PŘÍLOHA Žamberských listů č.11/2013
Usnesení Rady města
č.79 ze dne 9.května 2013

 79/2013-RADA/3644

schvaluje ověřovatelem zápisu RM
Ing. arch. Vladimíru Středovou.

 79/2013-RADA/3645

schvaluje předložený program jednání RM.
 79/2013-RADA/3646
bere na vědomí informaci o splněných usneseních č. 2040/12, 60/2012RADA/2599, 68/2012-RADA/3082, 3097,
3098, 3099, 3111, 71/2013-RADA3207,
72/2013-RADA/3283, 3286, 73/2013RADA/3330, 74/2013-RADA/3363, 3374,
3377, 3380, 75/2013-RADA/3399, 3400,
3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408,
3409, 3410, 3411, 3417, 3421, 3430, 3431,
3432, 3448, 3454, 76/2013-RADA/3465,
3466, 3474, 3477, 3479, 3480, 3483,
3488, 3494, 3498, 3508, 3509, 77/2013RADA/3525, 3526, 3527, 3531, 3536, 3538,
3551, 3560, 3562, 78/2013-RADA-3590,
3593, 3594, 3596, 3620 městským úřadem.
 79/2013-RADA/3647
schvaluje v působnosti valné hromady
společnosti Správa budov Žamberk, s.r.o.,
IČO: 25280091 se sídlem Žamberk, Klostermannova 990, PSČ: 564 01, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, pobočka Pardubice, oddíl C, vložka 12570 hospodářský
výsledek dosažený společností za r.2012
dle přílohy a schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti Správa
budov Žamberk, s.r.o., za r.2012 dle předloženého návrhu varianta č.1.
 79/2013-RADA/3648
bere na vědomí - veřejnou vyhlášku územní rozhodnutí Stavebního úřadu
MěÚ Žamberk o umístění stavby „rodinného domu“ na pozemku parc. č. 2422/11 a
2422/1 v k.ú. Žamberk,
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ
Žamberk o umístění stavby „oplocení“
na pozemku parc.č. 2080/39 v k.ú. Žamberk,
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ
Žamberk o umístění stavby „kanalizační
a vodovodní přípojka“ na pozemcích
parc.č. 2336/3, 2336/2, 4953 v k.ú. Žamberk,
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ
Žamberk o umístění stavby „kanalizační
a vodovodní přípojka“ na pozemcích
parc.č. 3716/1 a 1013 v k.ú. Žamberk,
- rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby „lapol tuků pro
Divadelní kavárnu a restauraci“ na pozemcích parc.č. 366/1 a 365 v k.ú. Žamberk,
- stanovisko Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k dělení pozemku dle GP č. 41480/2009 ze dne 07.05.2009.
 79/2013-RADA/3649
bere na vědomí - oznámení odboru ZPZE
MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení
ve věci povolení kácení stromů rostoucích
mimo les „15 ks topolu osiky“ na pozemku
parc.č. 2130/3 v k.ú. Žamberk,
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk
o odvodech za trvalé odnětí části pozemkových parcel č. 2336/1, 2336/2 v
k.ú. Žamberk ze zemědělského půdního
fondu pro akci „Žamberk - ul. Na Rozárce
- úprava místní komunikace“ a odvolání
proti tomuto rozhodnutí.

 79/2013-RADA/3650
bere na vědomí - stavební povolení odboru SPDO MěÚ Žamberk pro stavbu
„Dostavba areálu závodu Bühler CZ nové parkoviště - SO 23” na pozemcích
v k.ú.Žamberk,
- usnesení odboru SPDO MěÚ Žamberk
o přerušení řízení o stavební povolení
stavby „rekonstrukce místní komunikace“ na pozemcích parc.č. 2275, 2273,
2274, 2304, 2305, 3789 v k.ú. Žamberk,
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ
Žamberk - opatření obecné povahy místní úprava provozu na místní komunikaci ul. Nádražní , umístění trvalého
dopravního značení,
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk
o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro zábor části Masarykova
náměstí před č.p. 64 na pozemku parc.č.
3687/17 v k.ú. Žamberk pro umístění
předzahrádky u Sport baru,
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk
o povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci ul. Zemědělská
z důvodu napojení nemovitosti parc.č.
2095/9 a 2095/8 v k.ú. Žamberk pro novostavbu provozovny truhlářství,
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk
o povolení zvláštního užívání místních
komunikací ul. Komenského, ul. Vrchlického a části ul. Nádražní od Vojáčkových
sadů a Masarykovo nám. pro pořádání
Majálesového průvodu studentů Gymnázia Žamberk a Majálesu v k.ú. Žamberk,
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk
o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro zábor části místní komunikace - chodník ul. Kostelní před č.p. 66
na pozemku parc.č. 835/2 v k.ú. Žamberk
pro umístění lešení na stavbu oprava
domu,
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk
o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro zábor místní komunikace
ul. Ořechová na stavbu Žamberk, Ořechová, 686/95 „Oros - přípojka NN“ na
pozemku parc.č. 2787/1v k.ú. Žamberk,
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk
o povolení zvláštního užívání místní komunikace ul. Zemědělská pro umístění
podzemního zařízení - plynové přípojky
a přípojky splaškové kanalizace na pozemku parc.č. 3904/11 v k.ú. Žamberk.
 79/2013-RADA/3651
bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberka na r.2013
ke dni 31.3. 2013.
 79/2013-RADA/3652
bere na vědomí informaci Městského muzea Žamberk o záměru podnájmu nebytových prostor v areálu bývalé textilní továrny Mosilana (Vonwiller a spol.) pro účely
zřízení externího depozitáře Městského
muzea Žamberk.
 79/2013-RADA/3653
schvaluje příspěvkové organizaci Základní škole Žamberk, 28. října 581, Žamberk,
přijetí věcného daru - počítačová sestava
v počtu 74 kusů - ve výši 128.645,10 Kč, od
firmy Bühler CZ, s.r.o., Žamberk.
příspěvkové organizaci Základní škole
Žamberk, 28. října 581, Žamberk, bezúplatný převod nepotřebného majetku (počítače, monitory) příspěvkovým organizacím
Středisku volného času ANIMO Žamberk,
28. října 713, Žamberk, Centru sociální

péče, Albertova 357, Žamberk, Základní
umělecké škole Petra Ebena Žamberk,
Masarykovo nám. 145, Žamberk, Mateřské
škole Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk a
Městskému kulturnímu podniku FIDIKO
Žamberk, Nádražní 39, Žamberk.
 79/2013-RADA/3654
bere na vědomí žádost místní organizace
KDU ČSL Žamberk, IČ: 00442704, o poskytnutí příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na r.2013 na dopravu
jízdních kol do Ostravy v rámci charitativní
akce „Kola pro Afriku“ ve výši 10.000,- Kč a
schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na r.
2013 místní organizaci KDU ČSL Žamberk,
IČ: 00442704, na dopravu jízdních kol do
Ostravy v rámci charitativní akce „Kola pro
Afriku“ ve výši 5.000,- Kč s tím, že příspěvek
bude hrazen z provozní rezervy rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberka na r.2013
a ukládá Odboru finančnímu provést příslušné rozpočtové opatření.
Termín: 31.5.2013.
 79/2013-RADA/3655
bere na vědomí žádost občanského sdružení Asociace nositelů legionářských tradic, o.s., IČ: 26599538, Banskobystrická 11,
Praha 6, o podporu projektů realizovaných
občanským sdružením a schvaluje poskytnutí podpory občanskému sdružení
Asociace nositelů legionářských tradic,
o.s., IČ: 26599538, Banskobystrická 11, Praha 6, městem Žamberkem, a to formou:
Členstvím města Žamberka v občanském
sdružení ANLET .
 79/2013-RADA/3656
bere na vědomí žádost nájemce autokempinku o provedení havarijní opravy v
areálu autokempinku v Žamberku: výměny omezovače tlaku na přívodu vody, termostatického ventilu a bojleru na teplou
vodu a schvaluje provedení havarijní opravy v areálu autokempinku v Žamberku: výměnu omezovače tlaku na přívodu vody,
výměnu termostatického ventilu a bojleru
na teplou vodu v celkové ceně do 15 tis.
Kč s tím, že uvedená částka bude hrazena
z kapitoly rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na r.2013 „Havarijní opravy na
majetku města“.
 79/2013-RADA/3657
schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro
r.2013 dle tabulky č. 1).
 79/2013-RADA/3658
bere na vědomí informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni
30.04.2013, uvedené v tabulce č. 1).
 79/2013-RADA/3659
doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti trafostanice TS č.
UO_1159 bez čp/če na pozemku parc.č.
4974 „Žamberk-Dukelská“ v obci a k.ú.,
Žamberk včetně technologické části a
transformátoru, dle znaleckých posudků.
Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s.,Teplická
874/8, 405 02 Děčín.
 79/2013-RADA/3660
schvaluje výpůjčku části pozemku parc.č.
3752/3 o výměře 13 m2 v obci a k.ú. Žamberk z důvodu předzahrádky v období
01.06. - 30.09.2013. Žadatel: Louis Coffee
Bar, Nádražní 764, 564 01 Žamberk a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem smlouvy o výpůjčce ve věci části
pozemku parc.č. 3752/3 o výměře 13 m2 v
obci a k.ú. Žamberk z důvodu předzahrád-

1

ky v období 01.06. - 30.09.2013. Žadatel:
Louis Coffee Bar, Nádražní 764, 564 01
Žamberk. Termín: 30.05.2013
 79/2013-RADA/3661
doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 10143 - zeleň,
ostatní plocha o výměře 901 m2 v obci a
k.ú. Žamberk za kupní cenu dle cenové
mapy. Žadatel: J.M.
 79/2013-RADA/3662
bere na vědomí žádost firmy PROJEKT
SQUARE, s.r.o., Praha o využití části plochy
před štítovou stěnou BD čp. 60 a ukládá
Ing. Jiřímu Šmokovi, vedoucímu odboru
regionálního rozvoje a územního plánování, zveřejnit na úřední desce Městského
úřadu v Žamberku záměr výpůjčky části
pozemků parc.č. 817 a 818 v k.ú. Žamberk.
Žadatel: PROJEKT SQUARE, s.r.o., Adamovská 1064/7, 140 00 Praha 4, Michle. Termín:
30.05.2013.
 79/2013-RADA/3663
bere na vědomí návrh prodeje pozemků
parc.č. 2160/1, 2159 a 2153, vše v obci a
k.ú. Žamberk a postupuje ZM k závěrečnému projednání o prodeji. Žadatel: P.K, J.P,
J.P.,M.P. v zastoupení J.P.
 79/2013-RADA/3664
ukládá Ing. Jiřímu Šmokovi, vedoucímu
odboru regionálního rozvoje a územního
plánování, zveřejnit na úřední desce
Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje pozemku parc.č. 582/9 - travní p. o výměře 47 m2 v obci a k.ú. Dlouhoňovice dle
GP č. pl. 414-80/2009 ze dne 07.05.2009.
Žadatel: M.P. Termín: 30.05.2013.
 79/2013-RADA/3665
doporučuje zastupitelstvu města projednat možnost odkupu pozemků parc.č. 504
- zastavená plocha a nádvoří, zbořeniště o
výměře 1.217 m2 a parc.č. 508/35 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1.913 m2 ,
vše v obci a k.ú. Žamberk ve vlastnictví Lidl
Česká republika, v.o.s. a pověřuje Jiřího
Dytrta, starostu města , jednáním ve věci
odkupu/pronájmu pozemků parc.č. 504 zastavená plocha a nádvoří, zbořeniště o
výměře 1.217 m2 a parc.č. 508/35 - ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 1.913 m2, vše
v obci a k.ú. Žamberk ve vlastnictví Lidl
Česká republika, v.o.s. Termín: 30.07.2013.
 79/2013-RADA/3666
nedoporučuje ZM prodej pozemku parc.č.
2160/29 - orná půda o výměře 28.296 m2v
obci a k.ú. Žamberk. Žadatel: AgroKonzulta Žamberk, s.r.o., Klostermannova 1258,
564 01 Žamberk.
 79/2013-RADA/3667
nedoporučuje ZM prodej pozemku parc.č.
2285/1 - orná půda o výměře 10.594 m2 v
obci a k.ú. Žamberk. Žadatel: AgroKonzulta Žamberk, s.r.o., Klostermannova 1258,
564 01 Žamberk.
 79/2013-RADA/3668
schvaluje zadání a vyhlášení výběrového
řízení „Výměna oken - Centrum sociální
péče města Žamberka“ podle Pravidel
města formou elektronické aukce a jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Výměna
oken - Centrum sociální péče v Žamberku“
ve složení Ing. Petr Novotný, Milan Obst,
Mgr. Miroslava Krajčírová, Pavel Morávek,
Ing. Vladimír Fabián.
 79/2013-RADA/3669
ukládá Ing. Jiřímu Šmokovi, vedoucímu
odboru regionálního rozvoje a územního
plánování, zveřejnit na úřední desce Měst-

ského úřadu v Žamberku záměr pronájmu
novinového stánku na části pozemku
parc.č. 783 v obci a k.ú. Žamberk. Termín:
30.05.2013.
 79/2013-RADA/3670
ukládá Ing. Jiřímu Šmokovi, vedoucímu
odboru regionálního rozvoje a územního
plánování, zveřejnit na úřední desce Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje
pozemku parc.č. 3165/10 - tr. tr. porost o
výměře 826 m2 v obci a k.ú. Žamberk. Žadatel: J.K. Termín: 30.05.2013.
 79/2013-RADA/3671
bere na vědomí vyhlášení výběrového řízení ve věci pronájmu nebytových prostor
a pozemků v žst. Žamberk -parc.č. 261 v
k.ú. Dlouhoňovice. Žadatel: České dráhy,
a.s., Regionální správa majetku Hradec
Králové, Riegrovo náměstí 1660, 501 01
Hradec Králové a pověřuje Jiřího Dytrta,
starostu města, k výběrovému řízení ve
věci pronájmu nebytových prostor a pozemků v žst. Žamberk -parc.č. 261 v k.ú.
Dlouhoňovice. Žadatel: České dráhy, a.s.,
Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1660, 501 01 Hradec
Králové. Termín: 14.05.2013.
 79/2013-RADA/3672
schvaluje smlouvu o dílo a poskytování
služeb s firmou GPlus, s. r. o., a pověřuje
Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem
smlouvy o dílo ve věci poskytování služeb
s firmou GPlus, s. r. o. Termín: 30.06.2013.
 79/2013-RADA/3673
bere na vědomí žádost Kralické pevnostní
oblasti o bezplatné umístění informačního
stojanu a souhlasí s bezplatným umístěním informačního stojanu Kralické pevnostní oblasti vedle chodníku na vjezdu
do Sportovního areálu Pod Černým lesem.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí,
stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu
státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
 79/2013-RADA/3674
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Výměna masážní vany na městském koupališti v Žamberku“ a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem Dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo „Výměna masážní vany
na městském koupališti v Žamberku“.
 79/2013-RADA/3675
schvaluje poskytnutí finančního daru ve
výši 5.000,00 Kč dle Pravidel SAM 3221 pro
děti narozené po 01.10.2006 včetně, dle
přílohy a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu
města, podpisem smluv.
 79/2013-RADA/3676
bere na vědomí informaci vedoucí PRAV o
žádostech o poskytování informací.
 79/2013-RADA/3677
schvaluje smlouvu o právu k provedení
stavby „Vodovod a kanalizace pro zástavbu
Pod Rozárkou, Žamberk“ uzavřenou mezi
městem Žamberkem a firmou STANDEKO,
s.r.o., Žamberk, Nádražní 815 a pověřuje
Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem
smlouvy.
 79/2013-RADA/3678
bere na vědomí zápis z jednání komise pro
prevenci kriminality ze dne 6. května 2013
a schvaluje v rámci programů prevence
kriminality poskytnutí příspěvku z rozpočtu města, z kapitoly „prevence kriminality”:
Občanskému sdružení rodičů a přátel OU a
PrŠ Žamberk na projekt „Týden bez domova” ve výši 12.000 Kč a na projekt „ Zdravá
škola II” ve výši 8.000 Kč, Mateřské škole
Čtyřlístek Žamberk na projekt „ Na zlověstném ostrově“ ve výši 6.000 Kč a pověřuje
Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem
smluv.

 79/2013-RADA/3679
bere na vědomí zápis z provedení povodňové prohlídky toku Divoká Orlice ze dne
19.4.2013 a ukládá Ing. Jiřímu Šmokovi,
vedoucímu odboru regionálního rozvoje a
územního plánování, navrhnout řešení ve
věci propustku pod komunikací U Líšnice.
Termín: 30.6.2013.
 79/2013-RADA/3680
neschvaluje uzavření nájemní smlouvy
s V.B. na byt č. 9 v ul. Revoluční 794, Žamberk a trvá na svém usnesení č. 77/2013RADA/3560 o předání bytu.
 79/2013-RADA/3681
schvaluje zábor chodníku na pozemku
parc.č. 3692/1 v k.ú. Žamberk pro stavbu lešení z důvodu rekonstrukce fasády
domu a opravy střechy č.p. 26 v termínu
od 20.05.2013-20.07.2013.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí,
stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu
státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: P.J.
 79/2013-RADA/3682
souhlasí s umístěním dopravní značky B28
+ dodatkové tabulky E8d s metry a vodorovným značením V12c- zákaz zastavení
na chodníku před č.p. 62 na Masarykově
náměstí na náklady žadatele.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí,
stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu
státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: L.N.
 79/2013-RADA/3683
schvaluje - smlouvu o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace v požární ochraně na
výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro r.2013 - akceschopnost jednotek s Pardubickým krajem - smlouvu o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace v
požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro r.2013
- ostatní části dotace - zásahy za období
listopad až prosinec 2012 s Pardubickým
krajem a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu
města, jejich podpisem. Termín: 13.5.2013.
 79/2013-RADA/3684
bere na vědomí zápis z jednání ze dne
16.04.2013 ve věci dalších kroků ve využití bývalého areálu Českých vinařských
závodů.
 79/2013-RADA/3685
bere na vědomí nabídku vybavení mateřských škol bezpečnostním systémem
Walkodile a ukládá Odboru finančnímu
připravit rozpočtové opatření na zajištění
nákupu bezpečnostních prvků ( 8 ks) pro
předškolní děti ve výši 48.000,- Kč.
Termín: 23.5.2013.
 79/2013-RADA/3686
bere na vědomí žádost Domova pod hradem Žampachem o poskytnutí podpory
- daru finančního a materiálního akci Zámecká slavnost 2013, Letní hudební festival pod hradem Žampachem, a ukládá
Zuzaně Žváčkové zajistit na tyto akce materiální podporu. Termín: 31.05.2013.
79/2013-RADA/3687
bere na vědomí otevřený dopis Radě města ze dne 02.05.2013 zaslaný J.Ž.

 80/2013-RADA/3690
bere na vědomí informaci o splněných
usneseních č. 2043/12, 2047/12, 52/2012RADA/226, 55/2012-RADA/2366, 57/2012RADA/2507,
64/2012-RADA/2869,
2870, 66/2012-RADA/2947, 67/2012RADA/3035, 3036, 3037, 3038, 69/2012RADA/3159, 3181, 73/2013-RADA/3331,
3335, 3336, 3337, 74/2013/3368, 75/2013RADA/3401, 3444, 76/2013-RADA/3467,
3468, 3469, 3471, 3473, 3476, 3478, 3491,
3502, 77/2013-RADA/3528, 3529, 3530,
3532, 3533, 3535, 3537, 3541, 3545, 3550,
3553, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560,
3561, 3572, 3579, 78/2013-RADA/3604,
3606, 3611, 3616, 3618, 3621, 3625, 3639
městským úřadem.
 80/2013-RADA/3691
bere na vědomí informaci starosty o kontrole usnesení č. 74/2013-RADA/3381,
3386, 76/2013-RADA/3511, 78/2013-RADA
/3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3596,
3587, 3588, 3613, 3623, 3626, 3627, 3628,
3629, 3630, 3631, 3636, 3637, 3638, 3640,
3642, 3643, 79/2013-RADA/3644, 3645,
3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3676, 3684,
3687 a vyřazuje je ze sledování.
 80/2013-RADA/3692
bere na vědomí
- společný územní souhlas a souhlas s
provedením ohlášeného stavebního záměru Stavebního úřadu MěÚ Žamberk
na stavbu „rodinný dům“ na pozemku
parc.č. 3163/2 v k.ú. Žamberk,
- usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o projednání záměru v územním
řízení k umístění stavby „rekonstrukce
místní komunikace, Žamberk - veřejné
osvětlení“ na pozemcích parc.č. 2269,
3789, 2070, 2280, 2304, 2274, 2272, 2273
v k.ú. Žamberk,
- stavební povolení Stavebního úřadu
MěÚ Žamberk na stavbu „technická infrastruktura pro bytovou výstavbu Žamberk - Pod Rozárkou“ na pozemcích v
k.ú. Žamberk,
- souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk
s provedením ohlášené stavby „stavební
úpravy rodinného domu č.p. 1352” na
pozemku parc.č. 1352 v k.ú. Žamberk.
 80/2013-RADA/3693
bere na vědomí
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o
zahájení správního řízení ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les „2
ks javoru horského, klene, na pozemku
parc.č. 645/3 v k.ú. Žamberk”,
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk
o změně rozhodnutí č.j. ŽP/94/1193
ve věci vyhlášení památných lip na pozemku parc.č. 3872 v k.ú. Žamberk, na
vyhlášení 1 ks památného stromu - Lípy
srdčité na pozemku parc. č. 3872/1 v k.ú.
Žamberk,
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk
o povolení kácení stromů rostoucích
mimo les „15 ks topolu osiky“ na pozemku parc.č. 2130/3 v k.ú. Žamberk a uložení náhradní výsadby,
- vyjádření odboru ZPZE MěÚ Žamberk
k návrhu územního plánu města
Žamberka,
- sdělení odboru ZPZE MěÚ Žamberk připomínek účastníků řízení ve věci „Schválení manipulačního řádu a povolení k
nakládání s povrchovými vodami - jejich
vzdouvání a akumulace, k využívání jejich energetického potencionálu, k užívání těchto vod pro chov ryb a k jinému
nakládání s nimi na významném vodním
toku Divoká Orlice”,
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk
o zahájení správního řízení ve věci „roz-

USNESENÍ RM

č.80 ze dne 23.května 2013
 80/2013-RADA/3688
schvaluje ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou.
 80/2013-RADA/3689
schvaluje předložený program jednání RM.
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hodnutí o dočasném odnětí pozemků
určených k plnění funkcí lesa“ na akci
„Vodovodní a kanalizační přípojka pro
č.p. 535“ v k.ú. Žamberk.
 80/2013-RADA/3694
bere na vědomí
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk
o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro zábor části Masarykova
náměstí před domem č.p. 144 v rámci
akce „Předzahrádka u Staročeské hospody IMRVERE“ na pozemku parc.č. 3684 v
k.ú. Žamberk,
- stavební povolení odboru SPDO MěÚ
Žamberk pro stavbu „Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu Žamberk - Pod Rozárkou” SO 101 komunikace na pozemcích v k.ú. Žamberk.
 80/2013-RADA/3695
bere na vědomí žádost L.D. o finanční příspěvek z rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na r.2013 na projekt Wasabi
- nahrávka regionální hudební skupiny v
nahrávacím studiu a schvaluje poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu příjmů a
výdajů města Žamberka na r. 2013 L.D. na
projekt Wasabi - nahrávka regionální hudební skupiny v nahrávacím studiu, ve výši
5.000,- Kč s tím, že příspěvek bude hrazen
z kapitoly „rezerva“ rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na r.2013, a ukládá
Odboru finančnímu provést příslušné rozpočtové opatření. Termín: 7.6.2013.
 80/2013-RADA/3696
bere na vědomí žádost Domova důchodců, Cihlářská 761, Ústí nad Orlicí, IČ:
70857130, o finanční příspěvek na 2 ubytované občany města Žamberka ve výši
odpovídající výnosu z RUD připadající na
2 občany města Žamberka a schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberka na r.2013
Domovu důchodců, Cihlářská 761, Ústí
nad Orlicí, IČ: 70857130, na 1 ubytovaného
občana města Žamberka ve výši 5.000,- Kč.
Příspěvek bude hrazen z kapitoly „rezerva“
rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
na r.2013. Ve věci poskytnutí příspěvku na
občana s trvalým pobytem v Křižánkách se
musí Domov důchodců Ústí n.O. obrátit na
obec Hejnice - místo trvalého pobytu občana a ukládá Odboru finančnímu provést
příslušné rozpočtové opatření
Termín: 7.6.2013.
 80/2013-RADA/3697
revokuje usnesení číslo 79/2013RADA/3654 - 79. Rada města, usnesení po
revokaci zní: bere na vědomí žádost pana
Václava Dudka, Kpt. Nálepky 1038, Žamberk, o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberka na r.2013
na dopravu jízdních kol do Ostravy v rámci
charitativní akce „Kola pro Afriku“ ve výši
10.000,- Kč a schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na r. 2013 panu Václavu Dudkovi,
Kpt. Nálepky 1038, Žamberk, na dopravu
jízdních kol do Ostravy v rámci charitativní
akce „Kola pro Afriku“ ve výši 5.000,- Kč s
tím, že příspěvek bude hrazen z provozní
rezervy rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na r.2013, a ukládá Odboru finančnímu provést příslušné rozpočtové
opatření. Termín: 7.6.2013.
 80/2013-RADA/3698
bere na vědomí žádost příspěvkové organizace mateřské škole Čtyřlístek, Tylova
1244, Žamberk, o havarijním stavu zahradního domečku pro děti a schvaluje
příspěvkové organizaci Mateřské škole
Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, provedení opravy havarijního stavu zahradního
domečku pro děti, ve výši do 10.000 Kč a

doporučuje zastupitelstvu města schválit
příspěvkové organizaci Mateřské škole
Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, navýšení příspěvku na provoz pro r.2013 o 5.000
,-Kč. Celkový provozní příspěvek po úpravě
bude pro r. 2013 činit 959.000 Kč. Zbývající
část potřebných finančních prostředků na
opravu zahradního domečku uhradí organizace ze svého rezervního fondu.
 80/2013-RADA/3699
schvaluje příspěvkové organizaci Školní
jídelně Žamberk, nám. Gen. Knopa 433,
Žamberk, použití rezervního fondu organizace v r.2013 na nákup vozidla Felicia Pick
Up LX 1.6 ve výši 34.000,- Kč.
 80/2013-RADA/3700
schvaluje aktualizované znění vnitřní organizační směrnice číslo OS 2116 Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku
určeného k prodeji.
 80/2013-RADA/3701
schvaluje a svým usnesením potvrzuje
s účinností od 01.08.2013 v pracovním
poměru na dobu určitou 6 let, pana Mgr.
Romana Pospíšila, ředitele Základní školy Žamberk, Nádražní 743 a paní Martu
Kacálkovou, ředitelku Školní jídelny Žamberk, nám. Gen. Knopa 433.
 80/2013-RADA/3702
bere na vědomí informaci o náhradě škody
z pojistné události číslo 4133003890.
 80/2013-RADA/3703
schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro
r.2013 dle tabulky č. 1).
 80/2013-RADA/3704
schvaluje podstatnou změnu nájemní
smlouvy ve věci zvyšování nájemného o
míru inflace stanovenou ČNB při její výši
nad 3%.
Žadatel: M.M. a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem dodatku k nájemní
smlouvě ve věci změny nájemní smlouvy
ve věci zvyšování nájemného o míru inflace stanovenou ČNB při její výši nad 3%.
Žadatel: M.M. Termín: 30.07.2013.
 80/2013-RADA/3705
schvaluje výpůjčku na část pozemku parc.č. 366/1 - ost. plocha, zeleň o výměře 30
m2 k umístění předzahrádky k provozovně
Divadelní kavárny v č.p. 39 v obci a k.ú.
Žamberk. Žadatel: M.K. a pověřuje Jiřího
Dytrta, starostu města, podpisem smlouvy
o výpůjčce ve věci části pozemku parc.č.
366/1 - ost. plocha, zeleň o výměře 30 m2
k umístění předzahrádky k provozovně Divadelní kavárny v č.p. 39 v obci a k.ú. Žamberk. Žadatel: M.K. Termín: 30.07.2013.
 80/2013-RADA/3706
schvaluje výpůjčku na část pozemku parc.č. 3686 - ost. plocha, ost. komunikace o
výměře 18 m2 k umístění předzahrádky k
provozovně Masarykovo náměstí č.p. 6 v
obci a k.ú. Žamberk. Žadatel: F.M. a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem
smlouvy o výpůjčce ve věci části pozemku
parc.č. 3686 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 18 m2 k umístění předzahrádky
k provozovně Masarykovo náměstí č.p. 6 v
obci a k.ú. Žamberk. Žadatel: F.M.
Termín: 30.07.2013.
 80/2013-RADA/3707
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:
30.06.2013.
 80/2013-RADA/3708
vydává souhlas s provedením přípojky
zemního plynu k rodinnému domu č.p.
1364 ve vlastnictví žadatele přes pozemek parc.č. 3724/1 v obci a k.ú. Žamberk
ve vlastnictví města 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: J.R.
 80/2013-RADA/3709
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej částí pozemku parc.č. 3818 - ost.
plocha, jiná plocha z celkové výměry 636
m2 v obci a k.ú. Žamberk za kupní cenu dle
cenové mapy. GP na náklady žadatele.
Žadatel: Z.K., Z.L., V.Ž.
 80/2013-RADA/3710
bere na vědomí žádost J.A. ve věci opravy
části chodníku v ul. Do Kotle u bočního
vjezdu do objektu č.p. 729 a souhlasí s případnou realizací opravy části chodníku v
ul. Do Kotle u bočního vjezdu do objektu
č.p. 729 žadatelem na jeho náklady.
 80/2013-RADA/3711
schvaluje jako dodavatele akce „Školní jídelna - výměna provozního výtahu kuchyně“ firmu SEMO Výtahy, s.r.o., a pověřuje
Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem
smlouvy o dílo k VZ „Školní jídelna - výměna provozního výtahu kuchyně“ s firmou
SEMO Výtahy, s.r.o
 80/2013-RADA/3712
schvaluje jednání výběrové komise schválené usnesením RM č. 79/2013 ze dne
9.5.2013, a to 12.6.2013 ve 13 hod. - vyhodnocení zadávacího kola a dne 19.6.2013 ve
13 hod. - soutěžní kolo elektronické aukce.
Vždy v zasedací místnosti budovy radnice
 80/2013-RADA/3713
nedoporučuje zastupitelstvu města prodej ½ podílu domu č.p. 168 na pozemku
parc.č. 5 - zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 501 m2, vše v obci a k.ú. Žamberk.
Žadatel: STANDEKO, s.r.o., Nádražní 815,
564 01 Žamberk.
 80/2013-RADA/3714
nedoporučuje zastupitelstvu města prodej pozemků parc.č. 887/2 - tr. tr. porost o
výměře 84 m2, část parc.č. 894 - zast. plocha a nádvoří, zbořeniště z celkové výměry
860 m2, parc.č. 896 - zahrada o výměře 407
m2, parc.č. 897 - zast. plocha nádvoří o výměře 99 m2, parc.č. 898 - zahrada o výměře
197 m2, budovu č.p. 437 na pozemku parc.č. 897, vše v obci a k.ú. Žamberk vedené
na LV č. 10001. Žadatel:
STANDEKO, s.r.o., Nádražní 815,
564 01 Žamberk.
 80/2013-RADA/3715
schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,00 Kč dle Pravidel SAM 3221 pro děti narozené po datu
1.10.2006 včetně, dle přílohy a pověřuje
Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem
smlouvy.
 80/2013-RADA/3716
bere na vědomí informaci vedoucí PRAV o
žádostech o poskytnutí informací.
 80/2013-RADA/3717
revokuje usnesení č. 77/2013-RADA/3528
z 11.04.2013 a Usnesení č. 78/2013RADA/3612 z 25.04.2013 a schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Nadačnímu
fondu S námi je tu lépe! ve výši 6.000,00
Kč a smlouvu o poskytnutí finančního
příspěvku z rozpočtu města Žamberka na
r.2013 mezi městem Žamberkem a Na-

dačním fondem S námi je tu lépe! ve výši
6.000,00 Kč a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem smlouvy.
 80/2013-RADA/3718
bere na vědomí informaci vedoucí PRAV
o zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
 80/2013-RADA/3719
schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene mezi J. a M Š., jako povinnými z
věcného břemene, a městem Žamberkem,
jako oprávněným z věcného břemene,
a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města,
podpisem smlouvy.
 80/2013-RADA/3720
schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Žamberka pro r.2013
mezi městem Žamberkem a V.D. ve výši
5.000,00 Kč na dopravu jízdních kol do
Ostravy v rámci charitativní akce „Kola pro
Afriku“ a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu
města, podpisem smlouvy.
 80/2013-RADA/3721
schvaluje smlouvu o stálé rezervaci ubytovacích míst pro psy pro potřeby města
mezi městem Žamberkem a TS ŽAMBERK,
s.r.o., a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu
města, podpisem smlouvy.
 80/2013-RADA/3722
bere na vědomí oznámení o kácení dřevin
rostoucích mimo les - 1 ks javoru horského klenu (Acer pseudoplatanus) na p.p.č.
10162 a 1 ks jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia) na p.p.č. 10240, v k.ú. Žamberk u
Vemasu, ve vlastnictví města Žamberka.
 80/2013-RADA/3723
bere na vědomí ukončení členství Zuzany
Žváčkové v komisi SPOZ k 31.05.2013 a
jmenuje členkou a zapisovatelkou komise
SPOZ Lucii Charfreitagovou s účinností od
01.06.2013.
 80/2013-RADA/3724
schvaluje smlouvu kupní s obcí Svratouchem a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu
města, jejím podpisem.
 80/2013-RADA/3725
bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 16.05.2013.
 80/2013-RADA/3726
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy
na byt v ul. Čs. armády v č.p. 457 B.K. do
31.12.2013.
 80/2013-RADA/3727
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na
byt v ul. Revoluční č. 12 B.B. do 31.12.2013.
 80/2013-RADA/3728
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na
byt v ul. Revoluční č. 4 Z.K. do 30.09.2013.
 80/2013-RADA/3729
neschvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 11 v ul. Čs. armády v č.p. 457
s H.K. a trvá na předání bytu.
 80/2013-RADA/3730
trvá na předání bytu pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční 794 č. 9 od V.B.
 80/2013-RADA/3731
schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu
J.S., Čs. armády 449, Žamberk, pro neplnění povinností vyplývajících z nájemní
smlouvy.
 80/2013-RADA/3732
schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu
M.S., 28. října 1327, Žamberk pro neplnění povinností vyplývajících z nájemní
smlouvy.
 80/2013-RADA/3733
schvaluje vyhlášení pronájmu bytu na
dobu určitou formou losování v ul. ČSA
č.p. 1021/9 o velikosti 1+2.
 80/2013-RADA/3734
schvaluje zábor chodníku ul. Nádražní a
ul. nám. Gen. Knopa u č.p. 613 v Žamberku pro stavbu lešení od 27.05.2013 do
30.06.2013
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Žadatel: STAPS, s.r.o., Havlenova 611,
564 01 ŽAMBERK.
 80/2013-RADA/3735
schvaluje zábor chodníku ul. Nádražní
před č.p. 439 pro stavbu lešení pro opravu
domu od 20.05.2013 do 20.06.2013.
Žadatel: J.M.
 80/2013-RADA/3736
schvaluje užívání veřejného prostranství
části pozemku parc.č. 487/23 před č.p.
1324-1327 pro umístění dvou kontejnerů
na odpad a železný šrot z důvodu opravy
domu od 21.05.2013 do 30.06.2013.
Žadatel: Společenství pro dům 1324, 1325,
1326, 137 v Žamberku, 28. října 1326,
Žamberk.
 80/2013-RADA/3737
schvaluje umístění městského znaku na
propagační materiály motosrazu konaného dne 22.06.2013 v Pastvinách.
Žadatel: RIO Bikers, motoclub Žamberk.
 80/2013-RADA/3738
bere na vědomí zápis komise pro rozdělení
prostředků v programu Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictví ORP
v r.2013 ze dne 03.05.2013.
 80/2013-RADA/3739
bere na vědomí záznam o provedení prověrky BOZP ve školním roce 2012-2013 v
MŠ Čtyřlístek.
 80/2013-RADA/3740
bere na vědomí inspekční zprávu České
školní inspekce z kontroly provedené ve
dnech 09.-10.04. 2013 na Základní umělecké škole Petra Ebena v Žamberku.
 80/2013-RADA/3741
bere na vědomí informace Ing. Jiřího Šmoka ke stavu reklamace na akci Srubová
chatka a na akci spirály a pověřuje Ing. Petra Novotného, 1. místostarostu, sjednáním
účasti Ing. Jiřího Šmoka a Jana Kulhánka
na příštím jednání RM. Termín: 6.6.2013.
 80/2013-RADA/3742
schvaluje pořádání veřejnosti přístupného
podniku dne 08.06.2013 na hřišti u Sokolovny od 09-01 hod. pro akci Volejbalový
deblový turnaj s posezením. Žadatel: Sokol Žamberk, Volejbalový oddíl žen, Tyršova 354, Žamberk.
 80/2013-RADA/3743
bere na vědomí zápis komise Sboru pro
občanské záležitosti a informaci o akcích
SPOZ pořádaných v r.2012.
 80/2013-RADA/3744
schvaluje smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb Internet č.
NT03295/0313 na Městském koupališti
se společností TYHAN, s.r.o., Raisova 232,
Žamberk a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu
města, podpisem smlouvy.
Termín: 31.5.2013.
 80/2013-RADA/3745
souhlasí se společným postupem měst a
obcí Letohrad, Žamberk, Jablonné n.O., Lukavice a Dolní Dobrouč ve věci zprostředkování občanům a živnostníkům možnosti
společného postupu při nákupu komodit
el. energie a plynu formou elektronické
aukce prostřednictvím společnosti Marandis, s.r.o., za jí deklarovaných podmínek,
nezavazujících občany k povinnostem
podpisu smluv s novým dodavatelem a
úhradám jakýchkoli poplatků či sankcí.
 80/2013-RADA/3746
schvaluje umístění plakátu na oslavy 140
let založení SDH v Žamberku na Masarykovo náměstí. Žadatel: Sbor dobrovolných
hasičů Žamberk, Vrbí 257, Žamberk.
Jiří Dytrt,
starosta města

ANKETA

Spokojenost čtenáře Žamberských listů

1. Jaký je Váš celkový dojem ze Žamberských listů?
 100 %
 75 %
 50 %

 25 %

0%

2. Jak byste se popsal/a jako čtenář Žamberských listů?
 100% - čtu od začátku do konce
 80% - čtu většinu článků
 40% - čtu pouze pár článků v každém vydání
 20% - čtu pouze vybrané články v některých vydáních
 0% - ŽL nečtu
3. Jak často čtete následující sloupky?
		
Zprávy z radnice a městského úřadu
Z redakční pošty
Městská policie
Policie ČR informuje
Z organizací ve městě (muzeum, knihovna, FIDIKO)
Ze společnosti
Animo
Cema
Z našich škol
Sport
Informace z okolí
Inzerce

vždy













často













občas













nikdy













4. Víte o tom, že Žamberské listy jsou k dispozici také na webových stránkách
města Žamberka?
 ano
 ne
5. Čtete Žamberské listy na webových stránkách města Žamberka?
 ano
 ne
6. Cítíte se být dostatečně informováni o dění ve městě?
 ano
 ne
 nevím
7. Jaký typ informací postrádáte?
 o dění ve městě
 o rozvoji města
 o službách pro občany
 informace pro podnikatele
 nevím
 jiné (jaké)
 jsem vcelku spokojen s rozsahem informací
8. Jak často by podle Vás měly Žamberské listy vycházet?
 jednou za 14 dnů
 jednou měsíčně
Děkujeme za Vaše názory, budou pečlivě zpracovány a výsledky prezentovány v některém z dalších vydání
Žamberských listů a na webových stránkách města Žamberka.
Instrukce: dotazník je anonymní, vyplněné listy odevzdávejte do konce srpna 2013.
Vyplněné anketní lístky můžete zanechat v kanceláři starosty – budova radnice, Masarykovo nám. 166, na
podatelně městského úřadu – budova Nádražní 833, nebo je můžete vhodit do odpovědní schránky na
„Náměty, vzkazy a přání“ v čekárně podatelny – budova Nádražní 833, nebo je vhodit do schránky v přízemí budovy radnice, případně můžete anketu vyplnit na webových stránkách města Žamberka - www.
zamberk.cz / ankety.
Za redakci Žamberských listů Vlasta Pavlousková

Za Městský úřad Žamberk Mgr. Radomíra Křenová
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9. Vaše návrhy
jak vylepšit, doplnit
nebo upravit
Žamberské listy:

