Usnesení RM č. 88/2017-RADA ze dne 02.11.2017
88/2017-RADA/4291 - 88. Rada města
I. s chval uj e
ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou
88/2017-RADA/4292 - 88. Rada města
I. s chval uj e
předložený program jednání RM
88/2017-RADA/4293 - 88. Rada města
I. bere na v ědom í
- seznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk s podklady pro vydání rozhodnutí v
rámci společného územního a stavebního řízení na stavbu "bytového domu" na
pozemcích parc.č. 886/1, 886/6 a 886/14 v k.ú. Žamberk
- usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o přerušení řízení o nařízení odstranění
stavby "stavební úpravy a přístavba rodinného domu č.p. 481" na pozemku parc.č.
2484 v k.ú. Žamberk
- stavební povolení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na stavbu "přístavba a stavební
úpravy provozovny fitness centra č.p. 1491" na pozemcích parc.č. 2593/21, 2593/19,
2593/36 v k.ú. Žamberk
- společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
Stavebního úřadu MěÚ Žamberk stavby "rodinného domu, oplocení, přípojky
splaškové kanalizace, přípojky dešťové kanalizace včetně zasakovacího drénu,
přípojky elektro NN, vodovodní přípojky, zpevněné plochy" na pozemku parc.č.
3160/70 v k.ú. Žamberk"„
- územní rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "úprava
prostoru u kostela sv. Václava" na pozemcích parc.č. 939/1, 940, 942, 952 a 3705/11
v k.ú. Žamberk
- usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o přerušení řízení o nařízení odstranění
stavby "přístřešku" na pozemku parc.č. 347 v k.ú. Žamberk
- usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o přerušení řízení o nařízení odstranění
stavby "přístavba rodinného domu č.p. 35"„ na pozemku parc.č. 346 vk.ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení řízení o dodatečném
povolení stavby "přístřešku" na pozemku parc.č. 347 v k.ú. Žamberk
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "přípojka
optického kabelu" na pozemcích v k.ú. Žamberk
- usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zastavení řízení ve věci společného
územního a stavebního řízení na stavbu "haly pro skladování" na pozemku parc.č.
2593/42 v k.ú. Žamberk
- usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zastavení řízení o nařízení odstranění
stavby "vodovodní, kanalizační a kabelové přípojky NN" na pozemcích parc.č. 2783,
3825, 2897/4, 2897/8 a 2897/10 v k.ú. Žamberk
- usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o přerušení řízení o dodatečném
povolení stavby "stavební úpravy a nástavba domu č.p. 87" na pozemku parc.č. 949 v
k.ú. Žamberk
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88/2017-RADA/4294 - 88. Rada města
I. bere na v ědom í
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o schválení Aktualizace č. 2
Kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu Města Žamberk, Obce
Dlouhoňovice, a připojení Obce Lukavice
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o vydání povolení ke změně stavby
vodního díla před dokončením ve věci "Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová
ochrana" na pozemcích v k.ú. Žamberk
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení vodoprávního řízení ve věci
povolení stavby vodního díla "Objekt pro dávkování síranu železitého v areálu ČOV
Žamberk II - ul. Tovární" v k.ú. Žamberk
88/2017-RADA/4295 - 88. Rada města
I. bere na v ědom í
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 83c ul. U Dlouhoňovic pro umístění vodovodní a kanalizační
přípojky, formou otevřeného výkopu na pozemku parc.č. 3785/1 v k.ú. Žamberk z
důvodu novostavby na pozemku parc.č. 2217/20 v k.ú. Žamberk
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk, opatření obecné povahy,
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 76c ul. Špitálka z
důvodu provádění stavebních prací v rámci uzavírky pro umístění vodovodního řádu
a kanalizace
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk, opatření obecné povahy,
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 24c Ke Střelnici z
důvodu provádění stavebních prací v rámci akce "STL plynovod a přípojka pro areál
firmy Dibaq"
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č.76c Špitálka, podélný výkop pro umístění vodovodu a kanalizace
"Vodovod a kanalizace v obci Žamberk ul. Špitálka"
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk, opatření obecné povahy,
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 3c ul. Albertova z
důvodu provádění stavebních prací při umístění vodovodní a kanalizační přípojky
pro novostavbu RD
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk, opatření obecné povahy,
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 45c ul.Nádražní z
důvodu zajištění bezpečnosti provozu po dobu umístění lešení u domu č.p. 537
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č.91c ul. Vrchlického, zábor dvou parkovacích míst před domem č.p.
789 pro umístění kontejneru z důvodu odvozu stavební sutě při rekonstrukci bytu
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č.3c ul. Albertova, místní komunikace č. 3d chodník ul. Albertova
naproti Centru sociální péče z důvodu umístění vodovodní a kanalizační přípojky na
pozemku parc.č. 1310 a 1311 v k.ú. Žamberk
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č.58c ul. Pod Skalami pro umístění STL plynovodu formou podélného
výkopu na pozemku parc.č. 3714 v k.ú. Žamberk
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- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č.27d chodník ul. Nádražní pro umístění lešení z důvodu opravy fasády
domu č.p. 537
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č.24c Ke Střelnici pro užití silničního pozemku pro provádění
stavebních prací "STL plynovod a přípojka pro areál firmy Dibaq"
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace
č.27d chodník ul. Nádražní, zábor chodníku podél domu č.p. 54 z důvodu výměny
oken
88/2017-RADA/4296 - 88. Rada města
I. bere na v ědom í
- rozhodnutí odboru REUP MěÚ Žamberk - závazné stanovisko k provádění prací
"Restaurování kamenných prvků kašny" z hlediska zájmů státní památkové péče
88/2017-RADA/4297 - 88. Rada města
I. bere na v ědom í
- rozhodnutí Ministerstva vnitra o vydání stavebního povolení pro stavbu "Požární
stanice Žamberk"” na pozemcích parc.č. 2568/4, 2568/20, 3878/1 v k.ú. Žamberk
88/2017-RADA/4298 - 88. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání hodnotící komise o "Hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu příjmů a
výdajů města Žamberka na rok 2017" z Individuálních dotací ze dne 19.10.2017
II. s chval uj e
1. poskytnutí dotace z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka z Individuálních
dotací žadateli D.P. ve výši 15.000,- Kč
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Individuálních dotací na
rok 2017 mezi městem Žamberkem, jako poskytovatelem a příjemcem D.P., na
realizaci projektu "Motokrosové vybavení (chrániče) na mistrovské závody" ve
výši 15.000,- Kč
88/2017-RADA/4299 - 88. Rada města
I. bere na v ědom í
mezitímní účetní závěrku města Žamberka sestavenou ke dni 30.09.2017
88/2017-RADA/4300 - 88. Rada města
I. bere na v ědom í
Dílčí zápis o přezkoumání hospodaření za rok 2017 města Žamberk předložený
společností AV-AUDITING spol. s r.o., Tolarova 317, Pardubice
88/2017-RADA/4301 - 88. Rada města
I. s chval uj e
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rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2017 dle tab.
č.1)
88/2017-RADA/4302 - 88. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis č. 4/2017 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka konané dne
26.10.2017
II. s chval uj e
1. vyřazení majetku inv. č. HIM-0010 a HIM-0025 z účetní evidence příspěvkové
organizace Školní jídelna Žamberk, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, uvedeného v
Zápisu č. 4/2017 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho
prodej za ceny uvedené příspěvkovou organizací. Vyřazení majetku z důvodu jeho
nepotřebnosti
2. vyřazení majetku inv. č. 437 z účetní evidence příspěvkové organizace Mateřská
škola Sluníčko, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 4/2017 z
jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho následnou likvidaci
dle Směrnice pro likvidaci majetku města Žamberka. Vyřazení majetku z důvodu
zastarání, nepotřebnosti
88/2017-RADA/4303 - 88. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko, nám. Gen. Knopa 433,
Žamberk o navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace na rok 2017,
souvisejícího zákonného pojištění a o navýšení příspěvku na provoz na rok 2017
II. s chval uj e
příspěvkové organizaci Mateřská škola Sluníčko, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk,
zvýšení mzdového limitu pro rok 2017 o 1.800 Kč. Mzdový limit po úpravě bude pro
rok 2017 činit 124.400 Kč
III.
doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit příspěvkové organizaci Mateřská škola Sluníčko, nám. Gen. Knopa 433,
Žamberk, zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2017 o 2.500 Kč. Příspěvek na
provoz po úpravě bude pro rok 2017 činit 669.700 Kč, příspěvek na provozní činnost
celkem po úpravě bude pro rok 2017 činit 679.700 Kč
88/2017-RADA/4304 - 88. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk o
navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace na rok 2017, souvisejícího
zákonného pojištění a o navýšení příspěvku na provoz na rok 2017
II. s chval uj e
příspěvkové organizaci Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, zvýšení
mzdového limitu pro rok 2017 o 4.800 Kč. Mzdový limit po úpravě bude pro rok
2017 činit 298.200 Kč
III.
doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a

Strana 4/14

Usnesení RM č. 88/2017-RADA ze dne 02.11.2017
schválit příspěvkové organizaci Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk,
zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2017 o 6.500 Kč.
Příspěvek na provoz po úpravě bude pro rok 2017 činit 1.074.200 Kč, příspěvek na
provozní činnost celkem po úpravě bude pro rok 2017 činit 1.355.042,80 Kč
88/2017-RADA/4305 - 88. Rada města
I. s chval uj e
příspěvkové organizaci Školní jídelna Žamberk, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk,
zvýšení mzdového limitu pro rok 2017 o 1.150 Kč. Mzdový limit po úpravě bude pro
rok 2017 činit 78.600 Kč
88/2017-RADA/4306 - 88. Rada města
I. s chval uj e
příspěvkové organizaci Školní jídelna Žamberk, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk,
použití fondu investic příspěvkové organizace v roce 2017 na nákup kráječe knedlíků
HML 502 ve výši 53.253 Kč
88/2017-RADA/4307 - 88. Rada města
I. bere na v ědom í
komentáře k hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem Žamberk k
30.09.2017
88/2017-RADA/4308 - 88. Rada města
I. s chval uj e
pronájem a provozování zimního stadionu v areálu Pod Černým lesem v Žamberku
na části pozemku parc.č. 1758/4 v obci a k.ú. Žamberk, jehož součástí je stavba
stadionu, t.j. otevřená chlazená ledová plocha ohraničená mantinely, dočasné garáže
na rolbu, hygienické buňky, sklad materiálu, chladící zařízení, oplocení areálu
zimního stadionu, osvětlení, buňky, přípojky IS (el. energie, kanalizace, voda) a
přístupové cesty na dobu určitou s účinností od 01.11.2017 do 31.10.2018 s tím, že
nájemce., t.j. TS Žamberk, s.r.o., bude chlazení na ledové ploše provozovat pouze po
dobu zimní sezóny, t.j. od 10.11.2017 do 28.02.2018. Na období březen až říjen 2018
bude plocha kluziště používána k dalšímu jinému využití.
Žadatel: TS Žamberk, s.r.o., Zemědělská 1052, 564 01 Žamberk
II. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy o nájmu se společností TS Žamberk, s.r.o.ve věci
pronájmu a provozování zimního stadionu v areálu Pod Černým lesem v Žamberku
na části pozemku parc.č. 1758/4 v obci a k.ú. Žamberk, jehož součástí je stavba
stadionu, t.j. otevřená chlazená ledová plocha ohraničená mantinely, dočasné garáže
na rolbu, hygienické buňky, sklad materiálu, chladící zařízení, oplocení areálu
zimního stadionu, osvětlení, buňky, přípojky IS (el. energie, kanalizace, voda) a
přístupové cesty na dobu určitou s účinností od 01.11.2017 do 31.10.2018 s tím, že
nájemce bude chlazení na ledové ploše provozovat pouze po dobu zimní sezóny, t.j.
od 10.11.2017 do 28.02.2018. Na období březen až říjen 2018 bude plocha kluziště
používána k dalšímu jinému využití
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88/2017-RADA/4309 - 88. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit prodej části pozemku parc.č. 741/1 - ost. plocha, jiná plocha z celkové
výměry 326 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk za kupní cenu ve
výši Kč 800,--/m2 + DPH. GP bude vyhotoven na náklady žadatele.
Žadatel: J.K.
88/2017-RADA/4310 - 88. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu o výpůjčce mezi městem Žamberk, jako půjčitelem a společností Vodovody
a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost, Masarykovo nám. 166,
Žamberk, IČ: 60930811, jako vypůjčitelem ve věci výpůjčky vedení sítí vodovodů a
kanalizací v bývalém areálu "Orlických kasáren"
II. pověřuj e
1. starostu podpisem smlouvy o výpůjčce
2. místostarostu dalším jednáním ve věci vkladu nemovitého majetku vedení sítí v
bývalém areálu "Orlických kasáren" do veřejné obchodní společnosti Vodovody a
kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost
III.
ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření ve výši 40.000,- Kč a to ponížením "Rezervy
rozpočtu" a navýšením položky rozpočtu "Opravy a údržba do majetku města,
akce do 500.000,- Kč, příloha č.1"
Termín: 16.11.2017
IV .
pověřuj e
odbor REUP objednáním vyčištění kanalizace v kasárnách u společnosti VENCL SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o., Žamberk
88/2017-RADA/4311 - 88. Rada města
I. s chval uj e
zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 1371/1 - ost.plocha, ost.
komunikace o výměře 163 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk dle
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-2016318/VB/1 Žamberk 476, Luštincová-navýšení, SS100 za
předpokládaného rozsahu 22 m2, za jednorázovou náhradu ve výši Kč 2,200,--; k této
částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni
uskutečnění platby a za podmínek uvedených v příloze.
Žadatel: Společnost ČEZ Distribuce, a.s. podala v zastoupení společnosti GTT a.s.,
Nádražní 115, 560 02 Česká Třebová
II. pověřuj e
starostu podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2016318/VB/1 Žamberk 476, Luštincovánavýšení, SS100 za předpokládaného rozsahu 22 m2, za jednorázovou náhradu ve
výši Kč 2,200,--; k této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné

Strana 6/14

Usnesení RM č. 88/2017-RADA ze dne 02.11.2017
sazby platné ke dni uskutečnění platby a za podmínek dle přílohy ve věci zřízení
věcného břemene na části pozemku parc.č. 1371/1 - ost.plocha, ost. komunikace o
výměře 163 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk
88/2017-RADA/4312 - 88. Rada města
I. s chval uj e
zadání zpracování projektu "Nástavba ZUŠ, Masarykovo náměstí čp. 145" dle
cenové nabídky M.S. ze dne 13.10.2017
88/2017-RADA/4313 - 88. Rada města
I. s chval uj e
zřízení věcného břemene - služebnosti STL přípojky na části pozemku parc.č. 3689/1
- ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2632 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a
k.ú. Žamberk ke stavbě rodinného domu č.p. 543 na pozemku parc.č. 626/1 - zast.
plocha a nádvoří o výměře 191 m2 vedený na LV č. 2023 (žadatel) pro obec a k.ú.
Žamberk dle Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v
délce cca 1,10 m za jednorázovou úhradu ve výši Kč 1.000,--; k této částce bude
připočtena platná sazba DPH a za podmínek uvedených v příloze.
Žadatel: J.F.
II. pověřuj e
starostu podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
ve věci věcného břemene - služebnosti STL přípojky na části pozemku parc.č.
3689/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2632 m2 vedený na LV č. 10001 pro
obec a k.ú. Žamberk ke stavbě rodinného domu č.p. 543 na pozemku parc.č. 626/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 191 m2 vedený na LV č. 2023 (žadatel) pro obec a
k.ú. Žamberk za jednorázovou úhradu ve výši Kč 1.000,--; k této částce bude
připočtena platná sazba DPH
88/2017-RADA/4314 - 88. Rada města
I. s chval uj e
realizaci vytápění žlabů na čelní straně budovy radnice č.p. 166 dle předložené
cenové nabídky
II. ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření ve výši 35.000,- Kč a to ponížením "Rezervy
rozpočtu" a navýšením položky "Investice do budov města, akce do 500 tis.
Kč, příloha č. 2"
Termín: 20.11.2017
III.
pověřuj e
odbor REUP objednáním realizace u spol. Václav Jedlička, IČ: 11127244
88/2017-RADA/4315 - 88. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
neschválit prodej části (cca 10 m2) pozemku parc.č. 1603/2 - tr. tr. porost z celkové
výměry 156 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk z důvodu vyjíždění
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z garáže domu č.p. 176 na pozemku parc.č. 1614/3 - zast. plocha a nádvoří o výměře
123 m2 vedený na LV č. 773 (žadatel) pro obec a k.ú. Žamberk.
Žadatel: F.P.
88/2017-RADA/4316 - 88. Rada města
I. s chval uj e
likvidaci movitého majetku OTE a DDHM uvedeného v příloze v pořizovací hodnotě
do 3.000,- Kč mimo režim Směrnice pro likvidaci majetku města Žamberk a jeho
následné vyřazení z evidence majetku města
88/2017-RADA/4317 - 88. Rada města
I. s ouhl así
s konáním trhů na parkovišti u Konzumu v navržených termínech
II. neschval uj e
snížení ceny za pronájem prostoru na 3000 Kč/trh vč. DPH
88/2017-RADA/4318 - 88. Rada města
I. s ouhl así
s umístěním zámkové dlažby na část (16,5 m2) pozemku parc.č. 493/4 - ost. plocha,
jiná plocha o výměře 285 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk z
důvodu zajištění přístupu k objektu č.p. 1571 na pozemcích parc.č. 489/15 a 3923/1
vše vedeno na LV č. 4119 (žadatel) pro obec a k.ú. Žamberk dle předložené situace.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: P.H. v zastoupení V.P.
88/2017-RADA/4319 - 88. Rada města
I. bere s e souhl asem n a vědom í
zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 1057/8
umístěnou ve 3. NP domu č.p. 1057, v budově č.p. 1057, 1058, postavené na
pozemcích parc.č. 4265, 4264 v obci a k.ú. Žamberk ke dni 24.03.2016, kdy skončila
jeho pětiletá lhůta.
Žadatel: J.P.
II. pověřuj e
starostu podpisem stanoviska ve věci zrušení předkupního práva jako práva věcného
na bytovou jednotku č. 1057/8 umístěnou ve 3. NP domu č.p. 1057, v budově č.p.
1057, 1058, postavené na pozemcích parc.č. 4265, 4264 v obci a k.ú. Žamberk ke dni
24.03.2016, kdy skončila jeho pětiletá lhůta
88/2017-RADA/4320 - 88. Rada města
I. s chval uj e

Strana 8/14

Usnesení RM č. 88/2017-RADA ze dne 02.11.2017
dodatek č.1 ke smlouvě o dílo akce "Městské muzeum Žamberk - zřízení
bezbariérového WC" uzavřené mezi městem Žamberk a firmou Galand CZ s.r.o.,
Žižkov 481, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 02943891 ve věci víceprací
II. pověřuj e
starostu města podpisem dodatku č. 1
88/2017-RADA/4321 - 88. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru REUP o stavu městských lesů, městské zeleně a mobiliáře po
větrné bouři dne 29. 10. 2017
II. pověřuj e
odbor REUP objednáním likvidace škod (městská zeleň, mobiliář) u TS Žamberk
s.r.o., Žamberk
III.
ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření ve výši 50.000,- Kč a to ponížením "rezervy
rozpočtu" a navýšením položky "Údržba městské zeleně, ošetření dřevin po
vichřici"
Termín: 16.11.2017
88/2017-RADA/4322 - 88. Rada města
I. s chval uj e
poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč dle Pravidel SAM 3221 pro narozené
dítě, a to: dle přílohy
II. pověřuj e
starostu podpisem darovacích smluv
III.
neschval uj e
poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč dle Pravidel SAM 3221 pro narozené
dítě L.K., pro I.C. z důvodu nesplnění podmínky nároku na finanční dar dle čl. 3
Pravidel
88/2017-RADA/4323 - 88. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru PRAV o žádosti o poskytnutí informace
88/2017-RADA/4324 - 88. Rada města
I. s chval uj e
Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 20172018 pro město Žamberk
88/2017-RADA/4325 - 88. Rada města
I. bere na v ědom í
rozsah zastupování tajemníka Městského úřadu Žamberk
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88/2017-RADA/4326 - 88. Rada města
I. bere na v ědom í
odborné stanovisko - výskyt živočichů v lipové aleji v ulici Na Rozárce v Žamberku,
zpracované 23.10.2017 AOPK ČR, středisko Pardubice
II. s chval uj e
kácení 3 ks lípy srdčité (Tilia cordata) na pozemku parc.č. 3792 v k.ú. Žamberk za
podmínky, že subjekt, který provede kácení, dodrží podmínky stanovené odbornými
posudky AOPK ČR ze 04.09.2017 a 23.10.2017 a dále zajistí plnění povinností
hospodářského subjektu podle zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a
dřevařských výrobků na trh, včetně jejich prováděcích předpisů (Systém náležité
péče)
Žadatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření popř. jiné opatření
dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem (např. zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů)
88/2017-RADA/4327 - 88. Rada města
I. bere se souhl asem n a vědom í
informaci odboru ŽPZE o čerpání položek v rozpočtu Odpadové hospodářství,
Sběrný dvůr, CNO
II. ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření ve výši 58.000,- Kč, a to ponížením položek
"Informační materiály o třídění odpadů" o 4.000,- Kč, položky "Opravy
kontejnerů" o 25.000,- Kč, položky "Nákup pytlů na plast a nádob na sběr
bioodpadů" o 6.000,- Kč a položky "Zpevněné plochy pod kontejnery" o
23.000,- Kč a navýšením položky "Nákup kontejnerů"
Termín: 20.11.2017
88/2017-RADA/4328 - 88. Rada města
I. s chval uj e
kácení 2 ks jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a 1 ks javoru klen (Acer
pseudoplatanus) na pozemku parc.č. 3761/4 v k.ú. Žamberk za podmínky, že žadatel
zajistí odpovídající náhradní za pokácené dřeviny a subjekt, který provede kácení,
zajistí plnění povinností hospodářského subjektu podle zákona č. 226/2013 Sb., o
uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, včetně jejich prováděcích předpisů
(Systém náležité péče). Dřevní hmota zůstává v majetku vlastníka pozemku (města
Žamberk).
Žadatel: M.T.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření popř. jiné opatření
dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem (např. zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů)
88/2017-RADA/4329 - 88. Rada města
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bere na v ědom í
zápis z jednání komise pro sociální služby ze dne 31. října 2017
II. s chval uj e
na základě doporučení komise pro sociální služby uzavřít nájemní smlouvu na dobu
neurčitou v DPS na byt č. 130 s M.V.
I.

88/2017-RADA/4330 - 88. Rada města
I. s chval uj e
darovací smlouvu mezi Městem Žamberk jako dárcem a obdarovaným:
- Skutečně zdravá škola, z.s. se sídlem Brno, Bendlova 150/26, IČ 03220231 ve výši
3.000 Kč na projekt "„Skutečně zdravé vaření ve školách v okrese Ústí nad Orlicí"”,
- Amalthea, z.s. se sídlem Chrudim, Městský park 274, IČ 26647214 ve výši 3.000
Kč na projekt"„Staň se pěstounem"”,
- CEMA Žamberk, z.ú. se sídlem Žamberk, Nádražní 22, IČ 61239330 ve výši 5.000
Kč na projekt "„Vybavení prostor pro hlídání dětí v předškolním věku"”,
- Sdružení Neratov, z.s. se sídlem Bartošovice v Orl. horách 84, IČ 46456970 ve výši
5.000 Kč na projekt "„Mít, či nemít ... skleníky?"”
- Rodinné integrační centrum, z.s. se sídlem Pardubice, Prodloužená 278, IČ
27026728 ve výši 3.000 Kč na projekt "„Emoce a komunikace jako základní kámen
mezilidských vztahů aneb potřebujeme kameny.... "”
II. pověřuj e
starostu podpisem těchto smluv
88/2017-RADA/4331 - 88. Rada města
I. s chval uj e
platový výměr ředitelky Školní jídelny Žamberk Marty Kacálkové v souladu s
platným znění změn NV 564/2006Sb. od 01.11.2017
88/2017-RADA/4332 - 88. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu o uskutečnění hudební produkce při akci Rozsvícení vánočního stromu a
vánoční jarmark dne 28.11.2017 s kapelou MiFo Band zastoupenou Milanem
Foglem (viz příloha)
II. pověřuj e
1. Jiřího Dytrta, starostu
1. jejím podpisem
Termín: 15.11.2017
88/2017-RADA/4333 - 88. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu o uskutečnění hudební produkce - vystoupení flašinetáře M.Š. při akci
Rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark dne 28.11.2017 na Masarykově
náměstí v Žamberku (viz příloha)
II. pověřuj e
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1. Jiřího Dytrta, starostu
1. jejím podpisem
Termín: 15.11.2017
88/2017-RADA/4334 - 88. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci o odstranění závad z kontroly BOZP a PO dle usnesení č. 81/2017RADA/4077
88/2017-RADA/4335 - 88. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci o odstranění závad z kontroly BOZP a PO dle usnesení č. 81/2017RADA/4078
88/2017-RADA/4336 - 88. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci k výstavbě PPO ze dne 27.10.2017
88/2017-RADA/4337 - 88. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání Bytové komise ze dne 26.10.2017
88/2017-RADA/4338 - 88. Rada města
I. bere na v ědom í
odstoupení od žádosti na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční v č.p.
651/2 M.M.
II. s chval uj e
znovu vyhlášení bytu pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční č.p. 651/2 k
pronájmu
88/2017-RADA/4339 - 88. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády v č.p.
457/1 s D.S. do 31.12.2018
88/2017-RADA/4340 - 88. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády v
č.p. 457/4 s L.K. prostřednictvím opatrovníka M.H. do 31.10.2018
88/2017-RADA/4341 - 88. Rada města
I. s chval uj e
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prodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ul. U
Polikliniky č.p. 1064/14 D.P. do 31.10.2019
88/2017-RADA/4342 - 88. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční v č.p.
794/12 s B.B. do 31.12.2018
88/2017-RADA/4343 - 88. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády v č.p.
457/11 s H.K. do 31.12.2018
88/2017-RADA/4344 - 88. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční v
č.p. 794/7 s L.J. do 31.10.2018
88/2017-RADA/4345 - 88. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády v
č.p. 457/10 s K.K. do 31.12.2018
88/2017-RADA/4346 - 88. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční v č.p.
652/2 s A.K. do 31.12.2018
88/2017-RADA/4347 - 88. Rada města
I. s chval uj e
přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby v ul. U Polikliniky v č.p. 1064/13 P.Č.
na dobu určitou do 31.10.2018
88/2017-RADA/4348 - 88. Rada města
I. bere na v ědom í
Výroční zprávu Základní školy Žamberk, 28. října 581 za šk.rok 2016/2017
88/2017-RADA/4349 - 88. Rada města
I. bere na v ědom í
rezignaci I.M. na členství v Komisi pro zahraniční styky k 31.10.2017
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88/2017-RADA/4350 - 88. Rada města
I. bere na v ědom í
informace Úřadu práce ČR o potvrzení zájmu rozšíření kapacity nebytových prostor
pro potřeby kontaktního pracoviště Žamberk v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí
Městského úřadu
88/2017-RADA/4351 - 88. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci P.H. k nakládání s veřejným prostorem města Žamberka - Masarykova
náměstí v Žamberku
88/2017-RADA/4352 - 88. Rada města
I. bere na v ědom í
nabídku Kulturního centra Vonwillerka, z.s. na spolupráci při pořádání 5. ročníku
Žamberského městského divadelního plesu

Jiří Dytrt
starosta

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
místostarosta
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