PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 1/2015
USNESENÍ ZM Č.2
ze dne 09.12.2014
 02/2014-ZAST/12
schvaluje jako ověřovatele zápisu Jaroslavu
Halbrštátovou a Mgr. Martinu Hlaváčovou.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6Z, 7+, 8N, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14N, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 02/2014-ZAST/13
schvaluje předložený program jednání ZM.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11N, 12N,
13+, 14N, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21N
 02/2014-ZAST/14
schvaluje zápis z jednání ZM 1/2014-ZAST ze
dne 05.11.2014.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14N, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 02/2014-ZAST/15
bere na vědomí činnost RM za období od
16.09.2014.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14Z, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 02/2014-ZAST/16
ukládá
Radě města realizovat zadávání a
zpracování architektonických územních studií
formou územních a architektonických soutěží
ve spolupráci s Českou komorou architektů.
Termín: průběžně.
přijato, pro: 12, proti: 0, zdržel se: 7
1+, 2Z, 3Z, 4+, 5Z, 6+, 7Z, 8N, 9Z, 10+, 11+, 12N,
13Z, 14+, 15+, 16Z, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 02/2014-ZAST/17
schvaluje finanční výbor ve složení předseda:
Petr Procházka, členové: Ing. Stanislav Cukor,
Zděnka Šebková od 09.12.2014.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 3
1+, 2+, 3+, 4Z, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14+, 15Z, 16+, 17+, 18Z, 19+, 20+, 21+
 02/2014-ZAST/18
schvaluje Kontrolní výbor ve složení předseda:
Mgr. Tomáš Kalous, členové: Ing. Petr Novotný,
Mgr. Petr Andrle, Ing. Pavel Zářecký a Milan
Džurban od 09.12.2014.
přijato, pro: 13, proti: 3, zdržel se: 3
1+, 2+, 3-, 4+, 5Z, 6+, 7-, 8+, 9Z, 10+, 11+, 12N,
13N, 14+, 15+, 16+, 17-, 18+, 19Z, 20+, 21+
 02/2014-ZAST/19
bere na vědomí výstupy realizace klíčové aktivity Implementace metod, postupů a dobré
praxe v oblasti finančního řízení obce v rámci
projektu Zvýšení kvality řízení města Žamberka
a jeho orgánů reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00094 –
dokumenty: Nastavení ukazatelů rozpočtů a
pravidel řízení finančního zdraví města Rozpočtový výhled.
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 02/2014-ZAST/20
schvaluje odměny členům rady města a zastupitelstva města od 10.12.2014, členům komisí
při radě města a členům výborů při zastupitelstvu města od 01.01.2015, dle údajů uvedených v příloze k tomuto bodu jednání ZM, s
navýšením odměn u členů rady města a členů
zastupitelstva města Žamberka.
přijato, pro: 16, proti: 4, zdržel se: 0
1-, 2+, 3+, 4-, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11-, 12N,
13+, 14+, 15-, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 02/2014-ZAST/21
bere na vědomí rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro rok
2014 číslo 105–125 a 135–200/2014 uvedená
v tabulce č. 1) a schvaluje rozpočtová opatření
rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro
r.2014 uvedená v tabulce č. 2) a ukládá Odboru
finančnímu zařadit do návrhu rozpočtu na rok
2015 akce:
* Rekonstrukce střechy čp. 833
* Klimatizace obřadní síně (radnice)
* Úprava prostranství naproti kostelu u silnice
I/11 Termín: 31.1.2015.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 5
1Z, 2+, 3+, 4Z, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10Z, 11+, 12N,
13+, 14Z, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21Z
 02/2014-ZAST/22
bere na vědomí informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni 27.11.2014,
uvedené v tab. č. 1).

přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 02/2014-ZAST/23
bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na r.2014 ke dni
31.10.2014.
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 Usnesení č.nebylo přijato
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu
informaci finančního odboru Městského úřadu
Žamberk o provedené veřejnosprávní kontrole
čerpání a vyúčtování finančního příspěvku na
vybudování jednodenního chirurgického stacionáře společnosti Podorlická poliklinika, s. r. o.,
se sídlem Vítězná 576/1, Praha 6 a schvaluje
poskytnutí zbývající části příspěvku na vybudování jednodenního chirurgického stacionáře ve
výši 520.000,- Kč na základě „Smlouvy o poskytnutí příspěvku“ ze dne 29.07.2009, společnosti
Podorlická poliklinika, s. r. o., se sídlem Vítězná
576/1, Praha 6.
Nepřijato pro: 6, proti: 8, zdržel se: 5
1-, 2+, 3+, 4Z, 5N, 6-, 7+, 8Z, 9+, 10-, 11-, 12N, 13Z,
14-, 15-, 16Z, 17+, 18-, 19+, 20Z, 21 Usnesení č.nebylo přijato
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu
informaci finančního odboru Městského úřadu
Žamberk o provedené veřejnosprávní kontrole
čerpání a vyúčtování finančního příspěvku na
vybudování jednodenního chirurgického stacionáře společnosti Podorlická poliklinika, s. r. o.,
se sídlem Vítězná 576/1, Praha 6 a schvaluje
poskytnutí zbývající části příspěvku na vybudování jednodenního chirurgického stacionáře
ve výši 1.040.000,- Kč na základě „Smlouvy o
poskytnutí příspěvku“ ze dne 29.07.2009, společnosti Podorlická poliklinika, s. r. o., se sídlem
Vítězná 576/1, Praha 6.
nepřijato, pro: 1, proti: 10, zdržel se: 9
1-, 2-, 3Z, 4Z, 5Z, 6-, 7Z, 8Z, 9Z, 10-, 11-, 12N, 13Z,
14-, 15-, 16Z, 17Z, 18-, 19+, 20-, 21 02/2014-ZAST/24
bere na vědomí mezitímní účetní závěrku města Žamberka sestavenou ke dni 30.09.2014.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4N, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21Z
 02/2014-ZAST/25
schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na
r.2015 s účinností od 1. 1.2015 do doby schválení rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
na r.2015:
Čerpání provozních výdajů je povoleno ve výši
1/12 celkových výdajů „konečného upraveného rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
na rok 2014“ za kalendářní měsíc do doby
schválení rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na r.2015. 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.2014 a let
minulých do r.2015. Dále je povoleno čerpání
investičních výdajů, které budou financovány
z dotačních titulů přiznaných v r.2014, let minulých a dotací přiznaných v r.2015 a na které
je vymezena spoluúčast města Žamberka ve
schváleném rozpočtovém výhledu na období
let 2015–2019.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4N, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 02/2014-ZAST/26
pověřuje radu města Žamberka prováděním
rozpočtových opatření schváleného rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberka na r.2014 v
období od 10. prosince 2014 do 31. ledna 2015
v neomezené výši s tím, že si zastupitelstvo
města Žamberka vyhrazuje schválení těchto
rozpočtových opatření na svém nejbližším zasedání.
přijato, pro: 17, proti: 1, zdržel se: 1
1-, 2+, 3+, 4N, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14Z, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 02/2014-ZAST/27
schvaluje zrušení Zajištění ve formě zástavního
práva k níže uvedeným

nemovitostem:
- pozemek parc. č. 77, jehož součástí je budova
č.p. 145 (v části obce Žamberk); pozemek parc.
č. 368; pozemek parc. č. 3888, jehož součástí je
budova č.p. 433 (v části obce Žamberk); pozemek parc. č. 918, jehož součástí je budova č.p.
472 (v části obce Žamberk); pozemek parc.
č. 3760/1;vše zapsáno v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí n.O., pro
katastrální území Žamberk, obec Žamberk, na
listu vlastnictví 10001, k úvěrovým smlouvám
uzavřeným mezi městem Žamberkem, Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: 00279846 a
Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62,
Praha 4, IČ: 45244782:
Smlouva o úvěru č. 618–274-05 ze dne
9.11.2005, Smlouva o úvěru č. 1002/06/LCD ze
dne 17.5.2006 a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu
města,
podpisem dodatků k úvěrovým
smlouvám:
- dodatku číslo 6 ke smlouvě o úvěru č. 618–
274-05 ze dne 09.11.2015,
- dodatku číslo 6 ke smlouvě o úvěru č. 1002/06/
LCD ze dne 17.05.2006. Termín: 31.12.2014.
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 02/2014-ZAST/28
schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, Nádražní 743, Žamberk, zvýšení
příspěvku na provoz pro r.2014 o 15.000 Kč.
Příspěvek na provoz bude pro r.2014 činit
2.000.000 Kč, celkový příspěvek na provozní činnost příspěvkové organizace bude pro
r.2014 činit 2.051.000 Kč.
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 02/2014-ZAST/29
schvaluje příspěvkové organizaci Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk, Nádražní 39,
Žamberk, zvýšení celkového příspěvku na provozní činnost pro r.2014 o 60.000 Kč.
Příspěvek na provoz bude pro r.2014 činit
1.878.000 Kč, celkový příspěvek na provozní činnost příspěvkové organizace bude pro
r.2014 činit 2.248.000 Kč.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 2
1Z, 2+, 3+, 4Z, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 02/2014-ZAST/30
schvaluje příspěvkové organizaci Městské muzeum Žamberk, ČSA 1472, Žamberk, zvýšení
celkového příspěvku na provozní činnost pro
r.2014 o 9.000 Kč. Příspěvek na provoz celkem
bude pro r.2014 činit 1.463.000 Kč, celkový příspěvek na provozní činnost příspěvkové organizace bude pro r.2014 činit 1.578.000 Kč.
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 02/2014-ZAST/31
schvaluje
1. příspěvkové organizaci Centrum sociální
péče města Žamberka, Albertova 357, Žamberk, zvýšení celkového příspěvku na provozní
činnost pro r.2014 o 121.200 Kč. Příspěvek na
provoz bude pro r.2014 činit 3.361.200 Kč, celkový příspěvek na provozní činnost příspěvkové organizace bude pro r.2014 činit 3.803.200
Kč.
2. přesun finančních prostředků ve výši 104.800
Kč, o které je snížen příspěvek na provoz v
r.2014 u příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Žamberka, Albertova 357,
Žamberk, na investiční akci – automatické otevírání dveří – do rozpočtu města Žamberka v r.
2015. Finanční prostředky budou uloženy na
depozitním účtu města Žamberka.
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 02/2014-ZAST/32
schvaluje
1. příspěvkové organizaci Centrum sociální
péče města Žamberka, Albertova 357, Žamberk, pořízení nového speciálně upraveného
automobilu pro převoz osob na vozíku značky
Volkswagen, T5 Kombi 2,0 TDI v ceně 804.700
Kč.
2. příspěvkové organizaci Centrum sociální
1

péče města Žamberka, Albertova 357, Žamberk, použití investičního fondu příspěvkové
organizace v r.2014 ve výši 804.700 Kč na pořízení nového automobilu.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 2
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14+, 15Z, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21Z
 02/2014-ZAST/33
schvaluje příspěvkové organizaci Mateřské
škole Sluníčko, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk,
zvýšení příspěvku na provoz pro r.2014 o 1.400
Kč. Příspěvek na provoz bude pro r.2014 činit
732.400 Kč, celkový příspěvek na provozní činnost bude pro r.2014 činit 743.400 Kč.
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 02/2014-ZAST/34
schvaluje příspěvkové organizaci Mateřské
škole Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, zvýšení
příspěvku na provoz pro r.2014 o 2.600 Kč.
Příspěvek na provoz bude pro r.2014 činit
1.010.600 Kč, celkový příspěvek na provozní činnost organizace bude pro r.2014 činit
1.030.600 Kč.
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 02/2014-ZAST/35
neschvaluje prodej pozemku parc.č. 3809/4 –
ost. plocha, ost. komunikace o výměře 94 m2 v
obci a k.ú. Žamberk. Žadatel: P. a I. S.
přijato, pro: 12, proti: 2, zdržel se: 6
1+, 2-, 3+, 4+, 5+, 6Z, 7Z, 8+, 9+, 10-, 11Z, 12N,
13+, 14+, 15+, 16+, 17Z, 18+, 19Z, 20+, 21Z
 02/2014-ZAST/36
zrušuje usnesení č. 11/2012-ZAST/529 ze dne
24.01.2012 ve věci prodeje pozemků parc.č. 686/19 – orná půda o výměře 827 m2 a
parc.č. 3694/3 – ost. plocha, ost. komunikace o
výměře 143 m2, vše v obci a k.ú. Žamberk. Žadatel: T.K. a I.S.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 2
1+, 2+, 3+, 4Z, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21Z
 02/2014-ZAST/37
zrušuje usnesení č. 25/2013-ZAST/834 ze dne
16.04.2013 ve věci prodeje pozemků parc.č. 3754/4 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 282 m2, parc.č. 3754/2 – ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 112 m2, parc.č. 364 – ost.
plocha, jiná plocha o výměře 45 m2 (dle GP č.pl.
2739–239/2012),vše v obci a k.ú. Žamberk. Žadatel: J.a A.R., J.K.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10Z, 11+, 12N,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 02/2014-ZAST/38
schvaluje uzavření „Smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ k pozemku parc.č. 3878/1 ve vlastnictví
společnosti Ředitelství silnic a dálnic z důvodu
stavby „Žamberk – Rekonstrukce stávajícího
chodníku podél silnice I/11 v ul. Čs.armády“
za jednorázovou finanční náhradu ve výši
12.643,29 Kč včetně DPH.
Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa
Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice a
pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města,
podpisem „Smlouvy o podmínkách zřízení a
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“
k pozemku parc.č. 3878/1 ve vlastnictví společnosti Ředitelství silnic a dálnic z důvodu stavby
„Žamberk – Rekonstrukce stávajícího chodníku
podél silnice I/11 v ul. Čs. armády“ za jednorázovou finanční náhradu ve výši 12.643,29 Kč
včetně DPH. Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic
ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02
Pardubice. Termín: 15.12.2014.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21Z
 02/2014-ZAST/39
zrušuje usnesení č. 35/2014-ZAST/1127 ze dne
16.09.2014 ve věci schválení nabídky na prodej
parc.č. 726/3 – ost. plocha, jiná plocha o výměře
324 m2 a parc.č. 726/9 – ost. plocha o výměře
1.281 m2 (oddělen z pozemku parc.č. 726/1
geometrickým plánem č. pl. 539–592/2013),
vše v obci a k.ú. Dlouhoňovice za kupní cenu
360.000,-Kč.
Žadatel: České dráhy, a. s., Generální ředitelství,

Odbor správy a majetku, Nábřeží L. Svobody
1222, 110 15 Praha 1.
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 02/2014-ZAST/40
ruší aukci ze dne 03.09.2014 na prodej bytu
č. 788/3 v budově č.p. 788 v 1. NP v ulici
Vrchlického na pozemku parc.č. 764 v obci a
k.ú. Žamberk se spoluvlastnickým podílem
715/6579 na společných částech budovy, se
spoluvlastnickým podílem 715/6579 pozemku parc.č. 764, s právem výlučného užívání
půdní kóje (16,50 m2) umístěné ve 4. NP domu
č.p. 788. v obci a k.ú. Žamberk za kupní cenu
640.000,- Kč. Žadatel: I.B. a ukládá odboru
REÚP vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr aukce bytu č. 788/3 v
budově č.p. 788 v 1. NP v ulici Vrchlického na
pozemku parc.č. 764 v obci a k.ú. Žamberk s
spoluvlastnickým podílem 715/6579 na společných částech budovy, se spoluvlastnickým
podílem 715/6579 pozemku parc.č. 764, s právem výlučného užívání půdní kóje (16,50 m2)
umístěné ve 4. NP domu č.p. 788. v obci a k.ú.
Žamberk za vyvolávací cenu 590.000,-Kč.
Termín: 31.12.2014. Odboru finančnímu vrátit
jistotu ve výši 30.000,-Kč ve věci aukce dne
03.09.2014 bytu č. 788/3 v budově č.p. 788 v 1.
NP v ulici Vrchlického na pozemku parc.č. 764
v obci a k.ú. Žamberk se spoluvlastnickým
podílem 715/6579 na společných částech budovy, se spoluvlastnickým podílem 715/6579
pozemku parc.č. 764, s právem výlučného užívání půdní kóje (16,50 m2) umístěné ve 4. NP
domu č.p. 788. v obci a k.ú. Žamberk. Termín:
31.12.2014
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 02/2014-ZAST/41
I. schvaluje
název nové ulice nad autobusovým nádražím
„Nad Muzeem“
přijato, pro: 17, proti:1, zdržel se: 2
1+, 2+, 3+, 4-, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10Z, 11+, 12N,
13+, 14+, 15Z, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 02/2014-ZAST/42
schvaluje
1.změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace města Školní jídelna Žamberk, nám. gen.
Knopa 433, se sídlem Žamberk, nám. Gen.
Knopa 833,
2. smlouvu o výpůjčce mezi městem Žamberkem a příspěvkovou organizací Školní jídelnou
Žamberk, nám.Gen. Knopa 433, se sídlem
Žamberk, nám. Gen. Knopa 833,
3. darovací smlouvu mezi městem Žamberkem a příspěvkovou organizací Školní jídelnou Žamberk, nám.Gen. Knopa 433, se sídlem
Žamberk, nám.Gen. Knopa 833, a pověřuje
Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem smluv.
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 02/2014-ZAST/43
svěřuje místostarostovi města Žamberka Ing.
Bc. Oldřichu Jedličkovi úkoly uvedené v příloze
č. 1 tohoto usnesení.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 2
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14+, 15Z, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21Z
 02/2014-ZAST/44
schvaluje Jednací řád zastupitelstva města
Žamberka SAM 3226.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4Z, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 02/2014-ZAST/45
I. zrušuje delegování Ing. Petra Novotného k
zastupování města Žamberka jako společníka
ve společnosti Vodovody a kanalizace, v.o. s., a
to dnem 09.12.2014.
II.navrhuje:
1. valné hromadě společnosti EKOLA České
Libchavy, s. r. o., odvolat Ing. Petra Novotného
z pozice člena dozorčí rady společnosti EKOLA
České Libchavy, s. r. o.
2. valné hromadě společnosti EKOLA České
Libchavy jmenovat Ing. Bc. Oldřicha Jedličku
členem dozorčí rady spol. EKOLA České Libchavy, s. r. o., a to v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. g) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
III. schvaluje:
1. v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů, delegaci Jiřího
Dytrta k zastupování města Žamberka, jako
společníka spol. Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o. s., a to v období od 01.01.2015 do
31.12.2018.
2. v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, delegaci Jiřího
Dytrta k zastupování města Žamberka jako
společníka na valných hromadách společnosti
EKOLA České Libchavy, s. r. o., a to v období od
01.01.2015 do 31.12.2018.
3. v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, delegaci Ing. Bc.
Oldřicha Jedličky k zastupování města Žamberka jako společníka společnosti Vodovody
a kanalizace Žamberk, v.o. s., a to v období od
10.12.2014 do 31.12.2018.
4. zástupce města Žamberka v dozorčí radě
společnosti EKOLA České Libchavy, s. r. o.,
Ing. Bc. Oldřicha Jedličku, a to v období od
10.12.2014 do 31.12.2018.
přijato, pro: 17, proti: 1, zdržel se: 2
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8Z, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14+, 15-, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21Z
 02/2014-ZAST/46
schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Žamberka
na r.2014 uzavřené mezi městem Žamberkem,
Masarykovo nám.166, Žamberk, IČ 00279846
a Občanským sdružením CEMA Žamberk, Nádražní 22, Žamberk, IČ 61239330, na zajištění
projektu „Klub bez klíče“, o změně účelu čerpání a změně termínu vyúčtování z 15.12.2014
na 31.12.2014 a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města,. podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14N, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 02/2014-ZAST/47
schvaluje Dodatky č. 2 ke smlouvám o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Žamberka na
r.2014 uzavřené mezi městem Žamberkem,
Masarykovo nám.166, Žamberk, IČ 00279846
a Občanským sdružením CEMA Žamberk, Nádražní 22, Žamberk, IČ 61239330, na zajištění
projektu „Maceška – hlídání dětí“, „Domov Na
Skalách“, „Preventivní programy RC Pohoda“,
o změně termínu vyúčtování z 15.12.2014 na
31.12.2014 a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu
města, podpisem dodatků č. 2 ke smlouvám.
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 02/2014-ZAST/48
schvaluje dodatek č. 1 k smlouvě o smlouvě
budoucí směnné mezi městem Žamberkem
a Vencl-Servis Vodovody a kanalizace, s. r. o., z
16.1.2012 a pověřuje Jiřího Dytrta, Rada města, podpisem dodatku.
Termín: 15.12.2014.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14+, 15Z, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 02/2014-ZAST/49
schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene uzavřené mezi městem Žamberkem a D.A. P. ze dne
24.10.2011 a pověřuje Jiřího Dytrta, Rada města, podpisem dodatku.
Termín: 15.12.2014.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14+, 15Z, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 02/2014-ZAST/50
schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k výstavbě
protipovodňových opatření mezi L.D. a městem Žamberkem a
pověřuje Jiřího Dytrta, Rada města, podpisem dodatku.
Termín: 15.12.2014.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 2
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12N,
13+, 14+, 15Z, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21Z
Usnesení č. nebylo přijato
Zastupitelstvo města schvaluje zadání odborného posouzení možných škod způsobných
městu Žamberku v minulých obdobích, jejichž
výčet je uveden v usn. ZM č. 34/2014-ZAST ze
dne 24. 06. 2014, včetně odborného stanovení
osob za tyto škody odpovědných a posouzení
hospodárnosti soudního vymáhání u každé
stanovené škody, pro případné soudní vymáhání škod po odpovědných osobách, a pověřuje Ing. Bc. Oldřich Jedličku, místostarostu,
jednáním v předmětné věci a podáním zprávy

do 24.2.2015. Termín: 24.02.2014.
Nepřijato pro: 9, proti: 2, zdržel se: 9
1+, 2Z, 3Z, 4-, 5Z, 6+, 7Z, 8Z, 9Z, 10+, 11+, 12N,
13Z, 14+, 15+, 16-, 17Z, 18+, 19Z, 20+, 21+
 02/2014-ZAST/51
schvaluje záměr odborného stanovení možných škod způsobených městu Žamberku v
minulých obdobích, jejichž výčet je uveden v
usn. ZM č. 34/2014-ZAST ze dne 24. 06. 2014,
soudním znalcem včetně odborného stanovení osob za tyto škody odpovědných. Otázka
soudního vymáhání škod po odpovědných
osobách bude řešena samostatně po posouzení hospodárnosti soudního vymáhání u
každé stanovené škody a pověřuje Ing. Bc. Oldřicha Jedličku, místostarostu,
jednáním v předmětné věci a podáním zprávy
do 24.2.2015.
Termín: 24.02.2014.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 3
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6Z, 7+, 8+, 9+, 10+, 11Z, 12N,
13+, 14+, 15Z, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 Usnesení č. nebylo přijato
Zastupitelstvo města ukládá Ing. Bc. Oldřichovi Jedličkovi, místostarostovi, podat žalobu
na J. Dytrta za náhradu škody, způsobené při
výstavbě Pěší zóny, neboť neupozornil RM, že
R.S. nemůže hlasovat pro podjatost při výběru dodavatele, a dále neoprávněně podepsal
smlouvu o dílo s firmou TESTA bez mandátu
zastupitelů.
nepřijato, pro: 9, proti: 9, zdržel se: 2
1+, 2-, 3Z, 4-, 5-, 6+, 7-, 8Z, 9-, 10+, 11+, 12N, 13-,
14+, 15+, 16-, 17-, 18+, 19-, 20+, 21+
Zastupitelé hlasování:
1. Andrle Petr, Mgr.
2. Dlabka Pavel
3. Dytrt Jiří
4. Džurban Milan
5. Halbrštátová Jaroslava
6. Hlaváčová Martina, Mgr.
7. Chvátilová Hana, PhDr.
8. Jedlička Oldřich, Ing. Bc.
9. Jirešová Jiřina, MUDr.
10. Kalous Tomáš, Mgr.
11. Novotný Petr, Ing.
12. Pospíšil Roman, Mgr.
13. Procházka Petr
14. Prokop Jaromír, MUDr.
15. Středová Vladimíra, Ing. arch.
16. Šebková Zděnka
17. Štětinová Hana, PaedDr.
18. Ulrich Tomáš
19. Vrkoč Ivan
20. Zářecký Pavel, Ing.
21. Žejdlík Jaromír, Mgr.
USNESENÍ RM
č.3 ze dne 18.12.2014
 03/2014-RADA/126
schvaluje ověřovatelem zápisu RM Ivana Vrkoče.
 03/2014-RADA/127
schvaluje předložený program jednání RM.
 03/2014-RADA/128
bere na vědomí informace tajemníka MěÚ
Žamberk o splněných usneseních č. 5546/14,
5685/14, 5754/14, 3482/13, 5798/14, 5438/14,
5675/14, 5744/14, 5745/14, 5753/14, 5790/14,
5802/14, 5816/14, 5081/14, 5716/14, 5660/14,
5684/14, 5729/14, 5737/14, 5764/14, 5783/14,
5785/14, 5788/14, 5838/14, 5845/14, 5844/14,
5032/14, 5277/14, 5385/14, 5475/14, 5555/14,
5683/14, 5727/14, 5732/14, 5742/14, 5756/14,
5758/14, 5769/14, 5815/14, 5820/14, 5821/14,
3/14, 4/14, 5/14, 16/14, 17/14, 19/14, 35–
37/14, 41/14, 42/14, 61–63/14, 80/14, 81/14,
85/14, 92/14, 93/14, 95/14, 100/14, 125/14
městským úřadem.
 03/2014-RADA/129
bere na vědomí
- seznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk
s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci
umístění stavby „přístavba a nástavba rekreační chaty e.č.19” na pozemcích v k.ú. Žamberk,
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o provedení stavby „přípojka dešťové
kanalizace včetně osazení štěrbinových žlabů“ na pozemcích parc.č. 3888 a 493/3 v k.ú.
Žamberk,
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk
o zahájení řízení o nařízení odstranění stavby
„přístavba a stavební úpravy RD č.p. 784 a stavební úpravy objektu pivnice” na pozemcích v
k.ú. Žamberk,
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o
podání návrhu veřejnoprávní smlouvy o umís2

tění stavby a vydání souhlasu ke zřízení stavby
dle §15 „nový chodník o veřejné osvětlení” na
pozemcích v k.ú. Žamberk.
 03/2014-RADA/130
bere na vědomí
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les „1
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 dřevin rostoucích mimo les „2ks jasanu
ztepilého na pozemku parc.č. 2340/1 a 1 ks
jírovce maďalu na pozemku parc.č. 1752/1 v
k.ú. Žamberk“,
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení
dřevin rostoucích mimo les „1 ks smrku ztepilého na pozemku parc.č. 2480 v k.ú. Žamberk“,
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení
dřevin rostoucích mimo les „3 ks jírovce maďalu na pozemku parc.č. 3718/1 v k.ú. Žamberk“,
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les „1
ks topolu černého na pozemku parc.č 3598/1
v k.ú. Žamberk“,
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les „11
ks jírovce maďalu na pozemku parc.č 3880/1
(krajnice komunikace I/11 směr na Jablonné
n.O.) v k.ú. Žamberk“,
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o
zahájení správního řízení ve věci povolení
kácení dřevin rostoucích mimo les „21 ks lípy
srdčité na pozemku parc.č. 3694/1 a1 ks smrku
pichlavého na pozemku parc.č. 664/27 v k.ú.
Žamberk“,
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les „135
ks jírovce maďalu na pozemku parc.č 1959 (podél ostatní komunikace od Zámeckého parku
směrem k obci Lukavice) v k.ú. Žamberk“ a
uložení náhradní výsadby,
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les „3
ks jírovce maďalu na pozemku parc.č 3718/1 v
k.ú. Žamberk“,
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les „1
ks smrku ztepilého na pozemku parc.č 2480 v
k.ú. Žamberk“,
– rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
„2 ks jasanu ztepilého na pozemku parc.č
2340/1 a 1 ks jírovce maďalu na pozemku parc.č.1752/1 v k.ú. Žamberk“ a uložení náhradní
výsadby,
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení
dřevin rostoucích mimo les „1 ks zeravu západního, 2 ks břízy bělokoré a 1 ks smrku ztepilého
na pozemku parc.č. 2480 v k.ú. Žamberk“,
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o
souhlasu k zásahu do významného krajinného
prvku – kácení v břehových porostech, k.ú. Líšnice, Helvíkovice, Žamberk na území přírodního parku Orlice,
– rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les „2
ks smrku pichlavého na pozemku parc.č 2480
v k.ú. Žamberk“,
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les „1
ks jasanu ztepilého na pozemku parc.č 493/2
v k.ú. Žamberk“,
– rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les „2
ks javoru horského, klenu na pozemku parc.č
3806/1 v k.ú. Žamberk“ a uložení náhradní
výsadby,
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o
schválení kanalizačního řádu – kanalizace pro
veřejnou potřebu města Žamberka a obce
Dlouhoňovice,
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o
povolení změny stavby vodního díla před dokončením „Kanalizace v ulici U Velorexu- Žamberk“ – změna lhůty dokončení stavby,
- závazné stanovisko odboru ZPZE MěÚ Žamberk k trvalému odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu pozemku parc.č. 1131/3
za účelem „výstavby chodníku, opěrné zdi a
svahování příkopu“,
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o
schválení plánu opatření pro případy havárie –
„Středisko pila Žamberk, provoz Forota”,

- výzva odboru ZPZE MěÚ Žamberk k odstranění nedostatků žádosti II ve věci stavby
vodního díla „Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana – začátek ohrázkování“ na
pozemcích v k.ú. Žamberk,
- usnesení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o
přerušení řízení II ve věci stavby vodního díla
„Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová
ochrana – začátek ohrázkování“ na pozemcích
v k.ú. Žamberk,
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci povolení zásahu v ochranném pásmu památného stromu –
1 ks lípy velkolisté na pozemku parc.č. 1643 v
rámci akce – „Kabelová přípojka nn Žamberk,
U Kapličky 1620/1 – Jireš – rozš. kNN“ v k.ú.
Žamberk.
 03/2014-RADA/131
bere na vědomí
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o
povolení předčasného užívání stavby „Obnova
chodníku v ul. Klostermannova- Žamberk”,
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o
povolení zvláštního užívání komunikace ul.
28. října a ul. Na Lindrách pro umístění nadzemního kabelu formou příčného křížení místní komunikace – nadzemní vedení nízkého
napětí u č.p.29 na pozemcích v k.ú.Žamberk.
 03/2014-RADA/132
bere na vědomí oznámení Krajského úřadu
Pk odboru OŽPZ o zahájení vodoprávního řízení o změnu povolení k nakládání s vodami,
prodloužení platnosti povolení na dobu životnosti vodního díla Pastviny I a o schválení
revidovaného manipulačního řádu pro vodní
dílo Pastviny I.
 03/2014-RADA/133
bere na vědomí informaci o výši příjmů do
rozpočtu města Žamberka v r.2014 z titulu odvodu z výtěžku VHP a odvodu výtěžku z provozování loterií a trvá na platnosti usnesení rady
města číslo 68/2012-RADA/3077 – 68. Rada
města, ve věci způsobu rozdělení navýšeného
výnosu z VHP, JTHZ, z loterií, sázek a hazardu
města Žamberka sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, které byly do 31.12.2011
financovány ze svých ústředních svazů, sdružení a jiných orgánů.
 03/2014-RADA/134
schvaluje Licenční smlouvu o užívání software č. P 1861/2014 „Konkurzy – Insolvence“
uzavíranou na dobu neurčitou se společností
AgroKonzulta Žamberk, spol. s r. o., Klostermannova 1258, 564 01 Žamberk, IČ: 13584286 a
pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem licenční smlouvy. Termín: 9.1.2015.
 03/2014-RADA/135
bere na vědomí žádost Orlického sportovního
sdružení okresu Ústí n.O., Zborovská 213, Ústí
n.O., o finanční příspěvek z rozpočtu příjmů a
výdajů města Žamberka na r.2014 či o jinou
formu podpory akce – 46. ročníku ankety „O
nejúspěšnější sportovce, trenéry, cvičitele, rozhodčí a kolektivy regionu Ústí n.O.“ za r.2014 a
schvaluje:
1. „Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
města Žamberka“ uzavíranou s Orlickým sportovním sdružením okresu Ústí n.O., Zborovská
213, 562 01 Ústí n.O., IČ 00435821, na podporu akce – 46. ročníku ankety „O nejúspěšnější
sportovce, trenéry, cvičitele, rozhodčí a kolektivy regionu Ústí nad Orlicí“ za r.2014 ve výši
3.000,- Kč.
2. poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberka na r.2014 Orlickému sportovnímu sdružení okresu Ústí n.
O., Zborovská 213, Ústí n.O., na výdaje spojené
s uspořádáním 46. ročníku ankety „O nejúspěšnější sportovce, trenéry, cvičitele, rozhodčí a
kolektivy regionu Ústí nad Orlicí“ za rok 2014
ve výši 3.000,- Kč a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem smlouvy o poskytnutí
příspěvku. Termín: 9.1.2015. Ukládá Odboru
finančnímu provést rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na
r. 2014, a to: posílení §, položky 3419 5222
„Ostatní tělovýchovné činnosti, Neinvestiční transfery občanským sdružením o částku
3.000,- Kč a současné ponížení §, položky 3511
5901 „Všeobecná ambulantní péče, rezerva“ o
částku 3.000,- Kč. Termín: 9.1.2015.
 03/2014-RADA/136
bere na vědomí návrh „Smlouvy o poskytnutí příspěvku“ předložený Sdružením obcí
Orlicko, se sídlem Masarykovo náměstí 166,
Žamberk, IČ: 70951993, jejímž předmětem
je poskytnutí finančního příspěvku ve výši

9.720,- Kč na úhradu kupní ceny za pozemek p.
č. 1868/1 v obci a v k.ú. Žamberk a doporučuje
zastupitelstvu města schválit „Smlouvu o poskytnutí příspěvku“ na poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 9.720,- Kč na úhradu kupní
ceny za pozemek p. č. 1868/1 v obci a v k.ú.
Žamberk, Sdružení obcí Orlicko, se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: 70951993.
 03/2014-RADA/137
schvaluje
1. inventarizační zprávu Ústřední inventarizační komise o výsledcích mimořádné inventarizace veškerého majetku a závazků města
Žamberka ke dni 31.10.2014 a o dodržení Vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a vnitřní směrnice číslo OS 2108
Směrnice o inventarizaci města Žamberka, v
platném znění;
2. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho
fyzickou likvidaci z důvodu špatného stavu,
fyzického nebo morálního opotřebení, dle
bodu číslo 1.4.5 Zbytný majetek, písm. a) „Inventarizační zprávy o výsledcích mimořádné
inventarizace ke dni 31.10.2014“, v návaznosti
na přílohu číslo 3 „inventarizační zprávy“ a
pověřuje komisi pro likvidaci majetku města
Žamberka podáním stanoviska Ústřední inventarizační komisi k majetku uvedenému v
bodě číslo 1.4.5 Zbytný majetek, písm. b), v
období přítomnosti pracovníka zodpovědného za majetek uvedený pod písmenem b),
škodní komisi podáním stanoviska radě města
k mankům uvedeným v bodu číslo 1.4.1 Řešení
schodků a mank, písm. a) „Inventarizační zprávy o výsledcích mimořádné inventarizace ke
dni 31.10.2014“, v návaznosti na přílohu číslo 2
„inventarizační zprávy“ a ukládá Odboru regionálního rozvoje a územního plánování uvést
do souladu účetní evidenci majetku se skutečným fyzickým stavem majetku dle bodu číslo
1.4.1 Řešení schodků a mank, písm. b) „Inventarizační zprávy o výsledcích mimořádné inventarizace ke dni 31.10.2014“, v návaznosti na
přílohu číslo 3 „inventarizační zprávy“ a zavést
do účetní evidence majetku přebytky uvedené v bodu číslo 1.4.2 Řešení inventarizačních
přebytků a jejich ocenění „Inventarizační zprávy o výsledcích mimořádné inventarizace ke
dni 31.10.2014“. Termín: 31.12.2014.
 03/2014-RADA/138
schvaluje „Smlouvu o užívání tělocvičny, ul.
28. října, Žamberk”, uzavíranou L.E. a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem
smlouvy. Termín: 31.12.2014.
 03/2014-RADA/139
schvaluje dodatek č. 1 ke „Smlouvě o užívání
tělocvičny, ul. 28. října, Žamberk“, uzavíraný s
L.K. a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města,
podpisem dodatku č. 1 ke „Smlouvě o užívání
tělocvičny, ul. 28. října, Žamberk”.
 03/2014-RADA/140
schvaluje „Smlouvu o užívání tělocvičny, ul.
28. října, Žamberk”, uzavíranou s R.C. a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem
smlouvy. Termín: 31.12.2014.
 03/2014-RADA/141
schvaluje „Smlouvu o užívání tělocvičny, ul.
28. října, Žamberk“, uzavíranou se Z.Ch. a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města,
podpisem smlouvy. Termín: 31.12.2014.
 03/2014-RADA/142
schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro r.2014 dle
tab. č.1).
 03/2014-RADA/143
bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na r.2014 ke dni
30.11.2014.
 03/2014-RADA/144
bere na vědomí informaci příspěvkové organizace Městské knihovny Žamberk, Nádražní
743, Žamberk, o použití fondu odměn v r.2014.
a schvaluje příspěvkové organizaci Městské
knihovně Žamberk, Nádražní 743, Žamberk,
zvýšení mzdového limitu pro r.2014 o 44.000
Kč. Mzdový limit po úpravě bude pro r.2014
činit 992.000 Kč.
 03/2014-RADA/145
schvaluje příspěvkové organizaci Městský
kulturní podnik FIDIKO Žamberk, Nádražní 39,
Žamberk, zvýšení mzdového limitu pro r.2014
o 73.000 Kč. Mzdový limit po úpravě bude pro
r.2014 činit 996.000 Kč.
 03/2014-RADA/146
bere na vědomí informaci příspěvkové organizace Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk,
Nádražní 39, Žamberk, o předpokladu plnění

rozpočtu organizace v r.2014 a o možnosti přesunu finančních prostředků v rámci rozpočtu
v r.2014.
 03/2014-RADA/147
bere na vědomí žádost komise pro zahraniční styky o převod nedočerpaných finančních
prostředků rozpočtu výdajů na r.2014 na kapitole „Partnerské vztahy – evropské, mimoevropské“ do rozpočtu výdajů na r.2015 a ukládá
Odboru finančnímu zapracovat do návrhu
rozpočtu výdajů na r.2015 kapitoly „Partnerské
vztahy – evropské, mimoevropské“ nedočerpané finanční prostředky z rozpočtu výdajů na
r.2014 na kapitole „Partnerské vztahy – evropské, mimoevropské“. Termín: 31.1.2015.
 03/2014-RADA/148
schvaluje příspěvkové organizaci Městské
muzeum Žamberk, ČSA 472, Žamberk, zvýšení mzdového limitu pro r.2014 o 26.000 Kč.
Mzdový limit po úpravě bude pro r.2014 činit
762.000 Kč.
 03/2014-RADA/149
bere na vědomí žádost příspěvkové organizace Základní škola Žamberk, 28. října 581,
Žamberk, o možnost přesunu finančních prostředků v rámci rozpočtu v r.2014 a schvaluje
příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk, přesun a použití
finančních prostředků v rámci rozpočtu organizace v r.2014, dle návrhu organizace.
 03/2014-RADA/150
bere na vědomí žádost Městského muzea
Žamberk, ČSA 472, Žamberk o použití příspěvku poskytnutého z rozpočtu příjmů a
výdajů města Žamberka v r.2013 na pořádání
Žamberského masopustu v r.2013, následně
v r.2014, i na další ročník, který se uskuteční
07.02.2015, a schvaluje příspěvkové organizaci Městské muzeum Žamberk, ČSA 472, Žamberk, ponechání nedočerpané části příspěvku
ve výši 6.944 Kč na uspořádání Žamberského
masopustu v r.2015 (příspěvek byl poskytnut
z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka v
r.2013 na pořádání Žamberského masopustu
v r.2013 ve výši 15 tis. Kč, nedočerpaná část
ve výši 5.066 Kč byla v souladu se schválením
rady města následně použita na Žamberský
masopust v r.2014).
 03/2014-RADA/151
bere na vědomí informaci příspěvkové organizace Centrum sociální péče Žamberk, Albertova 357, Žamberk, o průběhu nákupu speciálně
upraveného automobilu pro převoz osob na
vozíku značky Volkswagen, T5 Kombi 2,0 TDI
a schvaluje příspěvkové organizaci Centrum
sociální péče Žamberk, Albertova 357, Žamberk, provedení úhrady za speciálně upravený
automobil pro převoz osob na vozíku i použití
investičního fondu organizace v r.2015.
 03/2014-RADA/152
schvaluje vydání 3 ks parkovacích karet na
r.2015 určených pro parkování na Masarykově
náměstí v Žamberku pro vozidla Centra sociální péče Žamberka, Albertova 357, Žamberk –
Opel Combo RZ 2E4 7177, Škoda Fabia RZ 1E2
0989 a Škoda Fabia RZ UOK 28–72.
 03/2014-RADA/153
schvaluje Městské policii Žamberk zvýšení mzdového limitu pro r.2014 o 40.000 Kč.
Mzdový limit po úpravě bude pro rok 2014
činit 1.616.000 Kč.
 03/2014-RADA/154
bere na vědomí informace o přípravě žádosti
o dotaci ze SFDI na rekonstrukci chodníku podél komunikace I/11 v ulici Čs. armády na trase
od ulice Pod Skalami až po ulici Za kasárnami
včetně vybudování nového místa pro přecházení ke hřbitovu a ukládá Odboru finančnímu
začlenit do návrhu rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na r.2015 částku 620. 000,- Kč
na spolufinancování projektu „Rekonstrukce
stávajícího chodníku podél komunikace I/11 v
ulici Čs. armády“. Termín: 30.1.2015.
 03/2014-RADA/155
schvaluje darovací smlouvu na přijetí daru
ve výši 100.000,- Kč městem Žamberkem od
společnosti Dibaq, a. s., IČ: 25286366, se sídlem Helvíkovice 90, Žamberk, na financování
výdajů města Žamberka v oblasti školství a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem
darovací smlouvy. Termín: 31.12.2014.
 03/2014-RADA/156
schvaluje darovací smlouvu na přijetí daru
ve výši 10.000,- Kč městem Žamberkem od
společnosti M2Trade, s. r. o., IČ: 24664944, se
sídlem Jateční 540/4, Praha 7 – Holešovice, na
financování výdajů města Žamberka v oblasti
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tělovýchovy a sportu a pověřuje Jiřího Dytrta,
starostu města, podpisem darovací smlouvy.
Termín: 9.1.2015.
 03/2014-RADA/157
schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce „Rekonstrukce WC v ZŠ Nádražní
743 v Žamberku – stará budova” podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem
Žamberkem písemnou formou a navýšení
rozpočtových nákladů na realizaci rekonstrukce WC ve staré budově ZŠ Nádražní 743
o 300.000,-Kč vč. DPH a ukládá odboru REÚP
vyzvat k předložení nabídek a k prokázání splnění kvalifikace tyto firmy:
1. Agrostav, a. s., stavební závod Žamberk,
Zemědělská 1105, 564 01 Žamberk
2. REKOS Ševčík, s. r. o.,
Čs.armády 1401, Žamberk
3. STAPS, spol. s r.o., Havlenova 611, Žamberk
4. BROMACH, spol. s r.o., Stavební společnost
Lanškroun, Dobrovského 83, Lanškroun
5. Stapo, spol. s r.o., Vrbová 655,
Ústí nad Orlicí.
Termín: 8.1.2015.
Jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a
hodnocení nabídek ve složení Ing. Bc. Oldřich
Jedlička, Ing. Lenka Dušková, za KV Ing. Petr
Novotný (náhradník Mgr.Tomáš Kalous), Petr
Procházka, Jaroslava Halbrštátová.
 03/2014-RADA/158
ruší usnesení č. 115/2014-RADA/5748 ze dne
9.10.2014 a schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele
akce „Výměna oken v přístavbě radnice č.p.166
v Žamberku” podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem písemnou formou a jmenuje
komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení
nabídek ve složení Ing. Bc. Oldřich Jedlička,
Ing. Lenka Dušková, za KV Ing.Petr Novotný
(náhradník Mgr.Tomáš Kalous), Petr Procházka,
Jaroslava Halbrštátová a ukládá odboru REÚP
vyzvat k předložení nabídek a k prokázání splnění kvalifikace tyto firmy:
1. Janošík Okna-Dveře,
Valašské Příkazy 26, Horní Lideč
2. Uniwin, a. s.,
Bratranců Veverkových 355/10, Pardubice
3. Truhlářství ZIMA, s. r. o.,
Ústecká 322, Potštejn
4. TTK CZ, s. r. o., Dolní Čermná 12,
Dolní Čermná
5. Ing. Miloš Barvínek, Velká Skrovnice 1,
Ústí nad Orlicí
6. Agrostav, a. s., stavební závod Žamberk,
Zemědělská 1105, 564 01 Žamberk
7. REKOS Ševčík, s. r. o., Čs.armády 1401,
564 01 Žamberk
8. STAPS, spol. s r.o., Havlenova 611,
564 01 Žamberk.
Termín: 8.1.2015.
 03/2014-RADA/159
schvaluje změnu podstatného prvku nájemní
smlouvy (zdanitelné plnění, změna čísla pozemku) ze dne 11.01.2000 na část pozemku
parc.č. 749/33 o výměře 15 m2 v obci a k.ú.
Žamberk. Žadatel: KONZUM, obchodní družstvo v Ústí n.O., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí
n.O. a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem dodatku nájemní smlouvy ze
dne 11.01.2000 ve věci změny podstatného
prvku nájemní smlouvy (zdanitelné plnění,
změna čísla pozemku) na část pozemku parc.č. 749/33 o výměře 15 m2 v obci a k.ú. Žamberk. Žadatel: KONZUM, obchodní družstvo v
Ústí n.O., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí n.O.
Termín: 10.12.2014.
 03/2014-RADA/160
schvaluje změnu podstatného prvku nájemní
smlouvy (zdanitelné plnění, inflační doložka)
ze dne 21.05.2010 ve věci nájmu části (63 m2)
pozemku parc.č. 395 – ost. plocha, jiná plocha v obci a k.ú. Žamberk. Žadatel: Nábytek
Kosařovi, s. r. o., Lukavská 931, 564 01 Žamberk a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města,
podpisem dodatku k nájemní smlouvě ve věci
změny podstatného prvku nájemní smlouvy
(zdanitelné plnění, inflační doložka) ze dne
21.05.2010 na pronájem části (63 m2) pozemku parc.č. 395 – ost. plocha, jiná plocha v obci a
k.ú. Žamberk. Žadatel: Nábytek Kosařovi, s. r. o.,
Lukavská 931, 564 01 Žamberk.
Termín: 10.12.2014.
 03/2014-RADA/161
schvaluje změnu podstatného prvku nájemní
smlouvy (zdanitelné plnění, inflační doložka)
ze dne 13.02.2001 na pronájem části (920
m2) pozemku parc.č. 2687/2 – ost. plocha,
jiná plocha z celkové výměry 2.934 m2 v obci

a k.ú. Žamberk. Žadatel: VENCL SERVIS Vodovody a kanalizace, s. r. o., Albertova 1393, 564
01 Žamberk a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu
města, podpisem dodatku nájemní smlouvy
(zdanitelné plnění, inflační doložka) ze dne
13.02.2001 na pronájem části (920 m2) pozemku parc.č. 2687/2 – ost. plocha, jiná plocha
z celkové výměry 2.934 m2 v obci a k.ú. Žamberk. Žadatel: VENCL SERVIS Vodovody a kanalizace, s. r. o., Albertova 1393, 564 01 Žamberk.
Termín: 10.12.2014.
 03/2014-RADA/162
bere na vědomí informaci odboru REÚP o provedeném fyzickém předání prostor ubytovny
č.p.997 Správě budov Žamberk, s. r. o., a
schvaluje Provozní řád ubytovny města Žamberka v ulici Zemědělská v Žamberku a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podáním
žádosti ke Krajské hygienické stanici Pardubického kraje o schválení provozního řádu.
 03/2014-RADA/163
ukládá odboru REÚP
vyvěsit na úřední
desku Městského úřadu v Žamberku záměr
aukce volné bytové jednotky č. 1324/10, umístěné v 5. NP domu č.p. 1324, jehož celková
podlahová plocha s příslušenstvím je 81,40
m2. K jednotce náleží právo výlučného užívání lodžie (4,50 m2) přímo přístupné z bytu a
sklepní kóje (4,10 m2) umístěné v 1. PP domu
č.p. 1324, v budově č.p. 1324, 1325, 1326, 1327
na pozemcích parc.č. 4855 – zast. plocha a nádvoří o výměře 231 m2, parc.č. 4856 – zast. plocha a nádvoří o výměře 234 m2, parc.č. 4857 –
zast. plocha a nádvoří o výměře 234 m2,
parc.č. 4858 – zast. plocha a nádvoří o výměře
231 m2, vše v obci a k.ú. Žamberk za vyvolávací
cenu 810.000,-Kč. K jednotce dále náleží spoluvlastnický podíl o velkosti 814/40968 z celku
společných částí budovy a spoluvlastnický podíl o velikosti 814/40968 z celku shora uvedených pozemků. Termín: 31.12.2014.
 03/2014-RADA/164
schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s
firmou TS Žamberk, s. r. o., ve věci snížení nákladů na rekonstrukci chodníku a veřejného
osvětlení v ulici Klostermannova v Žamberku a
pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem dodatku č.2 s firmou TS Žamberk,.s. r. o., ve
věci snížení nákladů na rekonstrukci chodníku
a veřejného osvětlení v ulici Klostermannova v
Žamberku.
 03/2014-RADA/165
ukládá odboru REÚP vyvěsit na úřední desku
Městského úřadu v Žamberku záměr pronájmu části pozemku (21 m2) parc.č. 1371/1 – ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 163 m2
ve vlastnictví města Žamberka. Žadatel: J. a
M.L. Termín: 23.12.2014.
 03/2014-RADA/166
schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 749/3 – tr. tr. porost
v obci a k.ú. Žamberk v délce 152 m a podpisu
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu č. IV-12–2012588/VB1,
Žamberk, Divišova p.č.749/44, Andrš-kNN za
jednorázovou náhradu ve výši 3.040,-Kč. K této
částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. Žadatel: ČEZ Distribuce, a. s.,
v zastoupení MIMA PROJEKT, s. r. o., Dukelská
345, 563 01 Lanškroun.
 03/2014-RADA/167
schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích parc.č. 3733/1 – ost. plocha (v délce 4 m) a 3734 – ost. plocha (v délce
266 m) v obci a k.ú. Žamberk v celkové délce
270 m a osazení pojistkové skříně v pilíři na
pozemku parc.č. 3734. a podpisu Smlouvy o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12–2012770/VB1, Žamberk, U
Kapličky 1620/1-Jireš-rozš.kNN za jednorázovou celkovou náhradu ve výši 6.320,-Kč. K této
částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. Žadatel: ČEZ Distribuce, a. s.,
v zastoupení MIMA PROJEKT, s. r. o., Dukelská
345, 563 01 Lanškroun.
 03/2014-RADA/168
schvaluje spoluúčast města Žamberka na nákladech za opravu fasády na Pěší zóně ve výši
8.811,- Kč vč. DPH.
 03/2014-RADA/169
zrušuje předkupní právo jako právo věcné

 03/2014-RADA/179
schvaluje kupní smlouvu na prodej plastových
sběrných nádob na bioodpady mezi městem
Žamberkem a obcí Dlouhoňovice a pověřuje
Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem kupní
smlouvy. Termín: 31.12.2014.
 03/2014-RADA/180
schvaluje kupní smlouvu na prodej plastových
sběrných nádob na bioodpady mezi městem
Žamberkem a městysem Kunvaldem a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem
kupní smlouvy.
Termín: 31.12.2014
 03/2014-RADA/181
schvaluje kupní smlouvu na prodej plastových
sběrných nádob na bioodpady mezi městem
Žamberkem a obcí Líšnicí a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem kupní smlouvy.
Termín: 31.12.2014.
 03/2014-RADA/182
bere na vědomí zápis z jednání komise pro sociální služby ze dne 11. prosince 2014 a schvaluje, na základě doporučení komise pro sociální služby, uzavřít nájemní smlouvu na dobu
neurčitou v DPS: na byt č. 235 s L.V.
 03/2014-RADA/183
bere na vědomí zápis z jednání komise pro
prevenci kriminality ze dne 24. listopadu 2014
včetně návrhu rozpočtu.
 03/2014-RADA/184
schvaluje platový výměr Ing. Jany Hlaváčové,
ředitelky Městské knihovny Žamberk, s účinností od 01.01.2015.
 03/2014-RADA/185
schvaluje bezplatné připojení detašovaného
pracoviště Žamberk v č.p. 550 Pedagogicko-psychologické poradny Ústí n.O. k veřejnému
sousítí Internet prostřednictvím konektivity
Městského úřadu Žamberk.
Žadatel: Pedagogicko-psychologická poradna
Ústí n.O., Královéhradecká 513, Ústí n.O.
 03/2014-RADA/186
zrušuje usnesení RM č.101/2014-RADA/4880
a usnesení RM č. 99/2014-RADA/4739 ve věci
instalace vysokokapacitního optického kabelu
firmou Alberon Letohrad, s. r. o.
 03/2014-RADA/187
schvaluje nákup 14 ks pc v celkové částce
236.000,- Kč včetně DPH od firmy Jamall-CZ,
a. s., a pověřuje Bc. Zdenka Vanického, vedoucího oddělení informatiky, zajištěním realizace
dodávky.
Termín: 31.01.2015.
 03/2014-RADA/188
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt
pro sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády
č.p. 457/1 K.F. do 31.01.2015.
 03/2014-RADA/189
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt
pro sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády
č.p. 457/1 J.S. do 31.01.2015.
 03/2014-RADA/190
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt
v ul. 28. října 1325/1 A. a I. M. do 30.06.2015.
 03/2014-RADA/191
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt
v ul. Ke Střelnici 535 V.P. do 31.12.2015.
 03/2014-RADA/192
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt
v č.p. 975/1 v ul. Kyjevská K.H. do 31.01.2017 s
podmínkou opuštění bytu v případě potřeby
města přidělit byt imobilní osobě.
 03/2014-RADA/193
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt
pro sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády 457 V.Č. a R. K. do 31.01.2015 s podmínkou
pravidelné platby nájemného, 500,- Kč na dluh
na nájemném a 500,- Kč na dluh za odpady
měsíčně.
 03/2014-RADA/194
schvaluje převedení nájemní smlouvy na byt
v ul. U Polikliniky 1063/6 z J.a I. B. na M.B. za
podmínek dle stávající platné smlouvy.
 03/2014-RADA/195
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na
byt v ul. Čs. armády 457/4 L.K. prostřednictvím
opatrovníka M.H. do 31.05.2015.
 03/2014-RADA/196
bere na vědomí zápis z jednání komise pro zahraniční styky – mimoevropské sekce ze dne
14.11.2014.
 03/2014-RADA/197
bere na vědomí vyjádření provozovatele městského koupaliště dle usnesení RM č. 2/2014-

k bytové jednotce č. 1280/1 umístěné v 1.
NP budovy č.p. 1280 postavené na pozemku parc.č. 4602 v obci a k.ú. Žamberk ke dni
10.10.2013, kdy skončila jeho pětiletá lhůta.
Žadatel: I.M. a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu
města, podpisem potvrzení ve věci zrušení
předkupního práva jako práva věcného k bytové jednotce č. 1280/1 umístěné v 1. NP budovy
č.p. 1280 postavené na pozemku parc.č. 4602
v obci a k.ú. Žamberk ke dni 10.10.2013, kdy
skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: I.M.
Termín: 15.01.2015.
 03/2014-RADA/170
ukládá odboru REÚP vyvěsit na úřední desku
Městského úřadu v Žamberku záměr výpůjčky
na pozemky a stavby v obci a k.ú. Žamberk:
pozemky parc.č. 1660 – zast. plocha a nádvoří
o výměře 164 m2 s objektem tribuny – budova
č.p. 755, parc.č. 1661/9 – zast, plocha a nádvoří
o výměře 233 m2 s objektem šaten – budova
bez č.p., parc.č. 1661/8 – ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 16.048 m2,
parc.č. 1683/2 – orná půda o výměře 6.440 m2
(tr. hřiště), část parc.č. 1656/1 – ost. plocha, jiná
plocha z celkové výměry 2.403 m2 (tr. hřiště),
část parc.č. 1683/6 – orná půda z celkové výměry 709 m2 (tr.hřiště), část parc.č. 1659/5 – tr.
tr. porost z celkové výměry 12.996 m2, část parc.č. 1655/2 – ost. plocha, jiná plocha z celkové
výměry 680 m2 (studna – zavlažovací řád), část
parc.č. 1657/1 – ost. plocha, ost. komunikace z
celkové výměry 2.168 m2 (studna – zavlažovací
řád), parc.č. 1662 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 638 m2,vše v obci a k.ú. Žamberk
na dobu určitou od 01.01.2015 do 31.12.2025.
Žadatel: 1. FC Žamberk, Pod Černým lesem
755, 564 01 Žamberk. Termín: 31.12.2014.
 03/2014-RADA/171
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.
 03/2014-RADA/172
schvaluje Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období
2014–2015 pro město Žamberk.
 03/2014-RADA/173
schvaluje vznik škodní komise pro řešení odpovědnosti za škody způsobené na majetku
města od 01.01.2015 a Statut škodní komise.
 03/2014-RADA/174
schvaluje smlouvu o dílo na provádění prací v
lesní těžební a pěstební činnosti mezi městem
Žamberkem a Ing. Karlem Solničkou, Žamberk, IČ 87987287 a pověřuje Jiřího Dytrta,
starostu města, podpisem smlouvy.
 03/2014-RADA/175
zřizuje s účinností od 01.01.2015 jako své iniciativní a poradní orgány tyto komise:
- komise bytová, komise pro prevenci kriminality, komise Sboru pro občanské záležitosti, inventarizační komise, dopravní komise,
komise pro zahraniční styky, redakční rada
Žamberských listů, komise pro sociální služby,
komise pro regeneraci městské památkové
zóny a jmenuje předsedy a členy těchto komisí s účinností od 01.01.2015 – viz příloha a
schvaluje pravidla SAM 3220 SAM Komise s
účinností od 01.01.2015.
 03/2014-RADA/176
pověřuje JUDr. Jitku Kubovou, vedoucí právního odboru města Žamberka, aby v plném rozsahu zastupovala a činila jménem města Žamberka všechny právní úkony týkající se zrušení
trvalého pobytu občanů z důvodu zániku užívacího práva k objektům ve vlastnictví města
Žamberka, a to ve smyslu zák.č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
 03/2014-RADA/177
bere na vědomí návrh příkazní smlouvy mezi
městem Žamberkem a Správou budov Žamberk, s. r. o., pověřuje Jiřího Dytrta, Rada města,
projednat tento návrh s jednatelem Správy
budov Žamberk, s. r. o. Termín: 15.1.2015.
 03/2014-RADA/178
schvaluje dodatek č. 14 ke Smlouvě o dílo na
svoz a odstraňování komunálního odpadu
mezi městem Žamberkem a společností EKOLA České Libchavy, s. r. o., na rok 2015 a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem
dodatku č. 14. Termín: 31.12.2014.
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RADA/72 k pozdnímu vystavení objednávek
na fakturované služby.
 03/2014-RADA/198
schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o dodávce
tepelné energie do budovy Masarykovo nám.
166 se společností Správa budov Žamberk,
s. r. o., a pověřuje Jiřího Dytrta, Rada města,
jeho podpisem. Termín: 31.12.2014.
 03/2014-RADA/199
schvaluje dodatek č. 10 ke smlouvě o dodávce
tepelné energie do budovy Nádražní 833 se
společností Správa budov Žamberk, s. r. o.,
a pověřuje Jiřího Dytrta, Rada města, jeho
podpisem. Termín: 31.12.2014.
 03/2014-RADA/200
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávce
tepelné energie do budovy tělocvičny U žirafy
se společností Správa budov Žamberk, s. r. o., a
pověřuje Jiřího Dytrta, Rada města,
jeho
podpisem. Termín: 31.12.2014.
 03/2014-RADA/201
bere na vědomí informaci ředitele MKP FIDIKO o samoobslužném kiosku na prodej vstupenek, který je nainstalován před budovou
Divišova divadla a projektu většího rolovacího
plátna pro kino Divišova divadla, a ukládá odboru REÚP projekt většího plátna pro kino DD
zahrnout do návrhu investic na r.2015.
Termín: 31.1.2015.
 03/2014-RADA/202
schvaluje vedení účetnictví Městského kulturního podniku FIDIKO Žamberk Účetní a
daňovou kanceláří Ing. Vladimíra Blanka od
01.01.2015 a pověřuje ředitele Městského kulturního podniku FIDIKO podpisem smlouvy.
Termín: 31.12.2014.
 03/2014-RADA/203
odvolává Jaroslavu Halbrštátovou a Helenu
Suchánkovou ze Školské rady Základní školy
Žamberk 743 ke dni konání voleb členů do
Školské rady a jmenuje Jaroslavu Halbrštátovou a Zděnku Šebkovou členy Školské rady
Základní školy Žamberk, Nádražní 743 ke dni
01.01.2015.
 03/2014-RADA/204
bere na vědomí žádost 1. FC Žamberk o zařazení částky 2.700.000,- Kč do rozpočtu města
na r.2015 jako spoluúčast k dotaci, o kterou
bude klub žádat MŠMT na rekonstrukci travnatých fotbalových hřišť ve výši 6.000.000,- Kč,
a ukládá Jiřímu Dytrtovi, Rada města, Ing. Bc.
Oldřich Jedličkovi, místostarostovi, dál ve věci
jednat. Termín: 22.1.2015.
 03/2014-RADA/205
bere na vědomí žádost V.V. vedoucího kroužku
SVČ ANIMO o přemístění překážek na skateboardovém hřišti u Penny marketu a ukládá
odboru REÚP v součinnosti s V.V. přemístění
na jaře 2015 zajistit. Termín: 30.4.2015.
 03/2014-RADA/206
souhlasí s vyplacením odměny z doplňkové
činnosti Školní jídelny za r.2014 v částce dle
přílohy. Žadatel: Školní jídelna, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk.
 03/2014-RADA/207
bere na vědomí oznámení ředitelky MŠ Čtyřlístek o uzavření školy od 20.12.2014 – 04.01.2015.
Žadatel: MŠ Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk.
 03/2014-RADA/208
schvaluje pořádání veřejnosti přístupného
podniku dne 17.01.2015 od 20 do 02 hod. v
restauraci Na Kopečku pro akci – Hasičský ples.
Žadatel: Sbor dobrovolných hasičů, Vrbí 257,
Žamberk.
 03/2014-RADA/209
schvaluje proplacení faktury vystavené Městským kulturním podnikem FIDIKO, Nádražní
39, Žamberk, IČ: 72068272, číslo 2014/54 ze
dne 05.12.2014, za koncerty V. Merty (1 x pro
školy, 1 x pro veřejnost) dne 18.11.2014 v částce 17.500,- Kč a ukládá odboru finančnímu
zajistit úhradu z rezervy rozpočtu.
Termín: 31.12.2014.
 03/2014-RADA/210
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu majetku státu č. 158/2014 s Českou republikou- Ministerstvem práce a sociálních věcí a pověřuje Jiřího Dytrta, Rada města,
jeho podpisem. Termín: 31.12.2014.
Jiří Dytrt, starosta města

