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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE
a 1/3 SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
konané ve dnech 7. a 8. října 2016
Dne 6. května 2016 byly rozhodnutím prezidenta republiky č. 138/2016
ve Sbírce zákonů vyhlášeny volby do
zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky, a to na pátek
a sobotu 7. a 8. října 2016, kdy vlastní
hlasování proběhne ve volebních místnostech tradičně:
v pátek od 14:00 do 22:00 hod.
v sobotu od 8:00 do 14:00 hod.
V případě konání 2. kola voleb do 1/3
Senátu Parlamentu ČR se tyto uskuteční:
v pátek 14. října 2016 od 14 do 22 hod.
v sobotu 15. října 2016 od 8 do 14 hod.
ORGANIZAČNĚ TECHNICKÝM ZABEZPEČENÍM VOLEB do zastupitelstva Pardubického kraje a 1/3 Senátu Parlamentu
České republiky byli za Městský úřad Žamberk starostou města pověřeni:
JUDr. Jitka Kubová tel. 465 670 215
Mgr. Petr Cink
tel. 465 670 216.
Kontaktní adresa:
Městský úřad Žamberk,
Masarykovo nám. 166,
odbor právní (Nádražní 833),
564 01 ŽAMBERK
e-mail: j.kubova@zamberk.eu,
p.cink@zamberk.eu
ID datové schránky: ia9b3gu
INFORMACE O POČTU A SÍDLECH
VOLEBNÍCH OKRSKŮ V ŽAMBERKU
Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky proběhnou ve dnech 7. a 8. října 2016 v
Žamberku v následujících volebních okrscích, jejichž sídly jsou:
Volební okrsek č. 1
CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE,
Albertova 357 – tělocvična;
Volební okrsek č. 2
RADNICE,
Masarykovo náměstí 166 – obřadní síň;
Volební okrsek č. 3
ŠKOLNÍ DRUŽINA,
nám.Gen. Knopa 433 – učebna;
Volební okrsek č. 4
MĚSTSKÝ ÚŘAD,
Nádražní 833 – zasedací místnost;
Volební okrsek č. 5
MATEŘSKÁ ŠKOLA,
Tylova 1244 – učebna.
Minimální počet členů okrskových
volebních komisí ve všech volebních
okrscích je stanoven v počtu 6.

DELEGOVÁNÍ ČLENŮ DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ
Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva kraje, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem
voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva kraje volí.
Delegováním členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu starostovi. Seznam
musí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo a místo, kde je člen přihlášen k trvalému
pobytu, a podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice. Seznam
může obsahovat i údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové
a náhradníci zařazeni.
V případě souběhu voleb do zastupitelstev krajů a voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky je nutné (ve smyslu usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne
20.11.2014, č.j. Vol 23/2014) přiznat právo delegovat člena a náhradníka do okrskových volebních komisí nejen subjektům kandidujícím ve volbách do zastupitelstev krajů,
ale též subjektům kandidujícím pouze ve volbách do 1/3 Senátu (tj. politickým stranám,
politickým hnutím, koalicím a nezávislým kandidátům, jejichž přihláška k registraci byla
zaregistrována pro volby do Senátu ve volebním obvodu, jehož součástí je okrsek, a kteří
kandidují pouze v těchto volbách).
Delegováním se rozumí doručení jejich seznamu starostovi města nejpozději do
7. září 2016.
PRÁVO VOLIT
Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která
náleží do územního obvodu kraje.
Pro volby do Senátu Parlamentu ČR je voličem státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může
volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně
18 let.
VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Krajské volby: podle ust. § 26a zákona č. 130/2000 Sb. lze v případě krajských
voleb hlasovat na voličský průkaz. Na ten bude moci volič hlasovat v jakémkoliv volebním
okrsku na území Pardubického kraje, nikoli však v jiném kraji či u zastupitelského úřadu
v zahraničí. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb,
a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo podáním
doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu; toto podání musí být
v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče, nebo v elektronické podobě
zaslané prostřednictvím datové schránky. Písemné žádosti o vydání voličského průkazu
je potřeba doručit na Městský úřad Žamberk, odbor právní, Nádražní 833, nejpozději
do pátku 30. září 2016. Osobně lze o vydání voličského průkazu požádat na Městském úřadu, odboru právním, Nádražní 833, kancelář č. 37 – 38, nejpozději do středy
5. října do 16:00 hodin.
Senátní volby: podle ust. § 6a zákona č. 247/1995 Sb. lze i v případě senátních voleb
hlasovat na voličský průkaz. Na ten bude moci volič hlasovat pouze na území svého
volebního obvodu, tj. obvodu č. 46 Ústí nad Orlicí (nejedná-li se o voliče s bydlištěm v zahraničí, kterému byl vydán voličský průkaz zastupitelským úřadem – ten hlasuje na území
ČR v jím vybraném senátním obvodu, ve kterém se volby konají). Proti režimu vydávání
voličských průkazů pro hlasování v krajských volbách je třeba v případě voleb do Senátu
zahájit vydávání voličských průkazů nejdříve ve čtvrtek 22. září 2016. Pokud se bude
konat druhé kolo voleb, lze o vydání voličského průkazu pro druhé kolo volby požádat
pouze osobně, a to nejpozději do středy 12. října 2016 do 16:00 hodin.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Vzory písemných žádostí o vydání voličského průkazu jsou zveřejněny na úřední desce
města Žamberka v sekci „Volby“.
Bližší informace o volbách do Zastupitelstva Pardubického kraje a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR
http://www.mvcr.cz/volby.aspx nebo na stránkách Městského úřadu Žamberk www.
zamberk.cz – úřední deska – volby, nebo je obdržíte na Městském úřadu Žamberk,
odboru právním.
JUDr.Jitka Kubová, ved.právního odd. MěÚ Žamberk
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USNESENÍ ZM č.14
ze dne 21.6.2016
bude zveřejněno
po ověření zápisu.

USNESENÍ RM č.49
ze dne 30.6.2016
 49/2016-RADA/2484

schvaluje ověřovatelem zápisu RM Ivana Vrkoče.
 49/2016-RADA/2485

schvaluje předložený program jednání
RM.
 49/2016-RADA/2486

bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných usneseních č. 709/15, 1947/16, 1949/16,
1728/15, 1907/16, 1943/16, 2028/16,
2048/16, 2121/16, 2155/16, 2156/16,
2158/16, 2219-2224/16, 2278/16,
2279/16, 2306-2309/16, 2239-2241/16,
2248/16, 2024/16, 2030/16, 167/14,
1249/15, 1260/15, 1907/16, 1943/16,
2088/16, 2132/16, 2133/16, 2135/16,
2189/16, 2190/16, 2202/16, 2227/16,
2243/16, 2249/16, 2294/16, 2295/16,
2296/16, 2313/16, 2314/16, 2356/16,
31/14, 530/15, 531/15, 533/15, 535/15,
1289/15, 1372/15, 1373/15, 1376/15,
1412/15, 1650/15, 1682/15, 1717/15,
1605/15, 1769/16, 1831/16, 1839/16,
1878/16, 1879/16, 1883/16, 1890/16,
1891/16, 1913/16, 1917/16, 1918/16,
1931/16, 1948/16, 1971/16, 1979/16,
2002/16, 2004/16, 2017/16, 2027/16,
2035/16, 2062/16, 2070/16, 2072/16,
2074/16, 2079/16, 2081/16, 2084/16,
2090/16, 2091/16, 2196/16, 2197/16,
2198/16, 2207/16, 2254/16, 2266/16,
2321/16, 2334/16, 2335/16, 2247/16,
2318/16 městským úřadem.
 49/2016-RADA/2487

bere na vědomí
- územní rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby
„přístavba a nástavba rekreační chaty
e.č.19“ na pozemcích parc.č. 369/1,
369/3, 370/1 a 370/3 v k.ú. Žamberk,
- seznámení s podklady pro vydání
rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ
Žamberk o umístění stavby „oplocení“ na pozemku parc.č. 2520 v k.ú.
Žamberk,
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ
Žamberk o zahájení územního řízení
na stavbu „Žamberk p.č. 2068-Šeliga-rozšíření kNN IV-12-2014372“ na
pozemcích parc.č. 2068/2 a 2038/16
v k.ú. Žamberk,
- územní souhlas Stavebního úřadu
MěÚ Žamberk o umístění stavby „přístřešek“ na pozemcích parc.č. 2410/1
a 2410/5 v k.ú. Žamberk,
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ
Žamberk o zahájení společného
územního a stavebního řízení na
stavbu „rodinného domu“ na pozemcích parc.č. 1131/1 1131/4 a 3798/1 v
k.ú. Žamberk,
- územní souhlas Stavebního úřadu
MěÚ Žamberk o provedení stavby

zdravotně postiženou,
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání
komunikace ul. Nádražní u č.p. 825
pro vyhrazené parkování pro držitele
průkazu ZTP/P a parkovacího průkazu č. CD 087627,
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zřízení sjezdu z místní komunikace ul. Na Výsluní č. 42c na
pozemku parc. č. 2038/16 za účelem
příjezdu k novostavbě rodinného
domu na pozemku parc.č. 2068/2 v
k.ú. Žamberk,
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO
MěÚ Žamberk opatření obecné
povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/310, místní
komunikaci ul. Revoluční č. 65c, ul.
Lukavská č. 34c z důvodu uzavírky
místní komunikace pro rekonstrukci
komunikace ul. Revoluční.

„STL plynovodní přípojka a odběrné
plynové zařízení pro rodinný dům
č.p. 899“ na pozemcích parc.č. 4147,
4070, 2077/2 v k.ú. Žamberk,
- stavební povolení Stavebního úřadu
MěÚ Žamberk na stavbu „stavební
úpravy části objektu č.p. 145“ na pozemku parc.č. 77 v k.ú. Žamberk,
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ
Žamberk o ústním jednání spojeným
s místním šetřením pro povolení výjimky pro stavbu „přístavba RD č.p.
1179“ na pozemku parc.č. 686/5 a
686/11 v k.ú. Žamberk,
- oznámení Stavebního úřadu Měú
Žamberk o zahájení územního řízení
o umístění stavby „rodinného domu,
stodoly, krytého parkovacího stání,
studny a domovní ČOV“ na pozemku
parc.č. 1620/2 v k.ú. Žamberk.
 49/2016-RADA/2488

bere na vědomí závazné stanovisko
odboru ZPZE MěÚ Žamberk k zásahu
do významného krajinného prvku realizací záměru „Kunvald - rybí farma
(jímání a doprava říční vody z Rokytenky do rybí farmy pro zásobování
extenzivního chovu a vodní turbíny)“
v k.ú. Kunvald
- usnesení odboru ZPZE MěÚ Žamberk
o přerušení řízení II. ve věci „Nakládání
s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a k odběru těchto vod pro naplnění veřejného koupaliště ve městě
Žamberku“ v k.ú. Žamberk.

 49/2016-RADA/2490

bere na vědomí
- rozhodnutí České inspekce životního prostředí, Hradec Králové ve
věci správního deliktu nakládání s
podzemními vodami bez povolení k
nakládání s vodami v areálu letiště
Žamberk,
- vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru OŽPZ k čerpání
vody z řeky Divoká Orlice na pozemku parc.č. 3882/1 v k.ú. Žamberk za
účelem plnění městského koupaliště,
- souhlas Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru OŠK se zřízením
přípravné třídy základní školy ve
školním roce 2016/2017 v Základní
škole Žamberk, Nádražní 743.

 49/2016-RADA/2489

bere na vědomí
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO
MěÚ Žamberk opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy
provozu na místní komunikaci Pod
Skalami č.58c, Havlíčkovo nábřeží
č.18c z důvodu zvýšení dopravy při
výstavbě opěrné zdi na silnici I/11,
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ
Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace ul. Fučíkova č.16
c a chodníku ul. Fučíkova č.12d pro
umístění plynové přípojky formou
příčného překopu na pozemku parc.č. 2077/2 v k.ú. Žamberk,
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání
místní komunikace ul. Ke Střelnici
99c a 24c pro umístění vedení kNN
v rámci akce „Žamberk, Ke Střelnici
1131/1-Jehlička-kNN“ formou příčného křížení silnice - protlakem na
pozemku parc. č. 3797/1 a podélným
výkopem na pozemku parc. č. 3710/1
v k.ú. Žamberk,
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání
komunikace ul. Na Výsluní č.42c pro
umístění vodovodní a kanalizační
přípojky formou otevřeného výkopu
na pozemku parc.č. 2080/30, 2038/16
v k.ú. Žamberk,
- stanovení místní úpravy provozu odborem SPDO MěÚ Žamberk na místní komunikaci ul. Nádražní z důvodu
změny parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce

 49/2016-RADA/2491

schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě
č. 12120353 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR o navýšení poskytnuté dotace
o 47.425,50 Kč na projekt Realizace
úspor energie Základní školy Žamberk,
ul. Nádražní č. 743 a pověřuje Jiřího
Dytrta, starostu města, podpisem dodatku.
 49/2016-RADA/2492

bere na vědomí žádost společnosti
Centrum české historie, o.p.s., Banskobystrická 2080/11, 160 00 Praha 6, IČ:
02522250, o spolupráci s městem Žamberkem při vydání knihy „ANTHROPOID - pravdivý příběh“, formou objednávky 5 kusů knihy za cenu 2.000,- Kč
a neschvaluje objednání knihy a spolupráci města Žamberka na vydání knihy
„ANTHROPOID - pravdivý příběh“ se
společností Centrum české historie,
o.p.s., Banskobystrická 2080/11, 160 00
Praha 6, IČ: 02522250.
 49/2016-RADA/2493

schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
pro rok 2016 dle tab. č.1).
 49/2016-RADA/2494

bere na vědomí žádost příspěvkové organizace Centrum sociální péče města
Žamberka, Albertova 357, Žamberk, o
navýšení průměrného přepočteného
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počtu pracovníků a o navýšení mzdového limitu v r.2016 a schvaluje
1. příspěvkové organizaci Centrum
sociální péče města Žamberka navýšení průměrného přepočteného počtu
pracovníků od 01.07.2016 o 2 úvazky.
Celkový průměrný přepočtený počet
pracovníků bude pro r. 2016 činit 15.
2. příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města Žamberka, Albertova
357, Žamberk, navýšení mzdového limitu pro rok 2016 o 201.920 Kč. Mzdový limit po úpravě bude v r.2016 činit
3.682.420 Kč.
Na krytí zvýšeného mzdového limitu
budou použity finanční prostředky z
dotace poskytnuté od Pardubického
kraje, případně ze zvýšených příjmů za
poskytnuté služby.
3. příspěvkové organizaci Centrum
sociální péče města Žamberka, Albertova 357, Žamberk, navýšení položky
rozpočtu na zákonné sociální pojištění
hrazené v r.2016 o částku 68.653 Kč.
Na krytí zvýšených nákladů na zákonné sociální pojištění budou použity
finanční prostředky z dotace poskytnuté od Pardubického kraje, případně
ze zvýšených příjmů za poskytnuté
služby.
 49/2016-RADA/2495

bere na vědomí žádost příspěvkové
organizace Mateřská škola Čtyřlístek,
Tylova 1244, Žamberk, o poskytnutí
finančních prostředků na pořízení nového účetního programu a schvaluje
příspěvkové organizaci Mateřská škola
Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, pořízení nového účetního programu a
s tím souvisejících nákladů ve výši do
13.000 Kč a doporučuje zastupitelstvu
města schválit příspěvkové organizaci
Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244,
Žamberk, zvýšení příspěvku na provoz
pro r.2016 o 13.000 Kč. Příspěvek na
provoz po úpravě bude pro r.2016 činit 1.044.000 Kč, příspěvek na provozní
činnost celkem po úpravě bude pro
r.2016 činit 1.082.000 Kč.
 49/2016-RADA/2496

bere na vědomí žádost příspěvkové
organizace Mateřská škola Čtyřlístek,
Tylova 1244, Žamberk, o možnost použití finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace na
vícepráce při pokládce lina a koberce
a vybourání příčky v budově školky a
pověřuje Odbor REUP města Žamberka jednáním v této věci.
 49/2016-RADA/2497

schvaluje příspěvkové organizaci MKP
FIDIKO Žamberk, Nádražní 39, Žamberk, použití finančních prostředků z
fondu investic příspěvkové organizace
na pořízení videoprojektoru dle návrhu příspěvkové organizace ve výši do
95.000 Kč v r. 2016.
 49/2016-RADA/2498

bere na vědomí Zápis č. 4/2016 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka konané dne 23.06.2016 a
schvaluje
1. vyřazení majetku dle žádosti příspěv-

kové organizace ze dne 01.06.2016
z účetní evidence příspěvkové organizace Základní škola Žamberk, 28.
října 581, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 4/2016 z jednání komise pro
likvidaci majetku města Žamberka a
jeho následnou likvidaci v souladu se
Směrnicí pro likvidaci majetku města
Žamberka. Vyřazení majetku z důvodu
zastarání majetku a nevyužitelnosti v
příspěvkové organizaci,
2. vyřazení majetku inv. č. DHM-604,
DHM-657, DHM-521, DHM-126, DHM598, DHM-614 a DHM-607 z účetní
evidence příspěvkové organizace
Školní jídelna Žamberk, nám. Gen.
Knopa 433, Žamberk, uvedeného v
Zápisu č. 4/2016 z jednání komise pro
likvidaci majetku města Žamberka a
jeho následnou likvidaci v souladu se
Směrnicí pro likvidaci majetku města
Žamberka. Vyřazení majetku z důvodu
morálního zastarání, nefunkčnosti,
3. vyřazení majetku inv. č. DHM-638
z účetní evidence příspěvkové organizace Školní jídelna Žamberk, nám.
Gen. Knopa 433, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 4/2016 z jednání
komise pro likvidaci majetku města
Žamberka, jeho nabídnutí formou
bezúplatného převodu ostatním příspěvkovým organizacím v souladu se
Směrnicí pro likvidaci majetku města
Žamberka, případně v případě nezájmu nabídnutí k odprodeji veřejnosti.
Vyřazení majetku z důvodu jeho neupotřebitelnosti v příspěvkové organizaci,
4. vyřazení majetku inv. č. DHM-652 a
DHM-608 z účetní evidence příspěvkové organizace Školní jídelna Žamberk, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk,
uvedeného v Zápisu č. 4/2016 z jednání komise pro likvidaci majetku města
Žamberka a jeho následné darování
dle návrhu příspěvkové organizace
v souladu se Směrnicí pro likvidaci
majetku města Žamberka. Vyřazení
majetku z důvodu jeho neupotřebitelnosti v příspěvkové organizaci a
schvaluje vyřazení majetku z účetní
evidence města Žamberka (odpovědná osoba: Z. Vanický) uvedeného v
zápise č. 4/2016 z jednání komise pro
likvidaci majetku města Žamberka a
jeho následnou likvidaci v souladu se
Směrnicí pro likvidaci majetku města
Žamberka. Vyřazení majetku z důvodu
jeho nefunkčnosti a zastaralosti.
 49/2016-RADA/2499

schvaluje dohodu o ukončení dohody
uzavřené dne 23.12.2011 mezi smluvními stranami: městem Žamberkem,
firmou Canora, a.s., ZUŠ Petra Ebena a
firmou Paper Europe, s.r.o.
 49/2016-RADA/2500

bere na vědomí informaci o dodržení
podmínek programu Podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury k akci TI 36 Albertinum II,
které mají být splněny k 22. 9. 2016 a
předává věc k projednání ZM.

 49/2016-RADA/2501

ho na bytovou jednotku č. 1054/17
umístěnou v 6. NP domu č.p. 1054, v
budově č.p. 1054, 1055 postavené na
pozemcích parc.č. 4270, 4269, vše v
obci a k.ú. Žamberk ke dni 13.12.2015,
kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: M.Ž. a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem potvrzení ve
věci zrušení předkupního práva jako
práva věcného na bytovou jednotku
č. 1054/17 umístěnou v 6. NP domu
č.p. 1054, v budově č.p. 1054, 1055
postavené na pozemcích parc.č. 4270,
4269, vše v obci a k.ú. Žamberk ke dni
13.12.2015, kdy skončila jeho pětiletá
lhůta.

schvaluje zřízení věcného břemene
- služebnosti na částech pozemků
parc.č. 747/6, 747/1, 749/20, 3869/4,
749/24, 749/33, 749/19, 883/22, 883/8,
883/24, 911/11, 911/12, 911/40, 532,
534/3, 530/23, 530/1, 530/20,2563/73,
3755, 3751, 487/50, 489/1, 494/31,
493/1, 2422/1, 3709, 1076, 2593/45,
3711, 3803/2, 3804, vše vedené na LV
č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk ve
věci uložení HDPE trubek a datového
vedení za jednorázovou úhradu v celkové výši 57.145,-Kč bez DPH za podmínky uvedení dotčených pozemků
do původního stavu.
Žadatel: Alberon, s.r.o., Šedivská 844,
561 51 Letohrad a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene služebnosti
inženýrské sítě na částech pozemků
parc.č. 747/6, 747/1, 749/20, 3869/4,
749/24, 749/33, 749/19, 883/22, 883/8,
883/24, 911/11, 911/12, 911/40, 532,
534/3, 530/23, 530/1, 530/20,2563/73,
3755, 3751, 487/50, 489/1, 494/31,
493/1, 2422/1, 3709, 1076, 2593/45,
3711, 3803/2, 3804, vše vedené na LV
č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk ve
věci uložení HDPE trubek a datového
vedení za jednorázovou úhradu v celkové výši 57.145,- Kč bez DPH za podmínky uvedení dotčených pozemků
do původního stavu. Žadatel: Alberon,
s.r.o., Šedivská 844, 561 51 Letohrad.

 49/2016-RADA/2506

bere se souhlasem na vědomí zrušení
předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 1064//2
umístěnou v 1. NP domu č.p. 1064, v
budově č.p. 1063, 1064 postavené na
pozemcích parc.č. 4273, 4272, vše v
obci a k.ú. Žamberk ke dni 10.12.2015,
kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: G.H. a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem potvrzení ve
věci zrušení předkupního práva jako
práva věcného na bytovou jednotku
č. 1064//2 umístěnou v 1. NP domu
č.p. 1064, v budově č.p. 1063, 1064
postavené na pozemcích parc.č. 4273,
4272, vše v obci a k.ú. Žamberk ke dni
10.12.2015, kdy skončila jeho pětiletá
lhůta.
 49/2016-RADA/2507

 49/2016-RADA/2502

doporučuje zastupitelstvu města
neschválit prodej pozemku parc.č.
10159/2 - ost. plocha, jiná plocha o
výměře 1.013 m2 vedeného na LV č.
10001 pro obec a k.ú. Žamberk. Žadatel: J. a J. M.

ukládá Odboru REUP vyvěsit na úřední
desku Městského úřadu v Žamberku
záměr směny pozemků parc.č. 1107/5
- zahrada o výměře 19 m2 a parc.č.
1093/11 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 146 m2, vše vedeno na LV
č. 1144 za část (cca 165 m2) pozemku
parc.č. 3708 - ost. plocha, jiná plocha
z celkové výměry 361 m2 vedeného
na LV č. 1000, vše pro obec a k.ú. Žamberk. Žadatel: M.J. Termín: 30.07.2016.

 49/2016-RADA/2508

schvaluje stavbu STL plynové přípojky
k domu č.p. 1240 ve vlastnictví žadatele přes pozemek parc.č. 4686/2 - zast.
plocha a nádvoří, společný dvůr o
výměře 11 m2 vedený na LV č. 10001
pro obec a k.ú. Žamberk za podmínky
předložení smlouvy budoucí o zřízení
věcného břemene.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas,
posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel:
J.S. a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu
města, podpisem Smlouvy o právu k
umístění a provedení stavby ve věci
stavby STL plynové přípojky k domu
č.p. 1240 ve vlastnictví žadatele přes
pozemek parc.č. 4686/2 - zast. plocha
a nádvoří, společný dvůr o výměře 11
m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a
k.ú. Žamberk.

 49/2016-RADA/2503

doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej části (cca 340 m2) pozemku 749/3 - tr. tr. porost z celkové
výměry 4.309 m2 vedeného na LV č.
10001 pro obec a k.ú. Žamberk. Žadatel: M.G.
 49/2016-RADA/2504

schvaluje pronájem části (132 m2)
pozemku parc.č. 2191 - tr. tr. porost z
celkové výměry 1.763 m2 vedeného na
LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk na
dobu neurčitou za nájemné ve výši Kč
4.792,-/rok. Žadatel: J.V. a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem
smlouvy o nájmu ve věci pronájmu
části (132 m2) pozemku parc.č. 2191
- tr. tr. porost z celkové výměry 1.763
m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec
a k.ú. Žamberk na dobu neurčitou za
nájemné ve výši Kč 4.792,-/rok. Žadatel: J.V.

 49/2016-RADA/2509

bere na vědomí žádost Z.O. o prominutí smluvní pokuty vyplývající z
podmínek Kupní smlouvy ze dne 4. 7.
2008 k pozemku parc. č. 3160/70 v k.
ú. Žamberk ve výši 80 tis. Kč a doporučuje zastupitelstvu města neschválit
prominutí smluvní pokuty.

 49/2016-RADA/2505

bere se souhlasem na vědomí zrušení
předkupního práva jako práva věcné-
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 49/2016-RADA/2510

bere na vědomí informaci odboru
REUP ve věci prodeje materiálu - pískovců od muzea a schvaluje jeho prodej jedinému zájemci.
 49/2016-RADA/2511

schvaluje
1. na základě provedeného poptávkového řízení zadaného v souladu s
Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem a zprávy
komise pro otevírání a hodnocení nabídek dodavatelem akce „Cyklostání
na Masarykově náměstí v Žamberku“
fou L. Hamřík, V Aleji 499, Letohrad, IČ
49310780,
2. zhotovitelem stavebních prací akce
„Cyklostání na Masarykově náměstí v Žamberku“ firmu TS Žamberk,
s.r.o., Zemědělská 1052, Žamberk, IČ:
25998218 a pověřuje Jiřího Dytrta,
starostu města, podpisem smlouvy o
dílo s fou L.Hamřík a odbor REUP objednáním stavebních prací u TS Žamberk, s.r.o.
 49/2016-RADA/2512

bere se souhlasem na vědomí zrušení
předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 812/3 umístěnou ve 2.NP domu č.p. 812, budovy
č.p. 811, 812 postavené na pozemcích
parc.č. 717/6, 717/5, vše v obci a k.ú.
Žamberk ke dni 04.10.2013, kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: M. a
H.A. a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu
města, podpisem potvrzení ve věci
zrušení předkupního práva jako práva
věcného na bytovou jednotku č. 812/3
umístěnou ve 2.NP domu č.p. 812,
budovy č.p. 811, 812 postavené na
pozemcích parc.č. 717/6, 717/5, vše v
obci a k.ú. Žamberk ke dni 04.10.2013,
kdy skončila jeho pětiletá lhůta.
 49/2016-RADA/2513

bere se souhlasem na vědomí zrušení
předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 1054/15
umístěnou v 5. NP domu č.p. 1054, v
budově č.p. 1054, 1055 postavené na
pozemcích parc.č. 4270, 4269, vše v
obci a k.ú. Žamberk ke dni 07.02.2016,
kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: M.T. a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem potvrzení ve
věci zrušení předkupního práva jako
práva věcného na bytovou jednotku
č. 1054/15 umístěnou v 5. NP domu
č.p. 1054, v budově č.p. 1054, 1055
postavené na pozemcích parc.č. 4270,
4269, vše v obci a k.ú. Žamberk ke dni
07.02.2016, kdy skončila jeho pětiletá
lhůta.
 49/2016-RADA/2514

bere na vědomí informaci Odboru
REUP ve věci řešení parkovacích míst v
okolí stávajícího fotbalového stadionu
a ruší usnesení č.47/2016-RADA/2412
ze dne 2.6.2016.
 49/2016-RADA/2515

schvaluje cenovou nabídku fy Miroslav
Lux (Pastviny 144, IČ: 74019244) na výměnu střešní krytiny a klempířských
konstrukcí na střeše zadního vstupu

do MŠ Sluníčko č.p. 433 na nám. Gen.
Knopa v Žamberku a pověřuje odbor
REUP vystavením objednávky.
 49/2016-RADA/2516

bere se souhlasem na vědomí zrušení
předkupního práva jako práva věcného
na bytovou jednotku č. 1054/11 umístěnou ve 4. NP domu č.p. 1054, v budově
č.p. 1054, 1055 postavené na pozemcích parc.č. 4270, 4269, vše v obci a k.ú.
Žamberk ke dni 02.02.2016, kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: B.a E. J. a
pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města,
podpisem potvrzení ve věci zrušení
předkupního práva jako práva věcného
na bytovou jednotku č. 1054/11 umístěnou ve 4. NP domu č.p. 1054, v budově
č.p. 1054, 1055 postavené na pozemcích parc.č. 4270, 4269, vše v obci a k.ú.
Žamberk ke dni 02.02.2016, kdy skončila
jeho pětiletá lhůta.
 49/2016-RADA/2517

bere se souhlasem na vědomí zrušení
předkupního práva jako práva věcného
na bytovou jednotku č. 1054/13 umístěnou v 5.NP domu č.p. 1054, v budově
č.p. 1054, 1055 postavené na pozemcích parc.č. 4270, 4269, vše v obci a k.ú.
Žamberk ke dni 28.02.2016, kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: D.P. a
pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města,
podpisem potvrzení ve věci zrušení
předkupního práva jako práva věcného
na bytovou jednotku č. 1054/13 umístěnou v 5.NP domu č.p. 1054, v budově
č.p. 1054, 1055 postavené na pozemcích parc.č. 4270, 4269, vše v obci a k.ú.
Žamberk ke dni 28.02.2016, kdy skončila jeho pětiletá lhůta.
 49/2016-RADA/2518

bere se souhlasem na vědomí zrušení
předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 1054/3
umístěnou v 1. NP domu č.p. 1054, v
budově č.p. 1054, 1055 postavené na
pozemcích parc.č. 4270, 4269, vše v
obci a k.ú. Žamberk ke dni 31.01.2016,
kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: I.P. a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem potvrzení ve
věci zrušení předkupního práva jako
práva věcného na bytovou jednotku
č. 1054/3 umístěnou v 1. NP domu
č.p. 1054, v budově č.p. 1054, 1055
postavené na pozemcích parc.č. 4270,
4269, vše v obci a k.ú. Žamberk ke dni
31.01.2016, kdy skončila jeho pětiletá
lhůta.
 49/2016-RADA/2519

bere na vědomí žádost na odkoupení
do podílového spoluvlastnictví (každý
1/2) části (cca 820 m2) pozemku parc.č.
2897/12 - orná půda z celkové výměry
4.281 m2 vedeném na LV č. 10001 pro
obec a k.ú. Žamberk a odkládá její projednání do doby vyřešení smlouvy o
zřízení věcného břemene vztahující se
k tomuto pozemku. Žadatel: B.H., M.S.
 49/2016-RADA/2520

bere se souhlasem na vědomí zrušení
předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 1054/14
umístěnou v 5.NP domu č.p. 1054, v
budově č.p. 1054, 1055 postavené na

pozemcích parc.č. 4270, 4269, vše v
obci a k.ú. Žamberk ke dni 22.10.2015,
kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: J. a J. K. a pověřuje Jiřího Dytrta,
starostu města, podpisem potvrzení
ve věci zrušení předkupního práva
jako práva věcného na bytovou jednotku č. 1054/14 umístěnou v 5.NP
domu č.p. 1054, v budově č.p. 1054,
1055 postavené na pozemcích parc.č.
4270, 4269, vše v obci a k.ú. Žamberk
ke dni 22.10.2015, kdy skončila jeho
pětiletá lhůta.

SAM 3221 pro dítě narozené od data
01.10.2006 včetně, dle přílohy a neschvaluje poskytnutí finančního daru
ve výši 5.000 Kč dle Pravidel SAM 3221
pro dítě narozené od data 01.10.2006
včetně P.A., pro J.A., a to pro nesplnění
podmínek SAM 3221 Pravidla - děti,
poskytnutí finančního daru ve výši 5.
000 Kč dle Pravidel SAM 3221 pro dítě
narozené od data 01.10.2006 včetně
M.J., pro A.P.
 49/2016-RADA/2527

ukládá Odboru finančnímu připravit
příslušné rozpočtové opatření ve výši
54. 000 Kč. Termín: 20.07.2016.

 49/2016-RADA/2521

bere se souhlasem na vědomí zrušení
předkupního práva jako práva věcného
na bytovou jednotku č. 1054/2 umístěnou v 1. NP domu č.p. 1054, v budově
č.p. 1054, 1055 postavené na pozemcích parc.č. 4270, 4269 , vše v obci a k.ú.
Žamberk ke dni 31.01.2016, kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: J.S. a
pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města,
podpisem potvrzení ve věci zrušení
předkupního práva jako práva věcného
na bytovou jednotku č. 1054/2 umístěnou v 1. NP domu č.p. 1054, v budově
č.p. 1054, 1055 postavené na pozemcích parc.č. 4270, 4269, vše v obci a k.ú.
Žamberk ke dni 31.01.2016, kdy skončila jeho pětiletá lhůta.

 49/2016-RADA/2528

bere na vědomí informaci odboru
PRAV o žádostech o poskytnutí informací.
 49/2016-RADA/2529

schvaluje SAM 3227 Jednací řád
rady města Žamberka s účinností od
01.07.2016.
 49/2016-RADA/2530

bere na vědomí výzvu Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru organizačního a právního, a krajského živnostenského úřadu ze dne 24.06.2016
k úpravě nařízení města Žamberka
č. 1/2013 - tržní řád a ukládá Odboru právnímu předložit nové nařízení,
kterým se vydává tržní řád se zapracovanými změnami ve smyslu nálezu
č. Pl. ÚS 29/15
Termín: 31.8.2016.

 49/2016-RADA/2522

ukládá Odboru finančnímu připravit
rozpočtové opatření rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka na r.2016 ve
výši 70.000,- Kč, a to: ponížit položku
„rezerva rozpočtu“ a současně navýšit
položku rozpočtu „Opravy a údržba
do majetku města - opravy majetku
města svěřeného do užívání PO a zařízení města, akce do 500 tis. Kč - Příloha
č.2“ - akce ZUŠ - zateplení fasády části
č.p.145. Termín: 28.7.2016.

bere na vědomí žádost J.B. ve věci povolení vyhrazeného místa pro osoby
ZTP před domem č.p. 1336, ul. Pionýrů, Žamberk a souhlasí s vyhrazením
stávajícího parkovacího místa bez
rozšíření pro J.B. - držitele parkovacího
průkazu č. CD016045 - na parkovišti
před vchodem do domu č.p. 1336, ul.
Pionýrů, Žamberk.
- souhlasí se stanovením dopravního
značení „ IP12 - vyhrazené parkoviště
se symbolem 225 s dodatkovou tabulkou E 13 č. parkovacího průkazu CD
016045“ a „V10f - vyhrazené parkoviště“ pro J.B.
 49/2016-RADA/2536

schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací, jednatelům společností TS Žamberk, s.r.o., a Správa

 49/2016-RADA/2526

schvaluje poskytnutí finančního
daru ve výši 5. 000,- Kč dle Pravidel
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ze dne 21.07.2016
 50/2016-RADA/2539

schvaluje ověřovatelkou zápisu RM
MUDr. Jiřinu Jirešovou.
 50/2016-RADA/2540

schvaluje
předložený
jednání RM.

program

 50/2016-RADA/2541

bere na vědomí záměr M.H. převodu
- prodeje obchodního podílu ve
spol. Podorlická poliklinika, spol. s
r.o., a žádost o sdělení, zda hodlají
společníci uplatnit své předkupní
právo a předává ho k rozhodnutí
zastupitelstvu města.

 49/2016-RADA/2535

bere na vědomí informaci Odboru
REUP týkající se řešení sanace stěny
v suterénu ZŠ 581 (v prostoru šaten)
a pověřuje Odbor REUP dokončením
poptávkového řízení provedeného v
souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem a
pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města,
podpisem smlouvy o dílo s uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou.

USNESENÍ RM č.50/2016

 50/2016-RADA/2542

bere na vědomí zápis z jednání Školské rady při Základní škole Žamberk,
28. října 581 ze dne 25.04.2016.

 49/2016-RADA/2525

schvaluje v působnosti valné hromady společnosti TS ŽAMBERK, s.r.o., se
sídlem Zemědělská 1052, 564 01 Žamberk, IČO: 25998218 nákup nástavby
na přepravu vody s možností mytí,
kropení a zalévání k víceúčelovému
vozidlu ZEBRA NAB 201602 TSŽ.
Žadatel: TS ŽAMBERK, s.r.o., Zemědělská 1052, 564 01 Žamberk.

bere na vědomí Zápis z kontroly
BOZP a PO v tělocvičně 1375 ze dne
10.6.2016 a ukládá odboru REUP a
OBR odstranit uvedené závady v souladu se zápisem z kontroly.
 49/2016-RADA/2534

schvaluje na základě usnesení ZM
č.14/2016-ZAST ze dne 21.6. objednání studie řešení projektu Zimního
stadionu v Žamberku s použitím již
realizovaného projektu ZS v Telči u autora projektu stavby. Cena dle cenové
nabídky 58.443 Kč.

 49/2016-RADA/2538

 49/2016-RADA/2533

 49/2016-RADA/2532

 49/2016-RADA/2524

bere na vědomí smlouvu o nájmu
mezi CANORA, a.s., Hroznová 495/6,
118 00 Praha a ZUŠ Petra Ebena, Masarykovo náměstí 145, Žamberk.

bere na vědomí předanou zprávu,
zpracovanou vedoucí KTAJ, o stavu
personalistiky v pololetí 2016.

schvaluje platový výměr Bc. Daniela
Kubelky, ředitele Městského kulturního podniku - FIDIKO Žamberk, s účinností od 01.07.2016.

schvaluje dodatek č.5 k pojistné
smlouvě číslo 5900008708 se SLAVIA
pojišťovnou, a.s., ve věci pojištění odpovědnosti za škodu vozidla NISSAN
TERRANO a pověřuje Jiřího Dytrta,
starostu města, podpisem dodatku č.5
k pojistné smlouvě č.5900008708 se
SLAVIA pojišťovnou, a.s.

 49/2016-RADA/2537

revokuje usnesení č. 49/2016RADA/2525 a bere na vědomí
informaci odboru REUP týkající
se výsledků poptávkových řízení
a způsobu řešení sanace stěny v
suterénu ZŠ 581 (v prostoru šaten)
včetně obnovy oken a pověřuje odbor
REUP objednáním výměny oken v
prostoru šaten ZŠ 28.října 581 u firmy
SULKO, s.r.o., Zábřeh IČO: 47976969
a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu
města, podpisem smlouvy o dílo s
firmou IZOSAN,spol. s r.o., VračoviceOrlov IČO:27529304 ve věci realizace
dodatečné hydroizolace šaten v
suterénu ZŠ 28. října.

 49/2016-RADA/2531

 49/2016-RADA/2523

budov Žamberk, s.r.o., a veliteli MěP za
období 01-06/2016, dle přílohy.

 50/2016-RADA/2543

konstatuje že mimosoudní dohoda
mezi městem Žamberkem a spol.
Callisto Wood ve věci vedené
Okresním soudem v Ústí nad Orlicí
pod č.j. 111C 59/2015 není možná
a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu
města, zasláním tohoto stanoviska
Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí.
Jiří Dytrt, starosta města

