Usnesení RM č. 91/2017-RADA ze dne 14.12.2017
91/2017-RADA/4502 - 91. Rada města
I. s chval uj e
ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku
91/2017-RADA/4503 - 91. Rada města
I. s chval uj e
předložený program jednání RM
91/2017-RADA/4504 - 91. 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 "garáž a sklad zahradního
nářadí" na pozemku parc.č. č. 2148/2 v k.ú. Žamberk
- změna územního rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby
"STL plynovod a přípojka pro areál firmy Dibaq a.s." na pozemku parc.č. 3714 v k.ú.
Žamberk
- stanovisko Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k dělení pozemku parc.č. 645/12 v k.ú.
Žamberk dle GP č. plánu 3119-207/2017 ze dne 16.11.2017
- rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o dodatečném povolení stavby
"přístřešku" na pozemku parc.č. 347 v k.ú. Žamberk
- stavební povolení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na stavbu "stavební úpravy
budovy III, část A, pro změnu užívání na sociální zázemí a kanceláře" na pozemku
parc.č. č. st. 207/7 v k.ú. Dlouhoňovice
- seznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk s podklady pro vydání rozhodnutí v
rámci stavebního řízení na stavbu "SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk rekonstrukce a vybavení odborných učeben a sílen" na pozemku parc.č. 4289/1,
4763, 2084/1, 2084/5, 2084/20, 2084/3 v k.ú. Žamberk
- oprava výrokové části územního rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o
umístění stavby "Kunvald - rybí farma"” na pozemcích v k.ú. Kunvald
91/2017-RADA/4505 - 91. Rada města
I. bere na v ěd om í
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les "1 ks jírovec maďal na pozemku parc.č.
1760/1 v k.ú. Žamberk"”
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les "1 ks vrba jíva a jasan převislý na
pozemku parc.č. 2340/1 v k.ú. Žamberk"
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les "1 ks dub letní, 2 ks olše lepkavá, 1 ks
javor klen na pozemku parc.č. 1664/5 v k.ú. Žamberk"
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les "6 ks bříza bělokorá na pozemku parc.č.
3839/1 v k.ú. Žamberk"
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- usnesení odboru ZPZE MěÚ Žamberk ve věci povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les, kde nejsou předmětem řízení "„2ks javor klen na pozemku parc.č. 1664/5
v k.ú. Žamberk"
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les " 1 ks jasan převislý na pozemku parc.č.
1659/5 v k.ú. Žamberk"
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení vodoprávního řízení ve věci
schválení havarijního plánu "čerpací stanice pohonných hmot BENZINA č. 469
Žamberk"”
91/2017-RADA/4506 - 91. Rada města
I. bere na v ědom í
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk - oznámení o zahájení stavebního
řízení na stavbu "Žamberk, ul. Hluboká - rekonstrukce chodníků" na pozemcích v
k.ú. Žamberk
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk - opatření obecné povahy,
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 58c ul. Pod Skalami 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. 58c ul. Pod Skalami pro užití silničního pozemku pro provádění
stavebních prací, podélný výkop plynovod
- výzva odboru SPDO MěÚ Žamberk k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce na
stavbu "Rekonstrukce opěrné zdi a chodníku, Žamberk ul. Smetanova - před č.p.
655" na pozemku parc.č. 713, 714, 743/20, 3695 v k.ú. Žamberk
- výzva odboru SPDO MěÚ Žamberk k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce na
stavbu "Realizace šikmých stání v ul. U Polikliniky - rozšíření místní komunikace"
na pozemcích v k.ú. Žamberk
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č.85c ul. U Polikliniky - vyhrazené parkovací stání - parkovací karta č.
005
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č.85c ul. U Polikliniky - vyhrazené parkovací stání - parkovací karta č.
001,002
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č.85c ul. U Polikliniky - vyhrazené parkovací stání - parkovací karta č.
003, 004
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č.85c ul. U Polikliniky - vyhrazené parkovací stání - parkovací karta č.
006, 007
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č.85c ul. U Polikliniky - vyhrazené parkovací stání - parkovací karta č.
008, 009, 010
91/2017-RADA/4507 - 91. Rada města
I. bere na v ědom í
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- oznámení odboru REUP MěÚ Žamberk o projednání návrhu zadání územního
plánu Líšnice
91/2017-RADA/4508 - 91. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni 30.11.2017, uvedené
v tab. č. 1)
91/2017-RADA/4509 - 91. Rada města
I. s chval uj e
rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2017 dle tab.
č.1)
91/2017-RADA/4510 - 91. Rada města
I. s chval uj e
příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk, přijetí
sponzorských darů dle žádosti příspěvkové organizace
91/2017-RADA/4511 - 91. Rada města
I. s chval uj e
příspěvkové organizaci Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk, Nádražní 39,
Žamberk, zvýšení mzdového limitu pro rok 2017 o 114.000 Kč. Mzdový limit po
úpravě bude pro rok 2017 činit 1.251.000 Kč
II. bere na v ědom í
informaci příspěvkové organizace Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk,
Nádražní 39, Žamberk, o použití fondu odměn v roce 2017
91/2017-RADA/4512 - 91. Rada města
I. s chval uj e
příspěvkové organizaci Městská knihovna Žamberk, Nádražní 743, Žamberk,
zvýšení mzdového limitu pro rok 2017 o 18.820 Kč. Mzdový limit po úpravě bude
pro rok 2017 činit 1.237.300 Kč
91/2017-RADA/4513 - 91. Rada města
I. s chval uj e
Městské policii Žamberk zvýšení mzdového limitu pro rok 2017 o 40.000 Kč.
Mzdový limit po úpravě bude pro rok 2017 činit 1.818.437 Kč
91/2017-RADA/4514 - 91. Rada města
I. s chval uj e
1. příspěvkové organizaci Mateřská škola Sluníčko, nám. generála Knopa 433,
Žamberk, rozpočet úplných nákladů a výnosů na rok 2018 dle přílohy č. 1
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2. příspěvkové organizaci Mateřská škola Sluníčko, nám. generála Knopa 433,
Žamberk, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020 dle přílohy č. 2
91/2017-RADA/4515 - 91. Rada města
I. s chval uj e
1. organizaci Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, rozpočet úplných
nákladů a výnosů na rok 2018 dle přílohy č. 1
2. příspěvkové organizaci Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk,
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020 dle přílohy č. 2
91/2017-RADA/4516 - 91. Rada města
I. s chval uj e
1. příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk, rozpočet
úplných nákladů a výnosů na rok 2018 dle přílohy č. 1
2. příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk,
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020 dle přílohy č. 2
91/2017-RADA/4517 - 91. Rada města
I. s chval uj e
1. příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, Nádražní 743, Žamberk,
rozpočet úplných nákladů a výnosů na rok 2018 dle přílohy č. 1
2. příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, Nádražní 743, Žamberk,
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020 dle přílohy č. 2
91/2017-RADA/4518 - 91. Rada města
I. s chval uj e
1. příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Petra Ebena Žamberk,
Masarykovo náměstí 145, Žamberk, rozpočet úplných nákladů a výnosů na rok
2018 dle přílohy č. 1
2. příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Petra Ebena Žamberk,
Masarykovo náměstí 145, Žamberk, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 2020 dle přílohy č. 2
91/2017-RADA/4519 - 91. Rada města
I. s chval uj e
1. příspěvkové organizaci Středisko volného času ANIMO Žamberk, 28. října 713,
Žamberk, rozpočet úplných nákladů a výnosů na rok 2018 dle přílohy č. 1
2. příspěvkové organizaci Středisko volného času ANIMO Žamberk, 28. října 713,
Žamberk, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020 dle přílohy č. 2
91/2017-RADA/4520 - 91. Rada města
I. s chval uj e
1. příspěvkové organizaci Školní jídelna Žamberk, Nám. Generála Knopa 433,
Žamberk, rozpočet úplných nákladů a výnosů na rok 2018 dle přílohy č. 1
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2. příspěvkové organizaci Školní jídelna Žamberk, Nám. Generála Knopa 433,
Žamberk, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020 dle přílohy č. 2
91/2017-RADA/4521 - 91. Rada města
I. s chval uj e
1. příspěvkové organizaci Městská knihovna Žamberk, Nádražní 743, Žamberk,
rozpočet úplných nákladů a výnosů na rok 2018 dle přílohy č. 1
2. příspěvkové organizaci Městská knihovna Žamberk, Nádražní 743, Žamberk,
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020 dle přílohy č. 2
91/2017-RADA/4522 - 91. Rada města
I. s chval uj e
1. příspěvkové organizaci Městské muzeum Žamberk, ČSA 472, Žamberk, rozpočet
úplných nákladů a výnosů na rok 2018 dle přílohy č. 1
2. příspěvkové organizaci Městské muzeum Žamberk, ČSA 472, Žamberk,
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020 dle přílohy č. 2
91/2017-RADA/4523 - 91. Rada města
I. s chval uj e
1. příspěvkové organizaci Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk, Nádražní 39,
Žamberk, rozpočet úplných nákladů a výnosů na rok 2018 dle přílohy č. 1
2. příspěvkové organizaci Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk, Nádražní 39,
Žamberk, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020 dle přílohy č. 2
91/2017-RADA/4524 - 91. Rada města
I. s chval uj e
1. příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova 357,
Žamberk, rozpočet úplných nákladů a výnosů na rok 2018 dle přílohy č. 1
2. příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města Žamberk Žamberk,
Albertova 357, Žamberk, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020 dle
přílohy č. 2
91/2017-RADA/4525 - 91. Rada města
I. s chval uj e
odměnu ředitelce příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Žamberk,
Albertova 357, Žamberk, z další účelové dotace Pardubického kraje v roce 2017 dle
návrhu příspěvkové organizace
91/2017-RADA/4526 - 91. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost Nadačního fondu FOLIVORA, Myslivečkova 22/2, Vaňov, Ústí nad Labem,
IČ 062 04 821, o poskytnutí finančního daru na dostavbu Asijského domu v Zoo Ústí
nad Labem ve výši 10 000 Kč
II. neschval uj e
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poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu FOLIVORA, Myslivečkova 22/2,
Vaňov, Ústí nad Labem, IČ 062 04 821, na dostavbu Asijského domu v Zoo Ústí nad
Labem ve výši 10 000 Kč
91/2017-RADA/4527 - 91. Rada města
I. bere na v ědom í
„Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2017“ předložený
finančním odborem Krajského úřadu Pardubického kraje, oddělením přezkumu
hospodaření obcí
91/2017-RADA/4528 - 91. Rada města
I. s chval uj e
Plán údržby, oprav a rekonstrukcí nemovitostí v rámci rozpočtu hospodářské činnosti
města Žamberka na rok 2018, realizované Správou budov Žamberk s.r.o.,
Klostermanova 990, 564 01 Žamberk
91/2017-RADA/4529 - 91. Rada města
I. s chval uj e
1. Smlouvu o dodávce tepelné energie č.
Žamberk, Masarykovo náměstí 166,
Klostermanova 990, Žamberk;
2. Smlouvu o dodávce tepelné energie č.
Žamberk, Masarykovo náměstí 166,
Klostermanova 990, Žamberk;
3. Smlouvu o dodávce tepelné energie č.
Žamberk, Masarykovo náměstí 166,
Klostermanova 990, Žamberk

1/2018/TH/K, uzavíranou mezi městem
Žamberk a Správou budov Žamberk,
2/2018/TH/K, uzavíranou mezi městem
Žamberk a Správou budov Žamberk,
3/2018/TH/L, uzavíranou mezi městem
Žamberk a Správou budov Žamberk,

91/2017-RADA/4530 - 91. Rada města
I. s chval uj e
vnitřní směrnici číslo OS2125 Benefity poskytované zaměstnancům města a
uvolněným zastupitelům, s datem účinnosti od 01.01.2018
91/2017-RADA/4531 - 91. Rada města
I. s chval uj e
1. nákup programového vybavení a služeb souvisejících s přípravou na GDPR pro
Městský úřad a městské organizace
2. rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2017 dle
tab. č.3)
91/2017-RADA/4532 - 91. Rada města
I. v yhl ašuj e
od 15.12.2017 konkursní řízení na pozici ředitele/ředitelky Základní školy Žamberk,
28.října 581, s předpokládaným nástupem 01.06.2018
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91/2017-RADA/4533 - 91. Rada města
I. s chval uj e
1. navýšení odměny Mgr. Heleně Čížkové, pověřené vedením Základní školy
Žamberk, 28. října 581 ve výši viz. příloha
2. navýšení odměny Mgr. Romanovi Pospíšilovi, řediteli Základní školy Žamberk,
Nádražní 743 ve výši viz. příloha
91/2017-RADA/4534 - 91. Rada města
I. s chval uj e
darovací smlouvu mezi Městem Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ:
25280091 a společností Dibaq a.s., Helvíkovice 90, Žamberk, IČ: 25286366, na
poskytnutí daru ve výši 100 000 Kč společností Dibaq a.s Městu Žamberk
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem darovací smlouvy
Termín: 19.12.2017
91/2017-RADA/4535 - 91. Rada města
I. pověřuj e
starostu a vedoucí odboru REUP jednáním s nájemcem koupaliště a se žadatelem ve
věci výpůjčky plochy části (cca 4 600 m2) pozemku parc.č. 1659/5 - tr. tr. porost z
celkové výměry 11721 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk na
minimální dobu 20ti let z důvodu využití plochy k tréninku, pořádání závodů,
vybudování zázemí a společenských aktivit.
Žadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů
Žamberk, Vrbí 257, 564 01 Žamberk
91/2017-RADA/4536 - 91. Rada města
I. s chval uj e
1. zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 2389/2 - ost. plocha, jiná plocha o
výměře 2603 m2 a parc.č. 2389/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 7784 m2 vše
vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk z důvodu vzletové a přistávací
dráhy a přístupu letadel k těmto drahám. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně.
Oprávněný z věcného břemene podá návrh na vklad do katastru nemovitostí a
zároveň uhradí správní poplatek s podáním návrhu spojený.
Žadatel: Aeroklub Žamberk, Letiště 1023, 564 01 Žamberk
2. Dodatek č. 2 k dohodě o údržbě plochy letiště ze dne 29.05.2010 na pozemcích
parc.č. 2389/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2603 m2 a parc.č. 2389/3 - ost.
plocha, jiná plocha o výměře 7784 m2 vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú.
Žamberk.
Žadatel: Aeroklub Žamberk, Letiště, 564 01 Žamberk
II. pověřuj e
1. starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene ve věci zřízení věcného
břemene na pozemcích parc.č. 2389/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2603 m2
a parc.č. 2389/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 7784 m2 vše vedeno na LV č.
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10001 pro obec a k.ú. Žamberk z důvodu vzletové a přistávací dráhy a přístupu
letadel k těmto drahám. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně. Oprávněný z
věcného břemene podá návrh na vklad do katastru nemovitostí a zároveň uhradí
správní poplatek s podáním návrhu spojený
2. starostu podpisem Dodatku č. 2 k dohodě o údržbě plochy letiště ze dne
29.05.2010 na pozemcích parc.č. 2389/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2603
m2 a parc.č. 2389/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 7784 m2 vše vedeno na LV
č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk
91/2017-RADA/4537 - 91. Rada města
I. s chval uj e
pokácení 1 ks jilmu habrolistého (Ulmus minor) v ul. Zámecká na pozemku 3750/3 v
k.ú. Žamberk za podmínky, že subjekt, který provede kácení dřeviny, 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). 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)
91/2017-RADA/4538 - 91. Rada města
I. s chval uj e
na základě protokolu hodnotící komise veřejné zakázky "Realizace úspor energií Radnice Žamberk" část A. Výměna špaletových oken v zadním traktu II. zadané v
souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk a Pokyny pro
zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2017-2020 výsledky veřejné zakázky a
zhotovitelem akce firmu SVARTECH s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, IČ:
62027972. Dodavatel předložil nabídku ekonomicky nejvýhodnější, jelikož uvedl
nejnižší nabídkovou cenu ve výši 476.735,91 Kč vč. DPH. Pořadí ostatních nabídek
je uvedeno v příloze
II. pověřuj e
starostu města podpisem smlouvy o dílo
91/2017-RADA/4539 - 91. Rada města
I. s chval uj e
- dohodu na ukončení Smlouvy o pronájmu plochy na umístění reklamy ze dne
19.04.2013 ve věci pronájmu plochy na umístění reklamy ve věci reklamního
zařízení o rozměrech 0,85 x 4 m na zábradlí u veřejného WC v Zámecké ulici na
pozemku parc.č. 3750/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1036 m2 vedený na
LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk ke dni 31.12.2017;
- dohodu na ukončení Smlouvy o pronájmu plochy na umístění reklamy ze dne
15.08.2014 ve věci pronájmu plochy na umístění reklamy ve věci 2 ks reklamního
zařízení o rozměrech 0,80 x 1,80 m na na pozemku parc.č. 1652/1 a na stavbě
občanského vybavení č.p. 1358 na pozemku parc.č. 5007 - zast. plocha a nádvoří o
výměře 385 m2 v lokalitě Pod Černým lesem vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a
k.ú. Žamberk ke dni 31.12.2017. Žadatel: PROJEKT SQUARE s.r.o., Adamovská
1064/7, Michle, 140 00 Praha 4, doručovací adresa: Pizzeria Panský dům,
Masarykovo náměstí 6, 564 01 Žamberk
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II. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. - vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr pronájmu
plochy na umístění reklamy ve věci reklamního zařízení o rozměrech 0,85 x 4
m na zábradlí u veřejného WC v Zámecké ulici na pozemku parc.č. 3750/3 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1036 m2 vedený na LV č. 10001 pro
obec a k.ú. Žamberk na dobu určitou do 31.12.2020 s výpovědní lhůtou 3
měsíce za výši nájmu Kč 6.120,--/rok/celý předmět nájmu;
- vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr pronájmu plochy
na umístění reklamy ve věci 2 ks reklamního zařízení o rozměrech 0,80 x 1,80
m na pozemku parc.č. 1652/1 a na stavbě občanského vybavení č.p. 1358 na
pozemku parc.č. 5007 - zast. plocha a nádvoří o výměře 385 m2 v lokalitě Pod
Černým lesem vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk na dobu
neurčitou za výši nájmu Kč 5.184,--/rok/celý předmět nájmu.
Žadatel: LTL projekt, s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8,
doručovací adresa: Pizzeria Panský dům, Masarykovo náměstí 6, 564 01
Žamberk
Termín: 20.12.2017
91/2017-RADA/4540 - 91. Rada města
I. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr pronájmu
nebytových prostor (1 místnost v 1. NP o výměře cca 25 m2) v objektu č.p. 446
na pozemku parc.č. 831 - zast. plocha a nádvoří o výměře 215 m2 vedeno na
LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk na dobu neurčitou.
Žadatel: J.B.
Termín: 20.12.2017
91/2017-RADA/4541 - 91. Rada města
I. nesouhl así
jako vlastník sousedního pozemku parc.č. 21/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře
584 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk se stavbou zahradního
přístřešku na části pozemku parc.č. 22 - zahrada o výměře 168 m2 vedený na LV č.
294 pro obec a k.ú. Žamberk.
Žadatel: B.K.
91/2017-RADA/4542 - 91. Rada města
I. s chval uj e
zrušení smlouvy o nájmu ze dne 27.06.2001 ve věci nájmu pozemku parc.č. 1199/15
- louka o výměře 307 m2 v obci a k.ú. Žamberk (v současné době pozemek parc.č.
1199/15 - tr. tr. porost o výměře 310 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú.
Žamberk) dohodou ke dni 31.12.2017.
Žadatel: R.H.
II. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
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1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr pronájmu části
(cca 175 m2) pozemku parc.č. 1199/15 - tr. tr. porost z celkové výměry 310 m2
vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
Žadatel: P.H.
Termín: 20.12.2017
91/2017-RADA/4543 - 91. Rada města
I. s chval uj e
zrušit v souladu s § 127 odst. 1 zákona 134/2016 Sb. veřejnou zakázku "Vestavba
osobní plošiny v č.p.833 Žamberk II." zadanou dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek formou zjednodušeného podlimitního řízení z důvodu
neobdržení žádné nabídky
91/2017-RADA/4544 - 91. Rada města
I. s chval uj e
1. nabytí pohledávek v celkové výši 91.942,00 Kč, které mají TS ŽAMBERK s.r.o.
za spol. NAVIMOR - INVEST S.A., odštěpný závod Praha, IČ 45770174, se
sídlem Osadní 324/12a, Praha z titulu provedených prací, dodávek a služeb na
akci "Protipovodňová opatření Žamberk", a to na základě smlouvy o postoupení
pohledávky mezi TS ŽAMBERK s.r.o. jako postupitelem a městem Žamberk,
jako postupníkem,
2. provedení započtení pohledávek města Žamberk v částkách 91.942,00 Kč a
26.500,00 Kč proti pohledávce spol. NAVIMOR-INVEST S.A., odštěpný závod
Praha, IČ 5770174, ve výši 308.147,70 Kč, kterou má vůči městu z titulu
provedení veřejného osvětlení na Havlíčkově nábřeží dle smlouvy o dílo č.
14/2017/LF
91/2017-RADA/4545 - 91. Rada města
I. s ouhl así
se stavbou rodinného domu na vedlejším pozemku parc.č. 1171/2 - tr. tr. porost o
výměře 1152 m2 vedený na LV č. 4301 (žadatel) pro obec a k.ú. Žamberk. Město je
vlastníkem sousedního pozemku parc.č. 1150/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře
7429 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: V.N.
91/2017-RADA/4546 - 91. Rada města
I. s ouhl así
z důvodu výstavby rodinného domu na pozemku parc.č. 1171/2 - tr. tr. porost o
výměře 1152 m2 vedený na LV č. 4301 (žadatel) pro obec a k.ú. Žamberk se sjezdem
o šířce 6 m z pozemku parc.č. 1160/2 - zahrada o výměře 106 m2 vedený na LV č.
4301 (žadatel) pro obec a k.ú. Žamberk na pozemek parc.č. 3714 - ost. plocha, jiná
plocha o výměře 2271 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk (ulice Pod
Skalami).
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Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: V.N.
II. pověřuj e
starostu podpisem stanoviska ve věci sjezdu o šířce 6 m z pozemku parc.č. 1160/2 zahrada o výměře 106 m2 vedený na LV č. 4301 (žadatel) pro obec a k.ú. Žamberk
na pozemek parc.č. 3714 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2271 m2 vedený na LV
č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk (ulice Pod Skalami)
91/2017-RADA/4547 - 91. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis č. 5/2017 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka konané dne
11.12.2017
II. s chval uj e
1. prodej hasičského automobilu AZ30 IFA W50 inv.číslo 20000504, uvedeného v
Zápisu č. 5/2017 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka dle
postupu navrženého Ing.Fikejsem prostřednictvím internetového bazaru a webu
města za odhadní cenu dle znaleckého posudku
2. vyřazení z majetkové evidence Lesních hospodářských osnov Lanškroun,
inv.číslo 20000240, uvedených v Zápisu č. 5/2017 z jednání komise pro likvidaci
majetku města Žamberka z důvodu pozbytí jejich platnosti
3. vyřazení majetku inv. č. 415 a 336 z účetní evidence příspěvkové organizace
Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 5/2017
z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho následnou
likvidaci dle Směrnice pro likvidaci majetku města Žamberka. Vyřazení majetku z
důvodu nerentabilnosti opravy a z důvodu zastarání
91/2017-RADA/4548 - 91. Rada města
I. s chval uj e
zadání zpracování energetického posudku Divišova divadla dle předložené cenové
nabídky projektanta Ing. Lukáše Roubíčka
II. pověřuj e
odbor REUP objednáním energetického posudku
91/2017-RADA/4549 - 91. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru PRAV o žádosti o poskytnutí informace
91/2017-RADA/4550 - 91. Rada města
I. s chval uj e
ZR 1101 Organizační řád Městského úřadu Žamberk s účinností od 01.01.2018
91/2017-RADA/4551 - 91. Rada města
I. s chval uj e
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dodatek č. 1 ke Smlouvě o užití a provozní podpoře systému Elektronického oběhu
pošty - EZOP mezi spol. SoftHouse, s.r.o., IČ 26379945, Plzeň, Na Radosti 50/4, a
městem Žamberk
II. pověřuj e
starostu podpisem dodatku č. 1
91/2017-RADA/4552 - 91. Rada města
I. bere na v ědom í
zprávu JUDr. Kubové o konání valné hromady Podorlické polikliniky s.r.o. dne
07.12.2017
91/2017-RADA/4553 - 91. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č. 8 ke smlouvě o zabezpečení veřejně prospěšných služeb v Žamberku ze
dne 27.02.2009 mezi TS ŽAMBERK s.r.o., IČ 25998218, Zemědělská 1052,
Žamberk, a městem Žamberk
II. pověřuj e
starostu podpisem dodatku č. 8
91/2017-RADA/4554 - 91. Rada města
I. s chval uj e
obsah dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne
17.08.2006
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem dodatku č. 2
Termín: 5.1.2018
91/2017-RADA/4555 - 91. Rada města
I. s chval uj e
obsah dodatku č. 3 smlouvy č. 581259/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného
odběru elektrozařízení
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem dodatku č. 3
Termín: 29.12.2017
91/2017-RADA/4556 - 91. Rada města
I. s chval uj e
kácení 6 ks javorů klen (Acer pseudoplatanus) na pozemku parc.č. 1653/3 v k.ú.
Žamberk za podmínky, že 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) a zajistí odpovídající náhradní výsadbu za pokácené dřeviny. Dřevní hmota
zůstává v majetku vlastníka pozemku (města Žamberk).
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Žadatel: město 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)
91/2017-RADA/4557 - 91. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání komise Sboru pro občanské záležitosti ze dne 05.12.2017 - viz.
příloha
91/2017-RADA/4558 - 91. Rada města
I. bere na v ědom í
předanou zprávu, zpracovanou vedoucí KTAJ, o stavu personalistiky za prosinec
2017
91/2017-RADA/4559 - 91. Rada města
I. bere na v ědom í
zpracovanou analýzu agend, činností a pracovních míst Městského úřadu Žamberk
91/2017-RADA/4560 - 91. Rada města
I. s chval uj e
nákup 12 ks PC od firmy JAMALL-CZ a.s. Za Kasárnami 1516 Žamberk a to za
cenu celkem 193.848,- Kč vč. DPH
II. pověřuj e
1. vedoucího oddělení informatiky
1. vystavením objednávky na dodávku pracovních stanic
Termín: 18.12.2017
91/2017-RADA/4561 - 91. Rada města
I. s chval uj e
pořízení 40 licencí kancelářského balíku MS Office 2016 Profesionál od firmy
JAMALL-CZ za cenu celkem 219 720,- Kč
II. pověřuj e
1. vedoucího oddělení informatiky
1. vystavením objednávky na pořízení licencí
Termín: 18.12.2017
91/2017-RADA/4562 - 91. Rada města
I. s chval uj e
platový výměr PhDr. Hany Chvátilové, ředitelky ZUŠ Petra Ebena Žamberk, s
účinností od 01.01.2018
91/2017-RADA/4563 - 91. Rada města
I. s chval uj e
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1. rozdělení finančních prostředků rozpočtu Městský úřad - OSPOD na navýšení
mzdových prostředků dle návrhu odboru SOCZ
2. rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2017 dle
tab. č.2)
91/2017-RADA/4564 - 91. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání Bytové komise ze dne 07.12.2017
91/2017-RADA/4565 - 91. Rada města
I. s chval uj e
přidělení bytu pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční v č.p. 651/2 V.P. na
dobu určitou do 31.12.2018
91/2017-RADA/4566 - 91. Rada města
I. s chval uj e
prodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ul. U
Polikliniky č.p. 1054/21 Z.S. do 30.06.2018
91/2017-RADA/4567 - 91. Rada města
I. bere na v ědom í
uzavření nájemní smlouvy na byt sociálně pro potřebné občany v ul. Revoluční
794/2 s I.Č. do 31.03.2018
91/2017-RADA/4568 - 91. Rada města
I. s chval uj e
prodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ul. Velký
Hájek 1527/3 J.J. do 31.12.2019
91/2017-RADA/4569 - 91. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt v ul. Nádražní č.p. 822/2 s L.P. na dobu určitou
01.12.2017 - 30.11.2019
91/2017-RADA/4570 - 91. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost Svazu diabetiků ČR, pobočného spolku Žamberk o výpůjčku zasedací
místnosti na Městském úřadě pro své schůzky v roce 2018
II. ukl ádá
1. vedoucí kanceláře tajemníka
1. zajistit dle Pravidel pro pronájem zasedacích místností MěÚ požadované
termíny pro účely přednášek a výborových schůzí místní pobočky Svazu
diabetiků
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Termín: 31.1.2018
91/2017-RADA/4571 - 91. Rada města
I. bere na v ědom í
oznámení ředitele Základní školy Žamberk, Nádražní 743 o udělení volného dne pro
žáky dne 22.12.2017
91/2017-RADA/4572 - 91. Rada města
I. bere na v ědom í
rezignaci D.K., B.H., M.K. a V.P. na členství v redakční radě ŽL ke dni 31.12.2017
91/2017-RADA/4573 - 91. Rada města
I. při v ýkonu v al né hr om ad y
společnosti TS ŽAMBERK s.r.o., IČ 259 98 218, se sídlem Žamberk, Zemědělská
1052, schvaluje od 01.01.2018 smlouvu o výkonu funkce jednatele TS ŽAMBERK
s.r.o. pana Ivana Vrkoče
91/2017-RADA/4574 - 91. Rada města
I. při v ýkonu v al né hr om ad y
spol. Správa budov Žamberk s.r.o., IČ 25280091, se sídlem Žamberk,
Klostermannova 990, schvaluje od 01.01.2018 smlouvu o výkonu funkce jednatele
společnosti Správa budov Žamberk s.r.o., která bude uzavřena s jednatelem Ing.
Janem Filipem
91/2017-RADA/4575 - 91. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní
dopravě k zajištění městské autobusové dopravy v Žamberku se společností AUDIS
BUS s.r.o., Soukenická 242, Rychnov nad Kněžnou, IČ: 15040500 na rok 2018
II. pověřuj e
starostu jejím podpisem
91/2017-RADA/4576 - 91. Rada města
I. pověřuj e
1. Jiřího Dytrta, starostu
1. zasláním žádosti o snížení hladiny zimní kvóty na VD Pastviny na na správu
toku Povodí Labe, s.p., Hradec Králové z důvodu zajištění bezpečnosti v
souvislosti s nedokončenou výstavbou PPO
Termín: 22.12.2017

Jiří Dytrt
starosta

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
místostarosta
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