku
záměr pronájmu dvou polí zábradlí
u veřejných WC v Zámecké ulici v k.ú.
Žamberk. Žadatel: PROJEKT SQUARE,
s.r.o., Adamovská 1064/7, 140 00 Praha 4, Michle. Termínn: 30.03.2013.
a neschvaluje umístění reklamy na
Masarykově náměstí v k.ú. Žamberk.
Žadatel: PROJEKT SQUARE, s.r.o.,
Adamovská 1064/7, 140 00 Praha 4,
Michle.
 75/2013-RADA/3423
ukládá
Ing. Jiřímu
Šmokovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje a územního plánování, zveřejnit na úřední desce Městského úřadu v Žamberku záměr dražby
bytové jednotky č. 823/5 o velikosti
2+1, s podlahovou plochou s příslušenstvím 55,00 m2, ve 3 NP domu č.p.
823 na pozemcích parc.č. 3921, 3920
v k.ú. Žamberk se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 550/9101 z celku
společných částí budovy a spoluvlastnickým podílem o velikosti 550/9101
z celku shora uvedených pozemků za
vyvolávací cenu 550.000,- Kč. Termín:
30.03.2013.
 75/2013-RADA/3424
schvaluje uzavření smlouvy o dílo ve
věci provedení Průkazu energetické
náročnosti budov (PENB) dle přílohy.
Žadatel: Comfort Space Praha, a.s.,
Argentinská 1027/20, 170 00 Praha
7, a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu
města, podpisem smlouvy o dílo ve
věci provedení Průkazu energetické
náročnosti budov (PENB) dle přílohy.
Žadatel: Comfort Space Praha, a.s.,
Argetinská 1027/20, 170 00 Praha 7.
Termín: 30.04.2013.
 75/2013-RADA/3425
schvaluje uzavření smlouvy o dílo ve
věci provedení restaurování kamenných prvků budovy radnice č.p. 166
na Masarykově náměstí v obci a k.ú.
Žamberk dle rozpočtu. Žadatel: J.V. a

pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem smlouvy o dílo ve věci
provedení restaurování kamenných
prvků budovy radnice č.p. 166 na Masarykově náměstí v obci a k.ú. Žamberk dle rozpočtu.
Žadatel: J.V. Termín: 30.04.2013.
 75/2013-RADA/3426
bere na vědomí informaci o přípravě
realizace výběrového řízení na dodavatele odborných služeb pro klíčové
aktivity k projektu: „Zvýšení kvality řízení města Žamberka a jeho orgánů“
reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00094.
 75/2013-RADA/3427
bere na vědomí žádost ředitele ZŠ
28.října, Žamberk ve věci montáže
soklů v objektu školy a ukládá Odboru finančnímu připravit rozpočtové
opatření na doplatek montáže soklů
v 1.patře objektu ZŠ 28.října, Žamberk ve výši 17.747,- Kč včetně DPH.
Termín: 29.3.2013 a schvaluje realizaci
montáže soklů v pořizovací hodnotě
cca 75.000,- Kč ve 2.patře objektu ZŠ
28.října, Žamberk v r.2013 jen v případě mimořádných rozpočtových
příjmů.
 75/2013-RADA/3428
nemá námitek k umístění stavby - připojení nového parkoviště pro osobní
automobily zaměstnanců firmy na
pozemcích parc.č. 660/1, 645/11,
3693/1, 664/99, 3689/1 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: Bühler CZ, s.r.o., Nádražní
696, 564 01 Žamberk a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem
smlouvy o právu k provedení stavby
ve věci umístění stavby - připojení nového parkoviště pro osobní automobily zaměstnanců firmy na pozemcích
parc.č. 660/1, 645/11, 3693/1, 664/99,
3689/1 v obci a k.ú. Žamberk.
Žadatel: Bühler CZ, s.r.o., Nádražní
696, 564 01 Žamberk.
Termín: 30.03.2013
 75/2013-RADA/3429
ukládá
Odboru regionálního rozvoje a územního plánování předložit
v rámci součinnosti města při přípravě strategie MAS Orlicko projektové
záměry dle přílohy. Termín: 25.3.2013.
 75/2013-RADA/3430
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o
umístění stavby na pozemcích parc.č. 2192/1, 2192/2, 2192/4, 2192/5,
2192/6 a st. p.č. 4889 v k.ú. Žamberk
- stavba TOP CENTRUM Žamberk parkoviště.
Žadatel: Meixner a Hanuš, a.s., Czech
republic, Francouzská 172/30, 120 00
Praha 2, Vinohrady a pověřuje Jiřího
Dytrta, starostu města,
podpisem veřejnoprávní smlouvy o
umístění stavby na pozemcích parc.č. 2192/1, 2192/2, 2192/4, 2192/5,
2192/6 a st. p.č. 4889 v k.ú. Žamberk
- stavba TOP CENTRUM Žamberk parkoviště.
Žadatel: Meixner a Hanuš, a.s.,
Czech republic, Francouzská 172/30,
120 00 Praha 2, Vinohrady. Termín:

30.03.2013.
 75/2013-RADA/3431
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o
umístění stavby na pozemcích parc.č.
4888/1 v k.ú. Žamberk, st.p.č. 207/9 v
k.ú. Dlouhoňovice - stavba TOP CENTRUM Žamberk - sklad hutního materiálu.
Žadatel: Meixner a Hanuš, a.s., Czech
republic, Francouzská 172/30, 120 00
Praha 2, Vinohrady a pověřuje Jiřího
Dytrta, starostu města, podpisem
veřejnoprávní smlouvy o umístění
stavby na pozemcích parc.č. 4888/1
v k.ú. Žamberk, st.p.č. 207/9 v k.ú.
Dlouhoňovice - stavba TOP CENTRUM
Žamberk - sklad hutního materiálu.
Žadatel: Meixner a Hanuš, a.s., Czech
republic, Francouzská 172/30, 120 00
Praha 2, Vinohrady.
Termín: 30.03.2013.
 75/2013-RADA/3432
bere na vědomí zápis z jednání komise pro regeneraci městské památkové
zóny ze dne 28.02.2013 a doporučuje
zastupitelstvu města
schválit rozdělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace
MPZ v Žamberku pro r.2013 takto:
- T. a M. P., dům čp. 63 na Masarykově
náměstí v Žamberku - restaurování
portálu, zhotovení nových závěsů
dveří na domě - město Žamberk:
3.000,-Kč, dotace MK: 14.000,-Kč,
- M.Š., dům čp. 282 v Tyršově ul. v
Žamberku - výměna střešní krytiny
- I. část - město Žamberk: 50.000,-Kč,
dotace MK: 200.000,-Kč,
- M.Š., dům čp. 282 v Tyršově ul. v
Žamberku - restaurování oken město Žamberk:3.000,-Kč, dotace
MK: 9.000,-Kč,
- Město Žamberk, Radnice čp. 166 na
Masarykově nám. v Žamberku - restaurování kamenných prvků (sokl,
portál) a štukového erbu - město
Žamberk:30.000,-Kč, dotace MK:
35.000,-Kč,
- ŘKF - děkanství Žamberk - pokračování opravy vnějších fasád kostela sv. Václava v Žamberku: město
Žamberk: 214.000,-Kč, dotace MK:
457.000,-Kč.
 75/2013-RADA/3433
schvaluje uzavření SOD na dodávku
technologie solárního ohřevu vody
v dětském bazénku na koupališti v
Žamberku.
Dodavatel: SOLAR-ŠRÁMEK, s.r.o.,
Vrchlabí a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem SOD na dodávku technologie solárního ohřevu
vody v dětském bazénku na koupališti v Žamberku s firmou SOLAR-ŠRÁMEK, s.r.o., Vrchlabí.
 75/2013-RADA/3434
schvaluje poskytnutí finančního daru
ve výši 5.000,00 Kč dle Pravidel SAM
3221, dle přílohy a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem smluv.
 75/2013-RADA/3435
bere na vědomí žádost L.N. a předává
žádost odboru REÚP a PRÁV k vyjádření do příští RM.
 75/2013-RADA/3436
schvaluje dodatek č. 11 ke Smlouvě o
dílo na svoz a odstraňování komunálního odpadu uzavřené mezi městem

Žamberkem a společností EKOLA České Libchavy, s.r.o., na rok 2013 a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, jeho
podpisem. Termín: 28.3.2013.
 75/2013-RADA/3437
schvaluje obsah smlouvy mezi městem Žamberkem a původcem odpadu: Centrem sociální péče města
Žamberka, a pověřuje Jiřího Dytrta,
starostu města, podpisem smlouvy.
Termín: 28.3.2013.
 75/2013-RADA/3438
schvaluje obsah smluv mezi městem
Žamberkem a původci odpadu: Česká
pošta, s.p., Topenářství Žamberk, s.r.o.,
Zbyněk Filip-autoškola, Česká republika - Úřad práce ČR a pověřuje Jiřího
Dytrta, starostu města, podpisem
smluv. Termín: 28.3.2013.
 75/2013-RADA/3439
schvaluje podání přihlášky do Grantového řízení v programu Rekonstrukce
v rámci poskytování finančních podpor z Fondu Asekol
a pověřuje Bc. Alenu Hovádkovou k
administraci této přihlášky.
Termín: 31.12.2013.
 75/2013-RADA/3440
schvaluje umístění dvou kontejnerů
na textil do sběrného dvora
a obsah smlouvy o umístění dvou
kontejnerů na textil se společností
DIMATEX CS, s.r.o., Stráž nad Nisou
a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu
města, podpisem smlouvy. Termín:
29.3.2013.
 75/2013-RADA/3441
schvaluje rozdělení finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu
města na MPE pro r.2013 dle návrhu
komise pro MPE, a to pro Klub přátel
přírody LUPÍNEK ve výši 10.000,- Kč,
pro Sportovní klub Žamberk, oddíl kanoistiky ve výši 2.000,- Kč, pro
Mateřskou školu Sluníčko ve výši 7.
000,- Kč, pro Občanské sdružení rodičů a přátel OU ve výši 4.000,- Kč, pro
Mateřskou školu Čtyřlístek ve výši
9.000,- Kč, pro Sdružení Maturitas ve
výši 5.000,- Kč, pro občanské sdružení CEMA Žamberk ve výši 6.000,- Kč,
pro ZŠ Žamberk, Nádražní 743 ve
výši 3.000,- Kč, pro ZŠ Žamberk, 28.
října 581 ve výši 2.000,- Kč a pro Občanské sdružení rodičů a přátel OU ve
výši 2.000,- Kč. Příspěvky navržené ve
výši nepřesahující částku 50.000,- Kč
pro jednotlivé žadatele jsou v celkové
výši 50.000,- Kč a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, k podpisu smluv
s jednotlivými žadateli o příspěvek
z rozpočtu města v rámci kapitoly
„Mládežnické projekty ekologické“.
Termín: 29.3.2013.
 75/2013-RADA/3442
schvaluje dokument OS 1101 „Směrnice pro tvorbu a využívání sociálního
fondu městského úřadu, městské policie a uvolněných zastupitelů města
Žamberka“ s účinností od 01.04.2013.
 75/2013-RADA/3443
bere na vědomí smlouvu s firmou
Kadlec elektronika a na ni navazující
rozpočtové opatření.
 75/2013-RADA/3444
bere na vědomí zápis z jednání komise pro sociální služby ze dne 11. března 2013 a
schvaluje, na základě
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doporučení komise pro sociální služby, uzavřít nájemní smlouvy na byty v
DPS na dobu neurčitou: byt č. 295 s E.
a J.B., na byt č. 242 s F.P., na byt č. 229
s M.V.
 75/2013-RADA/3445
bere na vědomí zápis z jednání komise pro zahraniční styky ze dne
27.02.2013.
 75/2013-RADA/3446
bere na vědomí zápis z jednání komise pro zahraniční styky sekce mimoevropské ze dne 01.02.2013 - otevření
a posouzení přihlášek zájemců o studijní pobyt v RL.
 75/2013-RADA/3447
bere na vědomí oznámení MŠ Sluníčko o uzavření školy o hlavních
prázdninách v termínu od 01.07. do
09.08.2013.
 75/2013-RADA/3448
schvaluje umístění upoutávky o velikosti 1,5 x 2 m s plakátem na filmový
festival Jeden svět, který se pořádá v
Ústí n.O. na Masarykově nám.v Žamberku od 07.04.-15.04.2013, dle platné vyhlášky města. Žadatel: Spouti
- Spolek pro organické Ústí, o.s., Třebovská 1057, Ústí nad Orlicí .
 75/2013-RADA/3449
bere na vědomí koncept kroniky
města za r.2012 a schvaluje zápis do
kroniky.
 75/2013-RADA/3450
bere na vědomí informaci starosty
ohledně projektu na podporu rozvoje
fotbalových hřišť - projektu minihřiště.
 75/2013-RADA/3451
bere na vědomí informaci starosty
o plánované cestě do partnerského
města Rice Lake.
 75/2013-RADA/3452
bere na vědomí oznámení ředitele
MKP FIDIKO o prodloužení provozní
doby kanceláře od 01.02.2013.
 75/2013-RADA/3453
schvaluje ředitelem MKP FIDIKO předložená pravidla uplatňování slev ZTP
a ZTP/P na představení pořádaná
MKP FIDIKO Žamberk.
 75/2013-RADA/3454
schvaluje realizační tým pro Majáles
2013 ve složení: Zuzana Žváčková,
Iva Mimrová, Martin Mimra, Vladimír
Fabián.
 75/2013-RADA/3455
souhlasí s přijetím finančního daru ve
výši 14.700,- Kč od T.L. Základní školou Žamberk, 28. října 581.
 75/2013-RADA/3456
schvaluje umístění reklamního poutače na pozemku ve vlastnictví města
parc.č. 922/1 v k.ú. Žamberk dle přílohy do 12.03.2014 dle platné vyhlášky
města.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí,
stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného
orgánu státní správy vyžadované
zvláštním předpisem.
Žadatel: Standeko, s.r.o., Nádražní
815, Žamberk.
Jiří Dytrt, starosta města

