PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 17/2015
USNESENÍ ZM č.7
ze dne 15.9.2015
Omluveni: MUDr. Jiřina Jirešová
 07/2015-ZAST/201
schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM Tomáše
Ulricha a PaedDr. Hanu Nosálovou.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2N, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+, 13N,
14N, 15N, 16+, 17+, 18Z, 19+, 20+, 21+

 07/2015-ZAST/202
schvaluje předložený program jednání ZM
rozšířený o bod 4.15. Městská knihovna - zateplení a stažení bodu 5.2. OZV MěP, bodu
5.4. Koeficient daně z nemovitosti v zátopové oblasti, bodu 5.6. Dodatek ke smlouvě TS
Žamberk a bodu 8. Znalecký posudek k další
části možných škod.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2N, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+, 13N,
14Z, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 07/2015-ZAST/203
schvaluje zápis z jednání ZM č. 6/2015-ZAST
ze dne 23.06. a 30.06.2015.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2N, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+,
13N, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 07/2015-ZAST/204
bere na vědomí rezignaci Pavla Dlabky na
mandát člena ZM ze dne 31.08.2015.
přijato, pro: 18, proti:0, zdržel se: 0
1+, 2N, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+,
13N, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 07/2015-ZAST/205
bere na vědomí slib zastupitele Petra Halbrštáta.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+,
13N, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 07/2015-ZAST/206
bere na vědomí činnost Rady města za období od 30.06.2015.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 3
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11Z, 12+,
13N, 14Z, 15N, 16+, 17+, 18+, 19+, 20Z, 21+
 07/2015-ZAST/207
bere na vědomí činnost Finančního výboru za
období od 30.06.2015.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+,
13N, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 Usnesení č. - nebylo přijato
Zastupitelstvo města bere na vědomí činnost
Kontrolního výboru za období od 30.06.2015.
nepřijato, pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2N, 3N, 4+, 5N, 6+, 7N, 8N, 9N, 10+, 11+, 12N,
13N, 14+, 15+, 16N, 17N, 18+, 19N, 20+, 21+
 Usnesení č. - nebylo přijato
Zastupitelstvo města ukládá. Radě města
ustanovit nejpozději do 30.10.2015 škodní
komisi a navrhuje toto její složení: Mgr. Tomáš Kalous, Ing. Bc. Oldřich Jedlička, Ing. Eva
Janotová, Ing. Lenka Fránková a Mgr. Kateřina
Gaňová.
nepřijato, pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2N, 3N, 4+, 5N, 6+, 7N, 8N, 9N, 10+, 11+, 12N,
13N, 14+, 15+, 16N, 17N, 18+, 19N, 20+, 21+
 Usnesení č. - nebylo přijato
Zastupitelstvo města ukládá KV provést prošetření podnětu občana J.N. a podat o tom
zprávu do příštího řádného ZM.
nepřijato, pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2N, 3N, 4+, 5N, 6+, 7N, 8N, 9N, 10+, 11+, 12N,
13N, 14+, 15+, 16N, 17N, 18+, 19N, 20+, 21+
 Usnesení č. - nebylo přijato
Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení
termínu provedení kontroly investiční akce
zimní stadion do příštího ZM.
nepřijato, pro: 10, proti: 1, zdržel se: 4
1+, 2Z, 3N, 4+, 5N, 6+, 7Z, 8Z, 9N, 10+, 11+, 12N,
13N, 14+, 15+, 16-, 17Z, 18+, 19N, 20+, 21+
 Usnesení č. - nebylo přijato
Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledek kontroly investiční akce odpočívadlo na
cyklostezce Žamberk – Letohrad a ukládá finančnímu výboru provést šetření z hlediska
hospodárnosti využívání finančních prostředků města. Termín: 31.12.2015.
nepřijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 3

 Usnesení č. nebylo přijato
Zastupitelstvo města schvaluje snížení daně z
nemovitosti ( pozemků ) na hodnotu v r.2010.
nepřijato, pro: 9, proti: 7, zdržel se: 4
1+, 2-, 3-, 4Z, 5-, 6+, 7Z, 8Z, 9N, 10+, 11+, 12Z, 13-,
14+, 15+, 16-, 17-, 18+, 19-, 20+, 21+
 Usnesení č. nebylo přijato
Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci
rozpočtového výhledu města Žamberka na
období let 2016-2020.
nepřijato, pro: 10, proti: 2, zdržel se: 1
1-, 2+, 3+, 4Z, 5+, 6N, 7+, 8+, 9N, 10N, 11N, 12+,
13+, 14N, 15-, 16+, 17+, 18N, 19+, 20N, 21N
 07/2015-ZAST/213
schvaluje příspěvkové organizaci Základní
škola Žamberk, Nádražní 743, Žamberk, zvýšení celkového příspěvku na provozní činnost
pro r. 2015 o 667.685 Kč. Příspěvek na provoz
bude pro r.2015 činit 1.920.000 Kč, celkový příspěvek na provozní činnost bude pro
r.2015 činit 2.583.685 Kč.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10N, 11N, 12N,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 07/2015-ZAST/214
schvaluje příspěvkové organizaci Základní
škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk, zvýšení celkového příspěvku na provozní činnost
pro r. 2015 o 643.884 Kč. Celkový příspěvek
na provozní činnost bude pro r. 2015 činit
2.985.884 Kč.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17N, 18+, 19+, 20+, 21N
 07/2015-ZAST/215
schvaluje příspěvkové organizaci Městská
knihovna Žamberk, Nádražní 743, Žamberk,
zvýšení příspěvku na provoz pro r.2015 o
19.000 Kč. Příspěvek na provoz celkem bude
pro r.2015 činit 1.955.000 Kč.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 2
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+,
13+, 14Z, 15+, 16+, 17+, 18Z, 19+, 20+, 21+
 07/2015-ZAST/216
schvaluje příspěvkové organizaci Městské
muzeum Žamberk, ČSA 472, Žamberk, zvýšení celkového příspěvku na provozní činnost
pro r. 2015 o 30.000 Kč. Příspěvek na provozní činnost celkem bude pro r. 2015 činit
1.725.000 Kč.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 2
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+,
13+, 14Z, 15+, 16+, 17+, 18Z, 19+, 20+, 21+
 07/2015-ZAST/217
schvaluje příspěvkové organizaci Městský
kulturní podnik FIDIKO Žamberk, Nádražní
39, Žamberk, zvýšení celkového příspěvku na
provozní činnost pro r.2015 o 20.000 Kč. Příspěvek na provozní činnost celkem bude pro
r.2015 činit 2.893.571 Kč.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 5
1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10Z, 11Z, 12+,
13+, 14Z, 15Z, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 07/2015-ZAST/218
schvaluje příspěvkové organizaci Středisko
volného času ANIMO Žamberk, 28. října 713,
Žamberk, zvýšení celkového příspěvku na
provozní činnost pro r.2015 o 11.000 Kč. Příspěvek na provozní činnost celkem bude pro
r.2015 činit 345.000 Kč.
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 07/2015-ZAST/219
bere na vědomí mezitímní účetní závěrku města Žamberka sestavenou ke dni
30.06.2015.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10Z, 11+, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 07/2015-ZAST/220
schvaluje provedení vkladu nemovitých věcí
v majetku města Žamberka, sestávajícího z
nemovitostí:
1. kotelna ul. 28. října čp. 1375, na parcele č.
487/5, 487/56, vedené na listu vlastnictví č.
10001v k.ú. Žamberk, v hodnotě ceny obvyklé stanovené dle Znaleckého posudku č.
2576/005/2015, zpracovaného Ing. Milanem
Thamem, soudním znalcem z oboru ekono-

1+, 2N, 3N, 4Z, 5N, 6+, 7N, 8N, 9N, 10+, 11+, 12N,
13Z, 14+, 15N, 16Z, 17N, 18+, 19N, 20+, 21+
 Usnesení č. - nebylo přijato
Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledek kontroly investiční akce samoobslužný
platební kiosek FIDIKO a ukládá finančnímu
výboru provést šetření z hlediska hospodárnosti využívání finančních prostředků města.
Termín: 31.12.2015.
nepřijato, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 5
1+, 2N, 3N, 4Z, 5N, 6+, 7N, 8Z, 9N, 10+, 11+,
12N, 13Z, 14+, 15+, 16Z, 17Z, 18+, 19N, 20+,
21+
 Usnesení č. - nebylo přijato
Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledek kontroly investiční akce workoutové
hřiště Pod Černým lesem a ukládá Ing. Bc. Oldřichu Jedličkovi, místostarostovi, řešit vzniklou škodu podáním občanskoprávní žaloby o
náhradu škody. Termín: 31.12.2015.
nepřijato, pro: 6, proti: 1, zdržel se: 7
1+, 2N, 3N, 4Z, 5N, 6+, 7N, 8-, 9N, 10+, 11+, 12N,
13Z, 14+, 15Z, 16Z, 17N, 18Z, 19Z, 20+, 21Z
 Usnesení č. - nebylo přijato
Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledek kontroly akce Jamrock 2015 a ukládá
Radě města vyřešit dluh LP vůči městu a TS
Žamberk, s.r.o., do 31.12.2015 a pro případ, že
dluh nebude v tomto termínu zcela uhrazen,
ukládá RM odstoupit od smlouvy o pořádání
Jam Rocku 2016. Termín: 31.12.2015.
nepřijato, pro: 10, proti: 0, zdržel se: 3
1+, 2N, 3N, 4Z, 5N, 6+, 7N, 8N, 9N, 10+, 11+, 12N,
13+, 14+, 15+, 16Z, 17Z, 18+, 19N, 20+, 21+
 07/2015-ZAST/208
bere na vědomí informaci KV o přerušení
kontroly plnění usnesení v kauze Podorlická
poliklinika, s.r.o., do doby, kdy bude v této
věci k dispozici znalecký posudek Mendelovy
univerzity v Brně.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+,
13+, 14+, 15+, 16Z, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 Usnesení č. nebylo přijato
Zastupitelstvo města bere na vědomí projednání usnesení “ ZM ukládá místostarostovi,
aby do 14 dnů podal občanskoprávní žalobu
o náhradu škody ve výši 122.199,- Kč na starostu Jiřího Dytrta z důvodu promlčení škod,
které starosta svým konáním sám způsobil.
Skutečnost, že ke škodám došlo, je deklarována ve znaleckém posudku č. 21-2015, ze dne
05.06.2015. Posudek vypracovala Mendelova
univerzita v Brně, provozně ekonomická fakulta, znalecký ústav pro obory ekonomika,
zemědělství” do programu jednání.
nepřijato, pro: 8, proti: 3, zdržel se: 3
1+, 2-, 3N, 4Z, 5N, 6+, 7-, 8Z, 9N, 10+, 11+, 12N,
13Z, 14+, 15N, 16N, 17-, 18+, 19N, 20+, 21+
 07/2015-ZAST/209
bere na vědomí informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni
31.8.2015, uvedené v tab. č. 1)
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+,
13+, 1Z+, 15+, 16+, 17+, 18N, 19+, 20+, 21+
 07/2015-ZAST/210
bere na vědomí plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na r. 2015, ke dni 31.07.
2015.
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 07/2015-ZAST/211
bere na vědomí rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro r.2015
číslo 35-50 a 55-87/2015 uvedená v tabulce
č. 1)
a schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberka pro r.2015
uvedená v tabulce č. 2).
přijato, pro: 11, proti: 0, zdržel se: 2
1Z, 2+, 3+, 4Z, 5+, 6N, 7+, 8+, 9N, 10N, 11N, 12+,
13+, 14N, 15N, 16+, 17+, 18N, 19+, 20+, 21N
 07/2015-ZAST/212
schvaluje předřazení bodu 5.3. na program
jednání před bod 3.4.
přijato, pro: 18, proti: 1, zdržel se: 1
1+, 2+, 3-, 4+, 5Z, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
1

mika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, ve
výši 1.390.000,- Kč;
2. inženýrské sítě - topný kanál v ulici 28. října,
vedený na listu vlastnictví č. 10001v k.ú. Žamberk, v hodnotě ceny obvyklé stanovené dle
Znaleckého posudku č. 2576/005/2015, zpracovaného Ing. Milanem Thamem, soudním
znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a
odhady nemovitostí, ve výši 310.000,- Kč;
3. inženýrské sítě - topný kanál náměstí Generála Knopa, vedený na listu vlastnictví č.
10001v k.ú. Žamberk, v hodnotě ceny obvyklé stanovené dle Znaleckého posudku č.
2576/005/2015, zpracovaného Ing. Milanem
Thamem, soudním znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, ve
výši 60.000,- Kč;
Topné kanály v ulici 28. října a na náměstí
Generála Knopa, vedené přes pozemky číslo:
p.p.717/4, p.p.716/5, p.p.718, p.p.3687/1,
3687/10 3687/11, p.p.3691, p.p.3760/1,
p.p.3758/7, 758/8, p.p.489/1, 489/5, 489/22,
489/24, 489/27, p.p.487/1, 487/2, 487/3, 487/4,
487/7, 487/11, 487/12, 487/13,487/14,487/15,
487/16, 487/19, 487/23, 487/24, 487/26,
487/29, 487/35, 487/37, 487/39, 487/40,
487/42, 487/43, 487/45, 487/46, 487/48,
487/49, 487/50, 487/51, 487/68, 487/92,
p.p.3759, p.p.3758/3, 3758/6, p.p.508/4, 508/9,
508/10, 508/11, 508/18, p.p.513/2, 513/6,
513/10, st.p.508/22, st.p.515/6, st.p.3888.
4. inženýrské sítě - topný kanál ulice U Polikliniky, vedený na listu vlastnictví č. 10001v k.ú.
Žamberk, v hodnotě ceny obvyklé stanovené
dle Znaleckého posudku č. 2576/005/2015,
zpracovaného Ing. Milanem Thamem, soudním znalcem z oboru ekonomika, odvětví
ceny a odhady nemovitostí, ve výši 330.000,Kč; vedený přes pozemky číslo: p.p.747/1,
747/3, 747/6, 747/7, 747/8, 747/10, p.p.748/1,
748/2, p.p.749/3, 749/6, 749/10, 749/19,
749/26, 749/44, p.p.768, p.p.767, p.p.765,
st.p.4272, st.p.4273, st.p.4268, st.p.4269,
st.p.4270, st.p.764 jako nepeněžitý příplatek
obchodní společnosti Správa budov Žamberk, s.r.o., Klostermannova 990, Žamberk, IČ
25280091.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11N, 12+,
13+, 14+, 15Z, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 07/2015-ZAST/221
schvaluje stažení bodu 3.13. (Znalecký posudek - smlouva Poliklinika) z programu jednání.
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 5
1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6Z, 7+, 8+, 9N, 10N, 11Z, 12+,
13+, 14+, 15Z, 16+, 17+, 18+, 19+, 20Z, 21+
 07/2015-ZAST/222
bere na vědomí informaci odborů FIN, REÚP
Městského úřadu Žamberk a Finančního výboru o splnění usnesení zastupitelstva města číslo 04/2015-ZAST/118 a číslo 04/2015ZAST/119.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12N,
13+, 14Z, 15N, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
07/2015-ZAST/223
neschvaluje prodej části pozemku parc.č.
2897/12 - orná půda z celkové výměry 4.281
m2 v obci a k.ú. Žamberk. Žadatel: B.H.,
prodej části pozemku parc.č. 2897/12 - orná
půda z celkové výměry 4.281 m2 v obci a k.ú.
Žamberk. Žadatel: M.S.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 4
1+, 2+, 3+, 4Z, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10Z, 11+, 12+,
13+, 14+, 15Z, 16+, 17+, 18+, 19+, 20Z, 21+
07/2015-ZAST/224
bere na vědomí přehled dosavadního plnění
a průběhu plánovaných investičních akcí dle
rozpočtu města pro r. 2015 a schvaluje vyřazení investičních akcí “Chodník v ul. Revoluční
P+L podél č.p. 651 – 653” a “Kanalizace v ulici
Do Kotle” z rozpočtu pro r.2015, rozpočtová
opatření rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka pro r.2015 uvedená v tabulce č. 3).
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 3
1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10Z, 11N, 12+,
13+, 14+, 15Z, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
07/2015-ZAST/225
neschvaluje prodej části (cca 21 m2) pozemku
parc.č. 3160/2 - ost. plocha, ost. komunikace z

celkové výměry 2.553 m2 ve vlastnictví města
v obci a k.ú. Žamberk. Žadatel: O.V.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 3
1Z, 2+, 3+, 4N, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11N, 12+,
13+, 14Z, 15Z, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 07/2015-ZAST/226
schvaluje prodej části (3 m2) pozemku parc.č.
1093/3 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 616 m2 vedeného na č. LV 10001
pro obec a k.ú. Žamberk. Dle předloženého
GP č. pl. 2708-371/2012 ze dne 04.09.2012
se jedná o pozemek parc.č. 1093/14 - zast.
plocha o výměře 3 m2 v obci a k.ú. Žamberk
na č. LV 10001 pro obec a k.ú. Žamberk. Žadatel: J.Ch., a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem kupní smlouvy ve věci
prodeje části (3 m2) pozemku parc.č. 1093/3
- ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 616 m2 vedené na č. LV 10001 pro obec
a k.ú. Žamberk. Dle předloženého GP č. pl.
2708-371/2012 ze dne 04.09.2012 se jedná
o pozemek parc.č. 1093/14 - zast. plocha o
výměře 3 m2 v obci a k.ú. Žamberk na č. LV
10001 pro obec a k.ú. Žamberk. Žadatel: J.Ch.
Termín: 30.09.2015.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4N, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+,
13+, 14+, 15Z, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 07/2015-ZAST/227
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: 15, proti: 1, zdržel se: 3
1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11-, 12+,
13+, 14N, 15Z, 16+, 17+, 18+, 19Z, 20+, 21+
 Usnesení č. nebylo přijato
Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku parc.č. 2890/1 - orná půda o výměře
12.384 m2 v obci a k.ú. Žamberk. Žadatel: V.Ž.
nepřijato, pro: 7, proti: 1, zdržel se: 11
1-, 2Z, 3+, 4Z, 5+, 6Z, 7Z, 8+, 9N, 10Z, 11N, 12+,
13+, 14Z, 15Z, 16+, 17Z, 18Z, 19+, 20Z, 21Z
 07/2015-ZAST/228
schvaluje jako společník TS ŽAMBERK, s.r.o.,
IČ 25998218, poskytnutí nepeněžitého
příplatku, tj. movitého majetku podvozku
AVIA AD 120 N svozového auta 3E9 1444,
hákového nosiče kontejnerů CS NH 7/36V a
nástavby pro svoz komunálního odpadu s
vyklapěčem v hodnotě dle znaleckého posudku v celkové výši 716.100,- Kč bez DPH
společnosti TS Žamberk, s.r.o.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 3
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10Z, 11Z, 12+,
13+, 14+, 15Z, 16+, 17+, 18+, 19N, 20+, 21+
 07/2015-ZAST/229
schvaluje zařazení návrhu K.P. do pořizované
změny č. 1. ÚP Žamberk. Žadatel: K.P.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11Z, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 07/2015-ZAST/230
schvaluje zařazení návrhu V.N. do pořizované
změny č. 1. ÚP Žamberk. Žadatel: V.N.
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 07/2015-ZAST/231
schvaluje zařazení návrhu P.M. do pořizované
změny č. 1. ÚP Žamberk. Žadatel: P.M.
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 07/2015-ZAST/232
schvaluje zařazení návrhu K.B. do pořizované
změny č. 1. ÚP Žamberk. Žadatel: K.B.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 1
1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 07/2015-ZAST/233
neschvaluje prodej části pozemku (cca 13
m2) parc.č. 3160/1 - orná půda z celkové výměry 7.116 m2 vedeného na LV č. 10001 pro
obec a k.ú. Žamberk. Žadatel: J. a L.V.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 5
1Z, 2+, 3+, 4Z, 5+, 6Z, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+,
13+, 14Z, 15Z, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 07/2015-ZAST/234
bere na vědomí obě předložené studie zimních stadionů
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4Z, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+,
13+, 14+, 15N, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 07/2015-ZAST/235
schvaluje úpravu střešní konstrukce č.p. 833
ve variantě 1 (průběžný vikýř) včetně výtahu.

přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11Z, 12+,
13+, 14+, 15N, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 07/2015-ZAST/236
schvaluje přípravu a podání žádosti o podporu z OPŽP na realizaci projektu “Žamberk
- realizace úspor energie městská knihovna”
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 07/2015-ZAST/237
schvaluje obecně závaznou vyhlášku města
Žamberka č. 3/2015, kterou stanoví školské
obvody základních škol zřízené městem
Žamberkem.
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0
1N, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10N, 11N,
12+, 13+, 14N, 15N, 16+, 17+, 18+, 19+, 20N,
21+
 07/2015-ZAST/238
schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.
4/2015 o stanovení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitých věcí a o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.
přijato, pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1
1N, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10N, 11N, 12+,
13+, 14N, 15N, 16+, 17+, 18Z, 19+, 20N, 21+
 07/2015-ZAST/239
schvaluje kupní smlouvu mezi prodávající
spol. JAROJAN, s.r.o., IČ 27367738, se sídlem
Slušovice, Dlouhá 135, a kupujícím, městem
Žamberkem, jejímž předmětem jsou pozemky parc.č. 716/1 - ost. plocha jiná plocha o výměře 711 m2, parc.č. 716/3 - ost. plocha, jiná
plocha o výměře 746 m2 a parc.č. 717/9 - ost.
plocha, jiná plocha o výměře 388 m2, vše v
obci a k.ú. Žamberk za kupní cenu 422.200,Kč a polovinu daně z nabytí nemovitých věcí
za podmínky, že kupní cena bude uhrazena
formou bankovní úschovy, a pověřuje Jiřího
Dytrta, starostu města, podpisem smlouvy.
přijato, pro: 11, proti: 0, zdržel se: 3
1N, 2+, 3+, 4Z, 5+, 6Z, 7+, 8+, 9N, 10N, 11N, 12+,
13+, 14N, 15N, 16+, 17+, 18+, 19+, 20N, 21Z
 07/2015-ZAST/240
schvaluje dodatek ke smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Žamberka uzavřené mezi městem Žamberkem a Občanským
sdružením CEMA Žamberk, IČ 61239330,
Nádražní 22, Žamberk na projekt Maceška hlídání dětí.
- dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Žamberka uzavřené mezi
městem Žamberkem a Občanským sdružením CEMA Žamberk, IČ 61239330, Nádražní
22, Žamberk na projekt Klub bez klíče a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem
dodatků.
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0
1N, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10N, 11N, 12+,
13+, 14N, 15N, 16+, 17+, 18+, 19+, 20N, 21+
 07/2015-ZAST/241
schvaluje vybrané nominace na Cenu města
2015: M.B., J.J., A.S., L.N.
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0
1N, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10N, 11N, 12+,
13+, 14N, 15N, 16+, 17+, 18+, 19+, 20N, 21+
 07/2015-ZAST/242
bere na vědomí zprávu místostarosty o
postupu při naplňování usnesení ZM č.
03/2015-ZAST/88 ze dne 24.02.2015, kterým
bylo RM uloženo připravit ke schválení transformaci společnosti Vodovody a kanalizace
Žamberk, v.o.s., na a.s. nebo s.r.o. a ruší usnesení ZM č. 3/2015-ZAST/88 ze dne 24.02.201.
přijato, pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1
1N, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10N, 11N, 12+,
13+, 14N, 15N, 16+, 17+, 18Z, 19+, 20N, 21+
 07/2015-ZAST/243
schvaluje zařazení usnesení „ZM schvaluje
realizaci investiční akce Výměna oken a zateplení budovy knihovny č.p. 743, Nádražní,
Žamberk” v předpokládané výši investičních
výdajů 3,5 mil Kč s financováním v r.2015 a
2016 a ukládá odboru finančnímu zapracovat příslušnou částku do návrhu rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberka na rok
2016” na program jednání ZM.
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0
1N, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10N, 11N,
12+, 13+, 14N, 15N, 16+, 17+, 18+, 19+, 20N,
21+
 07/2015-ZAST/244
schvaluje realizaci investiční akce Výměna
oken a zateplení budovy knihovny č.p. 743,

Nádražní, Žamberk v předpokládané výši investičních výdajů 3,5 mil Kč s financováním
v r.2015 a 2016 a ukládá odboru finančnímu
zapracovat příslušnou částku do návrhu rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na
r.2016.
Termín: 31.12.2015.
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0
1N, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10N, 11N, 12+,
13+, 14N, 15N, 16+, 17+, 18+, 19+, 20N, 21+
 07/2015-ZAST/245
schvaluje zařazení usnesení „ZM schvaluje realizaci investiční akce Rekonstrukce střechy
č.p. 833” dle schválené varianty s realizací v
letech 2015-2016 v celkové předpokládané
výši investičních výdajů 16 mil. Kč včetně
DPH s financováním v letech 2015 do výše
8 mil. Kč a zbývající část v r.2016 a ukládá
odboru finančnímu zapracovat příslušnou
částku do návrhu rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na r.2016 na program jednání ZM.
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0
1N, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10N, 11N, 12+,
13+, 14N, 15N, 16+, 17+, 18+, 19+, 20N, 21+
 07/2015-ZAST/246
schvaluje realizaci investiční akce Rekonstrukce střechy č.p. 833 dle schválené varianty s realizací v letech 2015-2016 v celkové
předpokládané výši investičních výdajů 16
mil. kč včetně DPH s financováním v letech
2015 do výše 8 mil. Kč a zbývající část v r.
2016 a ukládá odboru finančnímu zapracovat příslušnou částku do návrhu rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberka na r.2016.
Termín: 31.12.2015
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0
1N, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10N, 11N, 12+,
13+, 14N, 15N, 16+, 17+, 18+, 19+, 20N, 21+
Zastupitelé:
1. Andrle Petr, Mgr.
2. Halbrštát Petr
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. Nosálová Hana, PaedDr.
18. Ulrich Tomáš
19. Vrkoč Ivan
20. Zářecký Pavel, Ing.
21. Žejdlík Jaromír, Mgr.

USNESENÍ RM č.24
ze dne 24.9.2015
 24/2015-RADA/1251
schvaluje ověřovatelem zápisu Zděnku Šebkovou.
 24/2015-RADA/1252
schvaluje předložený program jednání RM.
 24/2015-RADA/1253
bere na vědomí informace tajemníka MěÚ
Žamberk o splněných usneseních č. 283/15,
693/15, 755/15, 759/15, 766/15, 768/15,
869/15, 871/15, 983/15, 660/15, 850/15,
985/15, 987/15, 992/15, 27/14, 205/14,
210/14, 239/15, 305/15, 309/15, 437/15,
494/15, 607/15, 633/15, 634/15, 660/15,
677/15, 712/15, 720/15, 721/15, 754/15,
762/15, 768/15, 792/15, 796/15, 850/15,
853/15, 854/15, 900/15, 941/15, 945/15,
978/15, 819/15, 821/15, 822/15, 823/15,
1000/15, 1002/15, 1011/15, 1012/15,
1016/15, 1020-1024/15, 1031/15, 1033/15,
1057/15, 1060/15, 1062/15, 1065/15,
1069/15, 1071/15, 1072/15, 1074/15,
1075/15, 1078/15, 1081/15, 1083/15, 886/15,
1084/15, 1100/15, 1102/15, 1103/15, 790/15,
455/15, 564/15, 811/15, 910/15, 958/15,
959/15, 993/15, 1032/15, 1034/15, 1059/15,
1061/15, 1101/15, 1104/15837/15, 918/15,
999/15, 1046/15, 1094-1098/15, 1119/15,
1052/15, 773/15, 774/15, 922-929/15 městským úřadem.
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 24/2015-RADA/1254
bere na vědomí
- územní rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ
Žamberk o rozhodnutí o umístění stavby “přístřešku na dřevo” na pozemku parc.č. 667/44
v k.ú. Žamberk,
- rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o prodloužení platnosti stavebního
povolení na stavbu „víceúčelový průmyslový
objekt” na pozemcích v k.ú. Žamberk a povolení změny stavby před jejím dokončením,
spočívající v prodloužení lhůty k dokončení
stavby,
- usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o
přerušení řízení o nařízení odstranění stavby
“zemědělského přístřešku” na pozemku parc.č. 3014 v k.ú. Žamberk ,
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ
Žamberk o umístění stavby “společná kanalizační přípojka pro rodinné domy č.p. 304 a
938” na pozemcích parc.č. 3809/2 a 3809/4 v
k.ú. Žamberk a společná kanalizační přípojka
pro rodinné domy č.p. 410, 409, 995 na pozemku parc.č. 3814 v k.ú. Žamberk,
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ
Žamberk o umístění stavby “datové vedení
optického kabelu včetně HDPE chráničky v
ulici Revoluční a Nádražní - bytový dům čp.
820, 821” na pozemcích parc.č. 3756, 683/3,
683/4 v k.ú. Žamberk,
- společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na “rodinný dům” na pozemku parc.č. 477/51 v k.ú.
Žamberk, “kanalizační přípojku včetně jímky
pro tlakovou kanalizaci” na pozemku parc.č. 477/51, 3752/1, 3752/6 v k.ú. Žamberk,
“přípojku elektro NN” na pozemku parc.č.
477/51 v k.ú. Žamberk, “vodovodní přípojku” na pozemku parc.č. 477/51, 477/104 v
k. ú. Žamberk, “přípojku dešťové kanalizace
včetně vsakovací jímky” na pozemku parcč..
477/51 v k.ú. Žamberk, “zpevněné plochy”
na pozemku parc.č. 477/51 v k.ú. Žamberk,
“oplocení” na pozemku parc.č. 477/51 v k.ú.
Žamberk.
 24/2015-RADA/1255
bere na vědomí
- výzvu odboru ZPZE MěÚ Žamberk k doplnění zjednodušení dokumentaci stavby “Pasport kanalizace Žamberk - Do Kotle”,
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin
rostoucích mimo les “1ks smrku ztepilého na
pozemku parc.č. 310 v k.ú. Žamberk”,
- usnesení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zastavení řízení ve věci změny nakládání s povrchovými vodami na vodním díle “Vakový jez
na významném vodním toku Divoká Orlice” v
k.ú. Žamberk.
 24/2015-RADA/1256
bere na vědomí
- kolaudační souhlas odboru SPDO MěÚ
Žamberk s užíváním stavby “Modernizace silnice III/31214 Žamberk, Nádražní ulice” - SO
101 silnice,
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o
povolení zvláštního užívání silnice pro umístění datového vedení, HDPE trubek 40/33 v
Žamberku - chodník ul. Čs. armády formou
otevřeného výkopu umístění na pozemek
parc.č. 3711, 3712/4, 1149/7, 3714 v k.ú.
Žamberk,
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o
povolení zvláštního užívání místní komunikace ul. Hluboká - chodník a část komunikace pro umístění kontejnerů před č.p. 99 z
důvodu odvozu stavební suti z rekonstrukce
domu,
- stanovení přechodné úpravy provozu odborem SPDO MěÚ Žamberk na místní komunikaci ul. Hluboká z důvodu umístění kontejneru na chodník a část komunikace pro
odvoz stavební suti z rekonstrukce domu.
 24/2015-RADA/1257
schvaluje Smlouvu č. 221/2015 o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na r.2015 na
realizaci akce “Žamberk - Rekonstrukce stávajícího chodníku podél komunikace I/11”
- ISPROFOND 5537510106 a pověřuje Jiřího
Dytrta, starostu města, podpisem smlouvy.
 24/2015-RADA/1258
schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace
včetně Podmínek čerpání dotace na projekt
Muzeum Žamberk - bezbariérové úpravy,

vydané MMR ČR Identifikační číslo EDS projektu 117D713005047
a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem.
 24/2015-RADA/1259
schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro r. 2015 dle
tab. č.1).
 24/2015-RADA/1260
souhlasí s přípravou a podáním žádosti o
dotaci do OPZ na realizaci projektu “Žamberk
- Péče o děti 1. st. ZŠ mimo školní vyučování”.
 24/2015-RADA/1261
schvaluje “Plán řádné inventarizace veškerého majetku a závazků města Žamberka
ke dni 31.12.2015” a „Harmonogram prací
spojených s přípravou a průběhem řádné
inventarizace veškerého majetku a závazků
města Žamberka ke dni 31.12.2015” uvedené
v příloze podkladů pro jednání rady města.
 24/2015-RADA/1262
schvaluje smlouvu o užívání tělocvičny v
Žamberku, ul. 28. října 1375, Žamberk uzavíranou se Základní školou Žamberk, Nádražní
743, se sídlem Nádražní 743, Žamberk, IČ:
70995460 a smlouvu o užívání tělocvičny v
Žamberku, ul. 28. října 1375, Žamberk uzavíranou se Střediskem volného času, ANIMO,
Žamberk, se sídlem 28. října 713, Žamberk,
IČ: 72087650 a smlouvu o užívání tělocvičny v Žamberku, ul. 28. října 1375, Žamberk
uzavíranou se Základní školou Žamberk, 28.
října 581, se sídlem 28. října 581, Žamberk, IČ:
49316834 a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu
města, podpisem smluv.
Termín: 2.10.2015.
 24/2015-RADA/1263
souhlasí s vydáním souhlasného vyjádření
k podpoře projektu „Podporujeme rodiny preventivní programy pro rodiny s dětmi“ na
r. 2016, realizovaného občanským sdružením
CEMA Žamberk, Nádražní 22, Žamberk, IČ:
61239330 a závazku k finanční spoluúčasti
(podpoře projektu) města Žamberka na projektu ve výši 20 % celkových nákladů projektu, kdy předpokládané celkové náklady projektu činí 670.000,- Kč.
 24/2015-RADA/1264
bere na vědomí žádost nájemce autokempu
v Žamberku o vydání souhlasu s rekonstrukcí
kuchyně v areálu autokempu v Žamberku a
ukládá odboru REÚP podat stanovisko k rekonstrukci kuchyně v areálu autokempu v
Žamberku do příštího jednání rady města.
Termín: 8.10.2015.
 24/2015-RADA/1265
bere na vědomí žádost společnosti OK FINAL, s.r.o., o spolufinancování rekonstrukce
opěrné zídky na hranici městského pozemku
parc. č. 3694/4 v ul. U Velorexu a neschvaluje
spolufinancování rekonstrukce opěrné zídky
v ul. U Velorexu.
 24/2015-RADA/1266
schvaluje realizaci dodatečné hydroizolace
azylového domu č.p. 728 a pověřuje Jiřího
Dytrta, starostu města, podpisem smlouvy o
dílo se společností TS ŽAMBERK, s.r.o.
 24/2015-RADA/1267
souhlasí se zrušením předkupního práva jako
práva věcného na bytovou jednotku č. 789/8
umístěné ve 4.NP budovy č.p. 789 postavené
na pozemku parc.č. 766 v obci a k.ú. Žamberk
ke dni 11.10.2013, kdy skončila jeho pětiletá
lhůta, žadatel: Z.V. a pověřuje Jiřího Dytrta,
starostu města, podpisem potvrzení ve věci
zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 789/8 umístěnou
ve 4.NP budovy č.p. 789 postavenou na pozemku parc.č. 766 v obci a k.ú. Žamberk ke
dni 11.10.2013, kdy skončila jeho pětiletá
lhůta. Žadatel: Z.V. Termín: 30.09.2015.
24/2015-RADA/1268
schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemek parc.č. 3714 - ost. plocha,
jiná plocha o výměře 2.287 m2 ve vlastnictví
města v obci a k.ú. Žamberk ve věci stavby
“Žamberk, Pod Skalami č.p. 129 a 130 - kNN”,
kdy dojde k umístění kabelového vedení v
rozsahu 19,8 m2 k č.p. 129 a 130 za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,-Kč (bez DPH) za
podmínky uvedení dotčeného pozemku do
původního stavu.
Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín v zastoupení společnosti Energomontáže Votroubek,
s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu

města, podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést
stavbu č. IE-12-2005750/VB/03 s názvem
“Žamberk, Pod Skalami č.p. 129 a 130 - kNN”
ve věci zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemek parc.č. 3714 - ost. plocha,
jiná plocha o výměře 2.287 m2 ve vlastnictví
města v obci a k.ú. Žamberk ve věci stavby
“Žamberk, Pod Skalami č.p. 129 a 130 - kNN”,
kdy dojde k umístění kabelového vedení v
rozsahu 19,8 m2 k č.p. 129 a 130 za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,-Kč (bez DPH) za
podmínky uvedení dotčeného pozemku do
původního stavu.
Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín v zastoupení společnosti Energomontáže Votroubek,
s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou. Termín: 30.09.2015.
 24/2015-RADA/1269
ukládá REÚP vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr změny podstatného prvku (rozpis nemovitostí, resp.
prostor) a výše nájemného) nájemní smlouvy
ze dne 01.10.2012. Termín: 30.09.2015
 24/2015-RADA/1270
schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemek parc.č. 3796/1 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 1.193
m2 ve vlastnictví města k pozemku parc.č.
2377/1 - tr.tr. porost o výměře 2.633 m2 ,vše
v obci a k.ú. Žamberk na stavbu “Žamberk,
Do Kotle p.č.2377/1 - Pelinka - kNN” dle GP
č.pl. 2932-381/2015 ze dne 05.08.2015, kdy
dojde k připojení nového odběrného místa
na pozemku parc.č. 2377/1 v k.ú. Žamberk
za jednorázovou náhradu ve výši 6.401,-Kč
včetně DPH za podmínky uvedení dotčeného pozemku do původního stavu .
Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín v zastoupení firmy Geodézie Česká Třebová, s.r.o.,
Palackého 297, 560 02 Česká Třebová a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem
Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2013159/VB/1 na pozemek
parc.č. 3796/1 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 1.193 m2 ve vlastnictví města k pozemku parc.č. 2377/1 - tr.tr. porost o výměře
2.633 m2 ,vše v obci a k.ú. Žamberk na stavbu “Žamberk, Do Kotle p.č.2377/1 - Pelinka
- kNN” dle GP č.pl. 2932-381/2015 ze dne
05.08.2015, kdy dojde k připojení nového
odběrného místa na pozemku parc.č. 2377/1
v k.ú. Žamberk za jednorázovou náhradu
ve výši 6.401,-Kč včetně DPH za podmínky
uvedení dotčeného pozemku do původního stavu. Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
v zastoupení firmy Geodézie Česká Třebová,
s.r.o., Palackého 297, 560 02 Česká Třebová.
Termín: 30.09.2015.
 24/2015-RADA/1271
schvaluje zřízení věcného břemene - osobní
služebnosti na pozemky parc.č. 2593/45 - ost.
plocha, jiná plocha o výměře 4.144 m2 a parc.č. 2593/48 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 53 m2 vedené na LV č. 10001 pro obec a
k.ú. Žamberk, kdy dojde k novému napojení
kabelového vedení VN k hranici pozemků
parc.č. 2568/23 a 2593/39 dle GP č. pl. 2917290/2015 za jednorázovou náhradu ve výši
1.000,-Kč (bez DPH). Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., v zastoupení společnosti Servis
VB, s.r.o., Lukavice 181, 538 21 Slatiňany a
pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene
č. IV-12-2012316/VB/1 Žamberk, č.p. 943,
TS Žamberk - kNN ve věci zřízení věcného
břemene - osobní služebnosti na pozemky
parc.č. 2593/45 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 4.144 m2 a parc.č. 2593/48 - ost. plocha,
jiná plocha o výměře 53 m2 vedené na LV č.
10001 pro obec a k.ú. Žamberk, kdy dojde k
novému napojení kabelového vedení VN k
hranici pozemků parc.č. 2568/23 a 2593/39
dle GP č. pl. 2917-290/2015 za jednorázovou
náhradu ve výši 1.000,-Kč (bez DPH). Žadatel:
ČEZ Distribuce, a.s., v zastoupení Servis VB,
s.r.o., Lukavice 181, 538 21 Slatiňany. Termín:
30.09.2015.
 24/2015-RADA/1272
schvaluje vykácení 1 ks keře jalovce, 1 ks smrku pichlavého stříbrného a keřů trnek (cca
6m2) v lokalitě Masarykova náměstí, vše na
pozemku parc.číslo 3684 v k.ú. Žamberk za
podmínky, že subjekt, který provede kácení
výše uvedených dřevin, zajistí plnění povin-

ností hospodářského subjektu podle zákona
č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, včetně jejich prováděcích předpisů (Systém náležité péče). Toto
sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko,
vyjádření, popř.jiné opatření dotčeného
orgánu vyžadované zvláštním předpisem
(např. zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).
 24/2015-RADA/1273
schvaluje prodej 5 ks velkoobjemových kontejnerů N-9 k AVIA svozovému vozu společnosti TS Žamberk, s.r.o., Žamberk za celkovou
cenu 81.000,-Kč bez DPH stanovenou znaleckým posudkem č. 739/021/15 a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem kupní
smlouvy.
 24/2015-RADA/1274
bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva
kultury ve věci zrušení prohlášení pomníku
Karla Bubly za kulturní památku.
 24/2015-RADA/1275
bere na vědomí návrh TOSK Žamberk ve věci
opravy plotu tenisového areálu po větrné
bouři a schvaluje realizovat opravu plotu postupem navrženým odbory REÚP a FIN a uzavřených smluv o výpůjčkách, tedy zajištění
požadovaných prací prostřednictvím města a
následné vyrovnání nákladů s TOSK (celkové
náklady budou po vyřízení pojistné události
poníženy o poskytnuté pojistné plnění).
 24/2015-RADA/1276
ukládá odboru REÚP vyvěsit na úřední desku
Městského úřadu v Žamberku záměr pronájmu Zimního stadionu - víceúčelové haly na
části pozemku (cca 7.000 m2) parc.č. 1758/4 orná půda z celkové výměry 13.672 m2 v obci
a k.ú. Žamberk. Termín: 02.10.2015.
 24/2015-RADA/1277
schvaluje pro potřeby Školní jídelny Žamberk
vyhlásit výběrové řízení na akci “Nákup gastronomického vybavení pro novou výdejnu
jídel v č.p.433, Žamberk” formou elektronické
aukce a pověřuje odbor REÚP administrací elektronické aukce. Jmenuje komisi pro
dohled nad průběhem elektronické aukce a
výběrem nejvýhodnější nabídky ve složení
Marta Kacálková, Ing.Lenka Fránková, Ing.
Lenka Dušková, Radka Stránská, Lukáš Doleček.
 24/2015-RADA/1278
bere na vědomí žádost na odkup části (cca
180 m2) pozemku parc.č. 2144/1 - orná půda
z celkové výměry 15.563 m2 a části (cca 20
m2) pozemku parc.č. 2160/45 - orná půda z
celkové výměry 360 m2 ,vše vedené na LV
č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk z důvodu
dalšího přístupu k pozemkům v jejich vlastnictví. Žadatel: M. a A. M.
Pověřuje odbor REÚP a odbor právní podáním stanoviska ve věci možné výprosy pozemků parc.č. 2144/1 - orná půda o výměře
15.563 m2 a pozemku parc.č. 2160/45 - orná
půda o výměře 360 m2 ,vše vedené na LV č.
10001 pro obec a k.ú. Žamberk. Žadatel: M.a
A. M. Termín: 30.10.2015.
 24/2015-RADA/1279
trvá na svém usnesení č. 21/2015-RADA/1038
ze dne 30.07.2015 a doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej pozemku parc.č. 2890/1 - orná půda o výměře 12.384 m2
v obci a k.ú. Žamberk.
Žadatel: V.Ž. VIKA Kameničná, a.s.
 24/2015-RADA/1280
schvaluje provedení zateplení zadní strany
fasády, dodatečné hydroizolace zadní stěny a vybudování nového schodiště krytého
sedlovou dřevěnou stříškou na budově SVČ
ANIMO se společností Tomáš Novotný, STAVEBNÍ FIRMA Letohrad, IČ 61214043 a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem
smlouvy o dílo se společností Tomáš Novotný, STAVEBNÍ FIRMA Letohrad, IČ 61214043.
 24/2015-RADA/1281
bere na vědomí upřesňující informaci o
technickém řešení dřevěného zábradlí podél
chodníku v ul. Za Kopečkem, Žamberk.
 24/2015-RADA/1282
schvaluje ekologickou likvidaci obsahu
nádrže nalezené při provádění stavby bezbariérového vstupu do městského muzea
odbornou firmou OHGS, s.r.o., Ústí nad Orlicí
a ukládá odboru finančnímu provést rozpočtové opatření ve výši 18.150,- Kč, a to: ponížením položky “rezerva rozpočtu” a navýšením
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položky rozpočtu “Opravy a údržba - akce
do 500 tis. Kč”. Termín: 9.10.2015 a pověřuje
odbor REÚP objednáním likvidace u společnosti OHGS, s.r.o., Ústí nad Orlicí.
 24/2015-RADA/1283
ukládá odboru finančnímu provést rozpočtové opatření v celkové výši: 100.000,-Kč a to:
ponížením položky “rezerva rozpočtu” a navýšením položky rozpočtu “havarijní opravy”.
Termín: 2.10.2015.
 24/2015-RADA/1284
bere na vědomí informaci o nutnosti provedení záchranného archeologického výzkumu
při realizaci výkopů pro uzemnění nového
hromosvodu na Tyršově rozhledně a ukládá odboru finančnímu provést rozpočtové
opatření ve výši 10.000,- Kč, a to: ponížením
položky “rezerva rozpočtu” a navýšením položky rozpočtu “Tyršova rozhledna - opláštění a rozšíření sociálního zázemí”. Termín:
9.10.2015 a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu
města, podpisem Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu se
zhotovitelem: Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě, Šemberova 125, 566 01 Vysoké
Mýto.
 24/2015-RADA/1285
schvaluje vyhlášení výběrového řízení na
zhotovitele akce “Rekonstrukce oken v přístavbě radnice č.p.166 v Žamberku II.” podle
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek
městem Žamberkem jako výzvu pěti zájemcům:
1. KERSON, spol. s r.o., Dobré 80, 517 93 Dobré
2. MATRIX, a.s., divize Windows, Lipovka 143,
516 01 Rychnov nad Kněžnou
3. AGROSTAV, a.s., Ústí nad Orlicí, závod Žamberk, Zemědělská 1105, 564 01 Žamberk
4. ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec
nad Orlicí 120, 561 82 Klášterec nad Orlicí
5. JANOŠÍK OKNA-DVEŘE, s.r.o., Valašské Příkazy 26, 756 12 Horní Lideč a jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení
nabídek ve složení Ing. Bc. Oldřich Jedlička
(náhradník Jiří Dytrt), Ing. Lenka Dušková
(náhradník MUDr.Jiřina Jirešová), člen za KV
(náhradník člen KV), Ing. Lenka Fránková (náhradník Radka Stránská), Jaroslava Halbrštátová (náhradník Petr Procházka).
 24/2015-RADA/1286
při výkonu valné hromady společnosti TS
ŽAMBERK, s.r.o., IČ 25998218 schvaluje
poskytnutí nepeněžitého příplatku, tj. movitého majetku podvozku AVIA AD 120 N
svozového auta 3E9 1444, hákového nosiče
kontejnerů CS NH 7/36V a nástavby pro svoz
komunálního odpadu s vyklapěčem v hodnotě dle znaleckého posudku v celkové výši
716.100,- Kč bez DPH, společnosti TS Žamberk, s.r.o., a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu
města, podpisem předávacího protokolu.
 24/2015-RADA/1287
schvaluje navýšení finančního plnění v rámci
oprav sedmi městských ulic v místech vjezdů
do ulice Nádražní a pověřuje odbor REÚP rozšířením původní objednávky č.37/15/INVE a
ukládá odboru finančnímu provést rozpočtové opatření v celkové výši: 115.000,-Kč, a to:
ponížením položky “rezerva rozpočtu” a navýšením položky rozpočtu “opravy a údržba
- akce do 500 tis.” Termín: 2.10.2015.
 24/2015-RADA/1288
bere na vědomí závěr odborného posudku
na mykologický rozbor dřeva z okenních
rámů oken městské knihovny a ZŠ 743 napadených dřevokaznou houbou.
 24/2015-RADA/1289
bere na vědomí předložené návrhy na rozšíření světelné vánoční výzdoby pro r. 2015
a jejich cenové porovnání a schvaluje návrh
světelné výzdoby 2015 od společnosti Blachere-illumination CZ, s.r.o., ve variantě: modelu nakoupeného v loňském roce do 100 tis.
Kč a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města,
podpisem smlouvy o dílo.
 24/2015-RADA/1290
souhlasí s dodatkem č.2 na akci “Žamberk,
nám. Gen. Knopa č.p. 433 - úprava šatny MŠ
Sluníčko a D+M 2ks dvoukřídlých dveří ve
vstupní chodbě objektu” a pověřuje Jiřího
Dytrta, starostu města podpisem dodatku č.
2 smlouvy o dílo se společností Agrostav, a.s.
Ústí n.Orlicí.
 24/2015-RADA/1291
nedoporučuje ZM realizaci směny pozemků
s Římskokatolickou farností - děkanstvím

Žamberk. Město získá pozemky parc. č.
1193/1 - 15.719 m2, parc. č. 1192 - 3.908 m2
a 1194 - 663 m2 o celkové výměře 20.290 m2
k výstavbě PPO směnou za pozemky a RD u
kostela na parc. č. 887/2 - 84 m2, parc. č. 897 99 m2 a parc. č. 898 -197 m2 o celkové výměře
380m2 a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, dále jednat o možnostech odkupu louky
za Vencl servisem, případně o možnostech
směny louky za jiné pozemky města.Termín:
31.10.2015.
 24/2015-RADA/1292
schvaluje na základě provedeného výběrového řízení zadaného v souladu s Pravidly
pro zadávání veřejných zakázek městem
Žamberkem a protokolu komise pro otevírání a hodnocení nabídek zhotovitelem
akce “Rekonstrukce místní komunikace
Žamberk - Poplužní cesta” firmu MADOS MT,
s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO:25297899 a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem smlouvy o dílo.
 24/2015-RADA/1293
ukládá odboru REÚP vyvěsit na úřední desku
Městského úřadu v Žamberku záměr aukce
bytu č. 1021/9 v bytovém domu č.p. 1020,
1021 na pozemcích parc.č. 4280, 4279, vše v
obci a k.ú. Žamberk o velikosti 2+1 umístěného ve 3. NP, jehož celková podlahová plocha
s příslušenstvím je 51,40 m2, této jednotce
náleží právo výlučného užívání balkonu (2,10
m2) přímo přístupného z bytu a právo výlučného užívání sklepní kóje (2,80 m2) umístěné
v 1. PP domu č.p. 1021. Jednotce č. 1021/9
přináleží spoluvlastnický podíl o velikosti
514/9908 z celku společných částí budovy
a spoluvlastnický podíl 514/9908 z celku
uvedených pozemků za vyvolávací cenu
650.000,-Kč. Termín: 30.09.2015.
 24/2015-RADA/1294
schvaluje provedení obnovy starých nátěrů
na dřevěných oknech Tyršovy rozhledny a
ukládá odboru finančnímu provést rozpočtové opatření ve výši 30 tis. Kč, a to ponížením položky “rezerva rozpočtu” a navýšením
položky rozpočtu “Tyršova rozhledna - opláštění a rozšíření sociálního zázemí”. Termín:
9.10.2015 a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu
města, podpisem dodatku č.2 smlouvy o dílo
se společností Bromach, s.r.o.
 24/2015-RADA/1295
schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
5.000 Kč dle Pravidel SAM 3221 pro dítě narozené od data 01.10.2006 dle přílohy.
 24/2015-RADA/1296
bere na vědomí informaci odboru PRAV o žádostech o poskytnutí informací.
 24/2015-RADA/1297
schvaluje dotaci ve výši 18.000,- Kč na uhrazení řezbářských prací v rámci projektu
Výročí 70 let vzniku skautského střediska v
Žamberku - odhalení vyřezávaného sloupu
na nám. Gen.Knopa, a to spolku Junák - český
skaut, středisko Žamberk, z.s., IČ 15029107,
Žamberk, Zámecká a ukládá odboru finančnímu provést rozpočtové opatření ve výši
18.000,- Kč, a to ponížením rezervy rozpočtu
a povýšením kapitoly “Příspěvky organizacím
- zájmové organizace”. Termín: 5.10.2015.
 24/2015-RADA/1298
schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 1/2015
mezi městem Žamberkem a obcí Záchlumí,
týkající se přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města ,podpisem veřejnoprávní
smlouvy č. 1/2015.
 24/2015-RADA/1299
schvaluje dodatek mezi městem Žamberkem
a spol. Agro Žamberk, a.s..
 24/2015-RADA/1300
doporučuje zastupitelstvu města smlouvu o
smlouvě budoucí darovací uzavřenou mezi
městem Žamberkem a Michalem Bednářem,
Brno.
 24/2015-RADA/1301
bere na vědomí návrh Pravidel pro poskytování dotací dle usnesení RM č. 21/2015RADA/1087.
 24/2015-RADA/1302
bere na vědomí protokol o jednání komise
pro vyhodnocení žádostí podaných do dotačního programu „Prevence kriminality” ze
dne 22.7.2015 a schvaluje poskytnutí dotací
z rozpočtu města Žamberka z dotačního

 24/2015-RADA/1316
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na
byt pro sociálně potřebné občany v ul. Čs.
armády 457/12 V.Č. a R.K. do 31.10.2015 s
podmínkou pravidelné platby nájemného,
500,- Kč na dluh na nájemném a 500,- Kč na
dluh za odpady měsíčně.
 24/2015-RADA/1317
vyhlašuje výběrové řízení na pozici jednatele
společnosti Správa budov Žamberk, s.r.o.
 24/2015-RADA/1318
schvaluje pořádání veřejnosti přístupného
podniku dne 14.11.2015 od 15:00 - 24:00
hodin v pivovaru Žamberský kanec pro akci
AGAINST THE STREAM. Žadatel: Kamil Toman,
Kunvald 255.
 24/2015-RADA/1319
souhlasí se záborem chodníku v ul. Hluboká
před čp. 99 pro umístění kontejneru z důvodu odvozu stavební suti z rekonstrukce domu
od 02..-.05.10.2015 dle Obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 8/2010, ve znění
obecně závazné vyhlášky města Žamberka
č. 4/2011 a obecně závazné vyhlášky města
Žamberka č. 3/2012 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství. Toto sdělení
nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření
dotčeného orgánu státní správy vyžadované
zvláštním předpisem. Žadatel: P.K.
 24/2015-RADA/1320
souhlasí s použitím znaku města Žamberka v
tisku Těchonínské listy, čtvrtletníku obce Těchonín. Žadatel: Karel Vencl, vedoucí redakční rady, Těchonín 12, 561 66 Těchonín.
 24/2015-RADA/1321
bere na vědomí sdělení Biskupství Královéhradeckého, Velké náměstí 35, Hradec Králové k návrhu, vyjádření ke stanovisku města
Žamberka ohledně směny pozemků parc.č.
1192, 1193/1, 1194 z majetku Římskokatolické farnosti Žamberk, protipovodňová opatření ze dne 11.09.2015.
 24/2015-RADA/1322
bere na vědomí žádost J.K. o sdělení k rekonstrukci ul. Špitálka a k možnosti bezpečného
docházení dětí z této ulice do Žamberka a
pověřuje Ing. Bc. Oldřich Jedličku, místostarostu, zasláním odpovědi.
Termín: 15.10.2015.
 24/2015-RADA/1323
souhlasí s konáním závodů “MČR mládeže
stopařů 2015” dne 11.10.2015 od 9-16h v areálu Zimního stadionu Žamberk.

programu „Prevence kriminality” v souladu s
přiloženým protokolem a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z dotačního programu „Prevence kriminality” mezi
městem Žamberkem, jako poskytovatelem
a příjemcem:
- Občanské sdružení rodičů a přátel OU a PrŠ,
IČ 64772110, Tyršova 214, Žamberk na projekt s názvem GO-GO, prožitkový pobyt, ve
výši 7.000 Kč,
- Občanské sdružení rodičů a přátel OU a PrŠ,
IČ 64772110, Tyršova 214, Žamberk na projekt s názvem Zdravá škola IV. ve výši 7.000
Kč,
- Laxus, o.s., IČ 62695487, Bedřicha Smetany
55, Nymburk na projekt s názvem Centrum
terénních programů Pardubického kraje regionální část pro město Žamberk ve výši
15.000 Kč,
- Mateřská škola Čtyřlístek, Žamberk, IČ
7501377, Tylova 1244, Žamberk na projekt
Školkové dopravní aktivity ve výši 10.000 Kč,
- Středisko volného času, ANIMO, Žamberk,
IČ 72087650, 28. října 713, Žamberk na
projekt Dopravní soutěž pro ZŠ VIII. ročník
ve výši 10.000 Kč a pověřuje Jiřího Dytrta,
starostu města, podpisem veřejnoprávních
smluv.
 24/2015-RADA/1303
bere na vědomí Zápis ze schůze komise SPOZ
konané dne 08.09.2015.
 24/2015-RADA/1304
schvaluje realizační tým pro Rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark
24.11.2015 ve složení: Monika Škodová, Martin Mimra, Pavel Fiala, Lucie Kluková, Ludmila
Šlesingrová, Filip Jedlička a pověřuje tento
tým realizací akce “Rozsvícení vánočního
stromu a vánoční jarmark”, schvaluje umístění stánků dne 24. listopadu v rámci konání
akce “Rozsvícení vánočního stromu a vánoční
jarmark” na Masarykovo náměstí.
 24/2015-RADA/1305
schvaluje smlouvu o zprostředkování pořadu - koncert hudební skupiny Žamboši při
slavnostním večeru Cena města 27.10.2015 v
Divišově divadle.
 24/2015-RADA/1306
schvaluje smlouvu o dílo na vytvoření 30ks
ilustrací pro pexeso s motivy města Žamberka, uzavíranou s akademickou malířkou
a restaurátorkou V.B. Pexeso bude hrazeno
z rozpočtu Propagace města 2016 a ukládá
odboru finančnímu zapracovat částku odpovídající ceně ilustrací pro pexeso s motivy
města Žamberka ve výši 15 tis. Kč do návrhu
rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
na r. 2016, položka Propagace města. Termín:
31.12.2015.
 24/2015-RADA/1307
bere na vědomí zprávu tajemníka k vyhodnocení Age managementu za městský úřad
dle usnesení RM č. 21/2015-RADA/1089.
 24/2015-RADA/1308
schvaluje platový výměr Bc. Daniela Kubelky,
ředitele Městského kulturního podniku - FIDIKO Žamberk, s účinností od 01.10.2015.
 24/2015-RADA/1309
bere na vědomí zápis z jednání Bytové komise ze dne 17.09.2015.
 24/2015-RADA/1310
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na
byt pro příjmově vymezené osoby v ul. U Polikliniky č.p. 1064/13 V.D. do 31.10.2017.
 24/2015-RADA/1311
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na
byt pro příjmově vymezené osoby v ul. U Polikliniky č.p. 1064/14 D.P. do 31.10.2017.
 24/2015-RADA/1312
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na
byt pro příjmově vymezené osoby v ul. U
Polikliniky č.p. 1054/21 Z.S. do 31.10.2015
s podmínkou úhrady dluhu na poplatku za
psa.
 24/2015-RADA/1313
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na
byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční 794/12 B.B. do 31.03.2016.
 24/2015-RADA/1314
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na
byt v ul. U Polikliniky č.p. 1059/14 S.B. do
31.01.2016.
 24/2015-RADA/1315
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy
na byt v ul. Revoluční v č.p. 794/10 F.T. do
30.10.2017.

Žadatel: Český kynologický svaz, ZO Žamberk, Sokolovská 1299, Žamberk.
 24/2015-RADA/1324
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č.
OSV/15/20324 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních
služeb poskytovaných v souladu se zákonem
č. 108/2006 o sociálních službách s Pardubickým krajem a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu
města, jeho podpisem. Termín: 30.09.2015.
 24/2015-RADA/1325
souhlasí na základě žádosti firmy CONTIPRO
PHARMA, a.s., Dolní Dobrouč 401, 561 02,
IČO: 60917431, se zřízením soukromé základní školy Erudio na katastrálním území města
Žamberka, a to s předpokladem zahájení činnosti školy od 1.9.2016.

USNESENÍ RM č.25
ze dne 29.9.2015
 25/2015-RADA/1326
schvaluje ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu
Halbrštátovou.
 25/2015-RADA/1327
schvaluje předložený program jednání RM.
 25/2015-RADA/1328
ruší odborem REÚP vyhlášené poptávkové řízení na opravu komunikace Špitálka a
schvaluje vyhlášení výběrového řízení na
zhotovitele akce “Rekonstrukce komunikace
Špitálka” podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem jako výzvu pěti zájemcům:
1. MADOS MT, s.r.o., Lupenice 51, Kostelec
nad Orlicí
2. STRABAG, a.s. ,odštěpný závod Ostrava,
Kladská 1082, Hradec Králové
3. STAVITELSTVÍ EU, s.r.o., Husovo náměstí 99,
Vamberk
4. TS Žamberk, s.r.o., Zemědělská 1052, Žamberk
5. PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl
a jmenuje komisi pro otevírání, posouzení
a hodnocení nabídek ve složení Ing. Lenka
Fránková, Ing.Lenka Dušková, Radka Stránská, člen KV (náhradník KV), Petr Halbrštát
(náhradník Mgr.Roman Pospíšil).
Jiří Dytrt, starosta města

Slavnostní zahájení školního roku v ZŠ Bohousová
Tomu však předcházely
hlavní prázdniny, které se
využily na zkrášlení učebny, družiny a sborovny
novým nábytkem a bylo
položeno nové linoleum
v jídelně a ředitelně.
A pak už nastal očekávaný den „1. září“. Což
znamená v naší škole
slavnostní zahájení školního roku. Všichni žáci a
učitelé se sešli v I. třídě.
Jako každý rok v tento
slavnostní den zavítal do
školy také pan starosta
Falta. Obzvlášť slavnostní
byl tento den pro 5 dětí. Proč? Protože Barborka, Kristýnka, Markétka, Mareček a
Míša se stali našimi novými prvňáčky. Nové žáčky a také jejich rodiče, prarodiče a
blízké přivítala třídní učitelka Radka Dvořáková a ředitel školy Petr Skulbaševský. Pan
starosta dětem předal dárkové balíčky s temperami. Od školy se mohly děti potěšit
balíčkem se školními potřebami pro prvňáčky. Pak jsme všem dětem popřáli hodně
zdraví, mnoho úspěchů, ať se jim ve škole moc líbí a vše daří, jak si jen přejí. Aby poznaly nové kamarády a zažily spoustu pěkných chvil při školních výletech a akcích.
Rodičům pevné zdraví, velkou kopu trpělivosti a mnoho sil při práci s dětmi. Velmi
milou atmosféru umocnil vzkaz rodičům: „Věřte, všechny problémy, pokud nastanou, se vždy dají rozumně vyřešit ke vší spokojenosti.”
Starší žáci si připravili pro své nové kamarády hudební pásmo. A tak se tento slavnostní den pomalu chýlil ke konci. Rodiče a děti ještě obdrželi důležité pokyny k organizaci školního roku a už se mohli pomalu těšit na další školní den. Velmi pozitivní
také je, že každým rokem počet žáků v naší škole přibývá.

Děti se ve škole nestačily ani rozkoukat a už jsme pro ně připravili na 9. září podzimní poznávací výlet do Galerie Kinský na zámku v Kostelci nad Orlicí a do minizoo v Častolovicích.

Za ZŠ Bohousová Mgr. Bc. Petr Skulbaševský, ředitel školy
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