PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 1/2018
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 28
ze dne 05.12.2017
Omluveni: Ing. arch. Vladimíra Středová
 28/2017-ZAST/703
schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM Ing. Petra Novotného
a Tomáše Ulricha
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0,
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13A, 14+, 15A, 16+,
17A, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/704
schvaluje předložený program jednání ZM
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0,
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13A, 14+, 15A, 16+,
17A, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/705
schvaluje zápis z jednání ZM č. 27/2017-ZAST ze dne 24.10.2017
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0,
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13A, 14+, 15A, 16+,
17A, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/706
bere na vědomí rezignaci PaedDr. Hany Nosálové na mandát
členky ZM ze dne 02.11.2017
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0,
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13A, 14+, 15A, 16+,
17A, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/707
bere na vědomí slib zastupitelky MUDr. Daši Hegerové
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0,
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13A, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/708
bere na vědomí plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
na rok 2017 ke dni 31.10.2017
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0,
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13A, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/709
bere na vědomí informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni 31.10.2017, uvedené v tab. č. 1)
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0,
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13A, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/710
bere na vědomí mezitímní účetní závěrku města Žamberka sestavenou ke dni 30.09.2017
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/711
bere na vědomí dílčí zápis o přezkoumání hospodaření za rok
2017 města Žamberka předložený společností AV-AUDITING spol.
s r.o., Tolarova 317, Pardubice
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/712
- schvaluje
1. dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní
školy, uzavíranou s obcí Česká Rybná 78, 561 85 Česká Rybná,
IČ: 00278645,
2. dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní
školy, uzavíranou s obcí Dlouhoňovice, Školská 71, 564 01 Dlouhoňovice IČ: 00580899,
3. dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní
školy, uzavíranou s obcí Hejnice, Hejnice 66, 564 01 Žamberk
IČ: 00278831,
4. dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní
školy, uzavíranou s obcí Helvíkovice, Helvíkovice 3, 564 01 Žamberk IČ: 00580929,
5. dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy, uzavíranou s obcí Líšnice, Líšnice 226, 561 84 Líšnice
IČ: 00279170,
6. dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní
školy, uzavíranou s obcí Lukavice, Lukavice 117, 561 51 Letohrad
IČ: 00279200,
7. dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní
školy, uzavíranou s obcí Záchlumí, Záchlumí 98, 561 86 Záchlumí
IČ: 00279790
- pověřuje starostu podpisem dohod, Termín: 15.12.2017
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/713
schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 s účinností od 1. 1. 2018 do doby schválení rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2018 v tomto znění: Čerpání provozních
výdajů je povoleno ve výši 1/12 celkových výdajů „konečného
upraveného rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok
2017“ za kalendářní měsíc do doby schválení rozpočtu příjmů a
výdajů města Žamberka na rok 2018. Provozní výdaje, jejichž výše
je upravena smlouvami mezi městem Žamberkem a dodavatelem, budou hrazeny dle těchto smluv. Čerpání investičních výdajů
v době rozpočtového provizoria je povoleno na investiční akce,

které smluvně přechází z roku 2017 a let minulých do roku 2018.
Dále je povoleno čerpání investičních výdajů, které budou financovány z dotačních titulů přiznaných v roce 2017, let minulých a
dotací přiznaných v roce 2018 a na které je vymezena spoluúčast
města Žamberka v posledním platném střednědobém výhledu
rozpočtu města Žamberka
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/714
pověřuje radu města Žamberka prováděním rozpočtových opatření schváleného rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na
rok 2017 v období od 6. prosince 2017 do 12. února 2018 v neomezené výši s tím, že si zastupitelstvo města Žamberka vyhrazuje
schválení těchto rozpočtových opatření na svém nejbližším zasedání. přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/715
- ruší vnitřní předpis SAM 3218 Zásady pro tvorbu a použití Fondu
rozvoje; Fond rozvoje
- schvaluje převedení finančních prostředků vykázaných ke dni
31.12.2017 na běžném účtu Fondu rozvoje do Fondu obnovy majetku města Žamberka
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/716
schvaluje aktualizované znění předpisu SAM 3233 Statut fondu
obnovy majetku města Žamberka
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/717
schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Sluníčko, Žamberk, 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
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/718
schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2017 o
37.500 Kč. Příspěvek na provoz po úpravě bude pro rok 2017 činit
1.105.200 Kč, příspěvek na provozní činnost celkem po úpravě
bude pro rok 2017 činit 1.386.042,80 Kč
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1,
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14Z, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/719
schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk,
Nádražní 743, Žamberk, zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2017
o 15.000 Kč. Příspěvek na provoz po úpravě bude pro rok 2017
činit 2.188.000 Kč, příspěvek na provozní činnost celkem po úpravě bude pro rok 2017 činit 2.207.000 Kč
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0,
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12N, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/720
schvaluje příspěvkové organizaci Městské muzeum Žamberk,
ČSA 472, Žamberk, zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2017
o 63.000 Kč. Příspěvek na provoz pro rok 2017 bude po úpravě
činit 1.805.500 Kč, příspěvek na provozní činnost celkem pro rok
2017 bude po úpravě činit 1.835.500 Kč
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 2,
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14Z, 15A, 16+,
17+, 18Z, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/721
schvaluje příspěvkové organizaci Městská knihovna Žamberk,
Nádražní 743, Žamberk, zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2017
o 41.000 Kč. Příspěvek na provoz pro rok 2017 bude po úpravě
činit 2.272.000 Kč, příspěvek na provozní činnost celkem pro rok
2017 bude po úpravě činit 2.291.000 Kč
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/722
schvaluje příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města
Žamberk, Albertova 357, Žamberk a) zvýšení celkového příspěvku
na provozní činnost pro rok 2017 o 788.000 Kč; b) snížení příspěvku na provoz pro rok 2017 o 395.000 Kč v souvislosti se získanou
účelovou dotací Pardubického kraje. Příspěvek na provoz po
úpravě bude pro rok 2017 činit 3.565.000 Kč, příspěvek na provozní činnost celkem po úpravě bude pro rok 2017 činit 6.805.000 Kč;
přesun finančních prostředků ve výši 395.000 Kč, o které je snížen
příspěvek na provoz v roce 2017 u příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova 357, Žamberk, do
rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2018 na investiční akce v budově Centra sociální péče města Žamberk, Albertova
357, Žamberk. Finanční prostředky budou uloženy na depozitním
účtu města Žamberk
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1

1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/723
- bere na vědomí rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka pro rok 2017 číslo 100-106 a 110-161 uvedená
v tabulce č. 1)
- schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka pro rok 2017 dle tab. č.2)
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 2,
1A, 2+, 3+, 4Z, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10Z, 11+, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/724
schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Žamberk na roky
2018-2022
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 4,
1A, 2+, 3Z, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10Z, 11Z, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20Z, 21+
 28/2017-ZAST/725
- vyhlašuje
1) dotační programy pro poskytování dotací z rozpočtu příjmů a
výdajů města Žamberka na rok 2018:
- Podpora kultury
- Podpora volnočasových aktivit
- Podpora životního prostředí
- Podpora sociálních služeb a zdravotnictví
- Podpora kriminality
- Podpora památkové péče
- Podpora sportu a tělovýchovy:
- Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
- Podpora sportovní činnosti dospělých
- Podpora jednotlivých sportovních akcí
- Podpora na vybavení, provoz, energie, údržbu a opravy sportovních zařízení
2) podmínky pro poskytování Individuálních dotací pro rok 2018
- ukládá Radě města zajistit zapracování výdajové položky „Dotace poskytované městem“ ve výši 3.320 tis. Kč do návrhu rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018. Termín: 31.12.2017
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/726
schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk, zvýšení příspěvku na provozní činnost pro rok
2017 o 428.266 Kč. Příspěvek na provozní činnost celkem po úpravě bude pro rok 2017 činit 4.166.665 Kč
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0,
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11N, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21N
 28/2017-ZAST/727
schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem Žamberkem, jako poskytovatelem, a
1) Římskokatolickou farností-děkanství Žamberk, jako příjemcem, o poskytnutí dotace na realizaci akce „Pokračování obnovy
(restaurování výmalby kostela - části S a SV stěny a části J a JV stěny presbytáře včetně římsy a další související práce“ na nemovité
kulturní památce: Kostel sv. Václava, v celkové výši 528.050,-Kč,
z toho dotace z rozpočtu města 8.050,-Kč a dotace z programu
regenerace MPZ Žamberk ve výši 520.000,-Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
2) Římskokatolickou farností-děkanství Žamberk, jako příjemcem, o poskytnutí dotace na realizaci akce „Obnova fasády kaple
Panny Marie Bolestné na p.č. 902 - oprava omítek, fasádní nátěr,
nátěr klempířských konstrukcí a další související práce“ na nemovité kulturní památce: Areál kostela sv. Václava, v celkové výši
145.500,-Kč, z toho dotace z rozpočtu města 27.500,-Kč a dotace
z programu regenerace MPZ Žamberk ve výši 118 000,-Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
3) Římskokatolickou farností-děkanství Žamberk, jako příjemcem,
o poskytnutí dotace na realizaci akce „Obnova nadstřešní části komínů na budově děkanství č.p. 65“ na nemovité kulturní památce:
Děkanství č.p. 65 v celkové výši 104.400,-Kč, z toho dotace z rozpočtu města 18.400,-Kč a dotace z programu regenerace MPZ Žamberk
ve výši 86.000,-Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
4) Pardubickým krajem, jako příjemcem, o poskytnutí dotace na
realizaci akce „Obnova (restaurování) portálu s balkonem na prvním nádvoří zámku a další související práce“ na nemovité kulturní
památce: Zámek č.p. 1 ul. Zámecká, v celkové výši 497.000,-Kč,
z toho dotace z rozpočtu města 0,-Kč a dotace z programu regenerace MPZ Žamberk ve výši 497.000,-Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 3,
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10Z, 11+, 12+, 13+, 14Z, 15A, 16Z,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/728
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žamberkem, jako poskytovatelem, a Římskokatolickou farností-děkanství
Žamberk, jako příjemcem, o poskytnutí dotace na realizaci akce
„Oprava střechy sv. Václava v Žamberku II. etapa“ na nemovité
kulturní památce: Kostel sv. Václava, v celkové výši 687.000,-Kč, z
toho dotace z rozpočtu města 117.000,-Kč a dotace z rezervy programu regenerace MPZ Žamberk ve výši 520.000,-Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 3,
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11Z, 12+, 13+, 14Z, 15A, 16Z,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 28/2017-ZAST/729
schvaluje stažení bodu 3.3. Návrh změny ÚP Žamberk
– J.P. z programu jednání ZM
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/730
bere na vědomí přehled dosavadního plnění a průběhu plánovaných investičních akcí pro rok 2017
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/731
neschvaluje odkup pozemku parc. č. 2376/1 - tr. tr. porost o výměře 19049 m2 vedeném na LV č. 2973 (žadatel) pro obec a k.ú. Žamberk za kupní cenu dle Znaleckého posudku na zjištění administrativní ceny dle platné vyhlášky č. 3629/-23/17 ze dne 31.08.2017
za celkovou cenu ve výši Kč 2.428.110,-. Žadatel: J. P.
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 6,
1Z, 2+, 3+, 4Z, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10Z, 11+, 12+, 13+, 14Z, 15A, 16Z,
17+, 18+, 19+, 20+, 21Z
 Usnesení č. nebylo přijato
Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku (cca 63
m2) parc.č. 477/53 - orná půda z celkové výměry 519 m2 vedeném
na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk. Žadatel: L. a D. L.
nepřijato, pro: 7, proti: 1, zdržel se: 11,
1Z, 2Z, 3+, 4A, 5Z, 6Z, 7+, 8+, 9+, 10Z, 11-, 12+, 13Z, 14Z, 15A, 16+,
17+, 18Z, 19Z, 20Z, 21Z
 28/2017-ZAST/732
neschvaluje prodej pozemků parc.č. 504 - zast. plocha a nádvoří,
zbořeniště o výměře 1217 m2, parc.č. 505/1 - zast. plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 254 m2, parc.č. 505/2 - zast. plocha,
nádvoří, zbořeniště o výměře 534 m2, parc.č. 507/1 - ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 319 m2, parc.č. 507/7 - ost. plocha, jiná
plocha o výměře 222 m2, parc.č. 508/12 - ost. plocha, jiná plocha
o výměře 54 m2, parc.č. 508/35 - ost. plocha, jiná plocha o výměře
1913 m2, vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk za
účelem výstavby jednoho nebo dvou bytových domů s případným komerčním využitím přízemí. Žadatel: J. K.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1,
1+, 2+, 3+, 4A, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17Z, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/733
- schvaluje odkup části pozemku parc.č. 3716/3 - ost. plocha, ost.
komunikace z celkové výměry 69 m2 vedeném na LV č. 444 pro
obec a k.ú. Žamberk dle předložené situace za kupní cenu ve výši
Kč 160,-/m2. GP bude vyhotoven na náklady města.
Žadatel: F Plus, spol. s r.o., Náměstí 5. května 88, 561 64 Jablonné
nad Orlicí
- pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy ve věci odkupu části
pozemku parc.č. 3716/3 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové
výměry 69 m2 vedeném na LV č. 444 pro obec a k.ú. Žamberk dle
předložené situace za kupní cenu ve výši Kč 160,-/m2. GP bude
vyhotoven na náklady města.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1,
1+, 2+, 3+, 4+, 5N, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11Z, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/734
- schvaluje prodej částí pozemku parc.č. 3869/4 - ost. plocha, zeleň
z celkové výměry 69 m2, parc.č. 749/24 - ost. plocha, zeleň z celkové
výměry 162 m2, parc.č. 749/33 - ost. plocha, jiná plocha z celkové
výměry 323 m2, pozemku parc.č. 749/34 - ost. plocha, zeleň o výměře 33 m2, vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk
z důvodu přístavby prodejny KONZUM Market Žamberk (plocha
přístavby cca 250 - 290 m2) za cenu obvyklou doloženou znaleckým
posudkem za podmínky zahájení stavby do tří let od podpisu kupní smlouvy. GP a znalecký posudek budou vyhotoveny na náklady
žadatele. Žadatel: KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí,
Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí
- pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy ve věci prodeje částí
pozemku parc.č. 3869/4 - ost. plocha, zeleň z celkové výměry 69 m2,
parc.č. 749/24 - ost. plocha, zeleň z celkové výměry 162 m2, parc.č.
749/33 - ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 323 m2, pozemku
parc.č. 749/34 - ost. plocha, zeleň o výměře 33 m2, vše vedeno na
LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk z důvodu přístavby prodejny KONZUM Market Žamberk (plocha přístavby cca 250 - 290 m2)
za cenu obvyklou doloženou znaleckým posudkem s podmínkou
zahájení stavby do tři let od podpisu kupní smlouvy. GP a znalecký
posudek budou vyhotoveny na náklady žadatele.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 2,
1+, 2+, 3+, 4Z, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11Z, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/735
- schvaluje směnu částí pozemků parc.č. 3027/3 - tr. tr. porost z celkové výměry 2378 m2, parc.č. 3027/1 - orná půda z celkové výměry 23089 m2, parc.č. 3026 - tr. tr. porost z celkové výměry 14100 m2,
vše vedeno na LV č. 2067 (žadatel) pro obec a k.ú. Žamberk za část
pozemku parc.č. 3839/1 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové
výměry 7432 m2 a pozemku parc.č. 3839/2 - tr. tr. porost o výměře
126 m2, vše vedeno na LV č. 10001 z důvodu stavby komunikace,
která se nachází na částech pozemků ve vlastnictví žadatele. Z důvodu, že není žádný rozdíl v obvyklé ceně směňovaných nemovitostí, nebude nějak finančně kompenzován. GP bude vyhotoven
na náklady města. Žadatel: M. Z.
- pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy ve věci směny
částí pozemků parc.č. 3027/3 - tr. tr. porost z celkové výměry 2378
m2, parc.č. 3027/1 - orná půda z celkové výměry 23089 m2, parc.č.
3026 - tr. tr. porost z celkové výměry 14100 m2, vše vedeno na LV
č. 2067 (žadatel) pro obec a k.ú. Žamberk za část pozemku parc.č.
3839/1 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 7432 m2

a pozemku parc.č. 3839/2 - tr. tr. porost o výměře 126 m2, vše vedeno na LV č. 10001 z důvodu stavby komunikace, která se nachází na
částech pozemků ve vlastnictví žadatele. Z důvodu, že není žádný
rozdíl v obvyklé ceně směňovaných nemovitostí, nebude nějak finančně kompenzován. GP bude vyhotoven na náklady města.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14N, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/736
- schvaluje prodej části pozemku parc.č. 741/1 - ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 326 m2 vedeném 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.
- pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy ve věci prodeje části
pozemku parc.č. 741/1 - ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 326
m2 vedeném 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.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 3,
1Z, 2+, 3+, 4Z, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14N, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21Z
 28/2017-ZAST/737
- schvaluje smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na části
území Pardubického kraje v období od 10.12.2017 do 08.12.2018
a úhradě nákladů s tím spojených mezi Pardubickým krajem,
IČ 70892822 a městem Žamberkem, IČ 00279846 a pověřuje
starostu podpisem; poskytnutí příspěvku Pardubickému kraji,
IČ 70892822, k úhradě nákladů spojených se zajištěním dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od
10.12.2017 do 08.12.2018 ve výši 131.544,- Kč
- ukládá Odboru finančnímu zapracovat částku 131.544,- Kč do návrhu rozpočtu města Žamberka pro rok 2018. Termín: 21.12.2017.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8A, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14N, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/738
- schvaluje dohodu o změně společenské smlouvy spol. Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost, se sídlem
Žamberk, Masarykovo náměstí 166, IČ 60930811
- pověřuje starostu města Jiřího Dytrta a místostarostu Ing. Bc. Oldřicha Jedličku podpisem dohody o změně společenské smlouvy.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 4,
1+, 2+, 3+, 4Z, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10Z, 11Z, 12+, 13+, 14N, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21Z
 28/2017-ZAST/739
stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny
za měsíc v částkách:
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí - 500 Kč
- člen výboru - 900 Kč
- člen komise - 700 Kč
- předseda výboru – 1.700 Kč
- předseda komise – 1.300 Kč.
V případě souhrnu odměn se stanovuje odměna za měsíc v částkách:
- člen rady a předseda výboru – 3.200 Kč
- člen rady a předseda komise a člen komise – 3.000 Kč
- člen rady a člen komise – 2.200 Kč
- člen rady a člen více komisí – 2.400 Kč
- člen rady a člen výboru a člen komise – 2.600 Kč.
Odměna bude poskytována od 01.01.2018.
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/740
schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku města Žamberka č.
8/2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Žamberka
č. 1/2017 o regulaci provozování hazardních her
přijato, pro: 11, proti: 5, zdržel se: 4,
1-, 2+, 3+, 4Z, 5+, 6Z, 7+, 8+, 9+, 10-, 11+, 12+, 13+, 14-, 15A, 16Z,
17Z, 18-, 19+, 20+, 21 28/2017-ZAST/741
schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku města Žamberka č.
9/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Žamberka č.
6/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/742
schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku města Žamberka č.
10/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 3/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/743
schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku města Žamberka č.
11/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 7/2015 o místním poplatku ze psů
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/744
schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku města Žamberka č.
12/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 2/2016 o místním poplatku z ubytovací kapacity
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11N, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/745
schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku města Žamberka
č. 13/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Žam2

berka č. 8/2015 o místním poplatku ze vstupného
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/746
schvaluje OS 1101 Směrnici pro tvorbu a využívání sociálního
fondu městského úřadu, úseku Tělocvičny, městské policie a uvolněných zastupitelů města Žamberka, kdy tvorba fondu je stanovena směrnicí a fond lze použít pouze pro zaměstnance a jejich
rodinné příslušníky na půjčky, příspěvek na stravování, tvorbu
osobního konta, příspěvek na kulturu, tělovýchovu a poznávací
zájezdy, sociální výpomoc a půjčky, dary a příspěvek na penzijní
připojištění a doplňkové penzijní spoření, a to ve výši a za podmínek stanovených směrnicí, která je přílohou tohoto usnesení.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 1,
1+, 2+, 3+, 4Z, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/747
revokuje usnesení 22/2017-ZAST/603, které po revokaci týkající
se části veřejnoprávní smlouvy s příjemcem Svazem postižených
civilizačními chorobami v ČR zní: 5. uzavření veřejnoprávních
smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2017 z programu Podpora sociálních služeb
a zdravotnictví mezi městem Žamberkem, jako poskytovatelem,
a příjemci - Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Žamberk, IČ 71002910. 28. října 1016, Žamberk
na realizaci projektu Sportovní hry „„O pohár starosta města“” ve
výši 4.900 Kč. Ostatní zůstává v platnosti
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/748
- schvaluje budoucí směnu pozemků ppč. 1189/7, vlastník město
Žamberk, a část pozemku ppč. 1178/2, vlastník ČR, právo hospodaření Povodí Labe, s.p., oba pozemky tr.travní porost v k.ú.
Žamberk
- pověřuje Jiřího Dytrta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
směnné (ppč. 1189/7 a část ppč. 1178/2)
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 3,
1+, 2+, 3+, 4Z, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10Z, 11Z, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 Usnesení č. nebylo přijato
Zastupitelstvo města ukládá Ing. Bc. Oldřichovi Jedličkovi, místostarostovi,
1. aby prostřednictvím vybrané advokátní kanceláře zaslal členům hodnotící komise a členům rady města a zaměstnanci městského úřadu, který s tímto postupem vyslovil souhlas, návrh dohody o mimosoudním vyrovnání. Termín: 28.02.2018
2. a) aby v případě, že nedojde k mimosoudní dohodě, na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
č.j. ÚOHS-S0191/2010/VZ-10258/2016/512/MHr ze dne 14.3.2016,
které bylo potvrzeno rozhodnutím Předsedy Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže č.j. ÚOHS-R0099/2016/VZ-44309/2016/321/
TNo ze dne 04.11.2016 a dále na základě doporučení znalce
doc. JUDr. Ing. Radka Jurčíka, obsaženého ve znaleckém posudku Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně,
č. 21-2015 ze dne 09.05.2016, zaslal prostřednictvím vybrané
advokátní kanceláře výzvu k zaplacení náhrady škody ve výši
210 000 Kč (pokuta udělená Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže), a to vůči členům hodnotící komise a členům rady hlasujícím pro vyloučení uchazeče AGILE a zaměstnanci Městského
úřadu Žamberk, který s tímto postupem vyslovil souhlas, tj. R.S.,
J.V., J.B., M.S., J.M., J.D., J.J. a J.Š. (v tomto případě max. do výše
stanovené zákoníkem práce)
b) aby na základě doporučení znalce doc. JUDr. Ing. Radka Jurčíka, obsaženého ve znaleckém posudku Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, č. 21-2015 ze dne 09.05.2016,
zaslal prostřednictvím vybrané advokátní kanceláře výzvu
k zaplacení náhrady škody ve výši 7 334 210 Kč jako rozdílu mezi
cenou vybraného zhotovitele TESTA s.r.o., IČ 60109360, se sídlem
Letohrad, Šedivská 838, a cenou vyloučeného uchazeče AGILE
spol. s r.o., IČ 15030741, se sídlem Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí
133, a to vůči členům hodnotící komise a členům rady hlasujícím
pro vyloučení uchazeče AGILE a zaměstnanci Městského úřadu
Žamberk, který s tímto postupem vyslovil souhlas, tj. .S., J.V., J.B.,
M.S., J.M., J.D., J.J. a J.Š. (v tomto případě max. do výše stanovené
zákoníkem práce). Termín: 31.3.2018
3. a) podat prostřednictvím vybrané advokátní kanceláře žalobu
o zaplacení částky 210.000 Kč (resp. neuhrazené části) v případě,
že tato částka nebude na základě zaslané výzvy k zaplacení dobrovolně uhrazena v termínu do 30.04.2018
b) podat prostřednictvím vybrané advokátní kanceláře žalobu
o zaplacení částky 7.334.210 Kč s příslušenstvím (resp. neuhrazené části) v případě, že tato částka nebude na základě výzvy
k zaplacení dobrovolně uhrazena v termínu do 30.04.2018.
Termín: 31.5.2018.
2. Odboru finančnímu
1. a) provést rozpočtové opatření ve výši 380.000 Kč z rezervy rozpočtu na úhradu soudních poplatků
b) provést rozpočtové opatření ve výši 500.000 Kč z rezervy rozpočtu na náklady advokátní kanceláře spojené se zastupováním
města Žamberka. Termín: 31.12.2017.
nepřijato, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 8,
1+, 2Z, 3N, 4Z, 5Z, 6+, 7N, 8+, 9N, 10+, 11+, 12Z, 13+, 14+, 15A, 16Z,
17Z, 18Z, 19Z, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/749
bere na vědomí činnost Rady města za období od 12.09.2017
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 1,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11Z, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 28/2017-ZAST/750
bere na vědomí zápisy Finančního výboru č. 7/2017 ze dne
08.11.2017 a č. 8/2017 ze dne 21.11.2017
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18N, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/751
ukládá Finančnímu výboru provést kontrolu hospodaření příspěvkových organizací města - ZUŠ Petra Ebena, Městského
muzea, Městské knihovny a ZŠ Nádražní v termínu do 30.06.2018
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/752
bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru za období od 12.09.2017
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4N, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/753
schvaluje uveřejňování Zpráv o činnosti KV na webových stránkách města
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 28/2017-ZAST/754
neschvaluje uveřejňování Zápisů z jednání KV na webových stránkách města
přijato, pro: 12, proti: 2, zdržel se: 5,
1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6Z, 7+, 8+, 9+, 10N, 11-, 12+, 13+, 14-, 15A, 16+,
17+, 18Z, 19+, 20Z, 21Z
 Usnesení č. nebylo přijato
Zastupitelstvo města odvolává s okamžitou platností z funkce
předsedy KV pana Mgr. Tomáše Kalouse pro neplnění některých
povinností daných zastupiteli a pro prokázané porušení zákonů
č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů, kdy protizákonně uveřejnil jména, data narození, rodná čísla a bydliště několika osob
na oficiálních stránkách města Žamberka a pro porušení ustanovení paragrafů 8a, 8b, případně 8c zákona č. 141/1961 Sb, trestního řádu tím, že zveřejnil Poučení poškozeného v trestním řízení
s údaji zúčastněných osob.
nepřijato, pro: 9, proti: 7, zdržel se: 2,
1-, 2+, 3+, 4Z, 5+, 6-, 7+, 8A, 9+, 10N, 11-, 12+, 13Z, 14-, 15A, 16+,
17+, 18-, 19+, 20-, 21Hlasování:
pro: +, proti: -, zdržel se: Z, nehlasoval: N, nepřítomen: A (absence)
1. Andrle Petr, Mgr.
2. Halbrštát Petr
3. Dytrt Jiří
4. Džurban Milan
5. Halbrštátová Jaroslava
6. Hlaváčová Martina, Mgr.
7. Chvátilová Hana, PhDr.
8. Jedlička Oldřich, Ing. Bc.
9. Jirešová Jiřina, MUDr.
10. Kalous Tomáš, Mgr.
11. Novotný Petr, Ing.

12. Pospíšil Roman, Mgr.
13. Procházka Petr
14. Prokop Jaromír, MUDr.
15. Středová Vladimíra, Ing. arch.
16. Šebková Zděnka
17. Hegerová Daša, MUDr.
18. Ulrich Tomáš
19. Vrkoč Ivan
20. Zářecký Pavel, Ing.
21. Žejdlík Jaromír, Mgr.

USNESENÍ RM č. 91 ze dne 14.12.2017
 91/2017-RADA/4502
schvaluje ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku
 91/2017-RADA/4503
schvaluje předložený program jednání RM
 91/2017-RADA/4504
bere na vědomí
- 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. 2148/2 v k.ú. Žamberk
- změnu 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 dílen“ na pozemku parc.č. 4289/1, 4763, 2084/1, 2084/5,
2084/20, 2084/3 v k.ú. Žamberk
- opravu výrokové části územního rozhodnutí Stavebního úřadu
MěÚ Žamberk o umístění stavby „Kunvald - rybí farma“” na pozemcích v k.ú. Kunvald.
 91/2017-RADA/4505
bere na vědomí
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les „1 ks jírovce
maďalu 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 vrby jívy
a jasanu převislého 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
dubu letního, 2 ks olše lepkavé, 1 ks javoru klenu 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 břízy
bělokoré na pozemku parc.č. 3839/1 v k.ú. Žamberk“
- usnesení odboru ZPZE MěÚ Žamberk ve věci povolení kácení
dřevin rostoucích mimo les, kde nejsou předmětem řízení „„2ks
javoru klenu 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 jasanu
převislého 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
bere na vědomí
- 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
plynovodu
- 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
bere na vědomí oznámení odboru REUP MěÚ Žamberk o projednání návrhu zadání územního plánu Líšnice.
 91/2017-RADA/4508
bere na vědomí informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni 30.11.2017, uvedené v tab. č. 1.
 91/2017-RADA/4509
schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberk pro rok 2017 dle tab. č. 1.
 91/2017-RADA/4510
schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk,
28. října 581, Žamberk, přijetí sponzorských darů dle žádosti příspěvkové organizace.
 91/2017-RADA/4511
- schvaluje 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
- bere na vědomí informaci příspěvkové organizace Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk, Nádražní 39, Žamberk, o použití
fondu odměn v roce 2017.
 91/2017-RADA/4512
schvaluje 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
schvaluje 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
schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Sluníčko,
nám. Generála Knopa 433, Žamberk, rozpočet úplných nákladů
a výnosů na rok 2018 dle přílohy č. 1; 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
schvaluje organizaci Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk,
rozpočet úplných nákladů a výnosů na rok 2018 dle přílohy č. 1; příspěvkové organizaci Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk,
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020 dle přílohy č. 2.
 91/2017-RADA/4516
schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk,
28. října 581, Žamberk, rozpočet úplných nákladů a výnosů na
rok 2018 dle přílohy č. 1; příspěvkové organizaci Základní škola
Žamberk, 28. října 581, Žamberk, střednědobý výhled rozpočtu
na roky 2019 - 2020 dle přílohy č. 2.
 91/2017-RADA/4517
schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk,
Nádražní 743, Žamberk, rozpočet úplných nákladů a výnosů na
rok 2018 dle přílohy č. 1; příspěvkové organizaci Základní škola
Žamberk, Nádražní 743, Žamberk, střednědobý výhled rozpočtu
na roky 2019 - 2020 dle přílohy č. 2.
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 91/2017-RADA/4518
schvaluje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Petra
Ebena Žamberk, Masarykovo náměstí 145, Žamberk, rozpočet
úplných nákladů a výnosů na rok 2018 dle přílohy č. 1; 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
schvaluje příspěvkové organizaci Středisko volného času ANIMO
Žamberk, 28. října 713, Žamberk, rozpočet úplných nákladů a výnosů na rok 2018 dle přílohy č. 1; 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
schvaluje příspěvkové organizaci Školní jídelna Žamberk, nám.
Generála Knopa 433, Žamberk, rozpočet úplných nákladů a výnosů na rok 2018 dle přílohy č. 1; 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
schvaluje příspěvkové organizaci Městská knihovna Žamberk,
Nádražní 743, Žamberk, rozpočet úplných nákladů a výnosů na
rok 2018 dle přílohy č. 1; příspěvkové organizaci Městská knihovna Žamberk, Nádražní 743, Žamberk, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020 dle přílohy č. 2.
 91/2017-RADA/4522
schvaluje příspěvkové organizaci Městské muzeum Žamberk,
ČSA 472, Žamberk, rozpočet úplných nákladů a výnosů na rok
2018 dle přílohy č. 1; příspěvkové organizaci Městské muzeum
Žamberk, ČSA 472, Žamberk, střednědobý výhled rozpočtu na
roky 2019 - 2020 dle přílohy č. 2.
 91/2017-RADA/4523
schvaluje příspěvkové organizaci Městský kulturní podnik FIDIKO
Žamberk, Nádražní 39, Žamberk, rozpočet úplných nákladů a výnosů na rok 2018 dle přílohy č. 1; 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
schvaluje příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města
Žamberk, Albertova 357, Žamberk, rozpočet úplných nákladů
a výnosů na rok 2018 dle přílohy č. 1; 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
schvaluje 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
- bere na vědomí 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.
- neschvaluje 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
bere na vědomí „Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města
Žamberka za rok 2017“ předložený finančním odborem Krajského úřadu Pardubického kraje, oddělením přezkumu hospodaření
obcí
 91/2017-RADA/4528
schvaluje Plán údržby, oprav a rekonstrukcí nemovitostí v rámci
rozpočtu hospodářské činnosti města Žamberka na rok 2018,
realizované Správou budov Žamberk s.r.o., Klostermannova 990,
564 01 Žamberk.
 91/2017-RADA/4529
schvaluje
- Smlouvu o dodávce tepelné energie č. 1/2018/TH/K, uzavíranou
mezi městem Žamberkem, Masarykovo náměstí 166, Žamberk
a Správou budov Žamberk, Klostermannova 990, Žamberk;
- Smlouvu o dodávce tepelné energie č. 2/2018/TH/K, uzavíranou
mezi městem Žamberkem, Masarykovo náměstí 166, Žamberk
a Správou budov Žamberk, Klostermannova 990, Žamberk;
- Smlouvu o dodávce tepelné energie č. 3/2018/TH/L, uzavíranou
mezi městem Žamberkem, Masarykovo náměstí 166, Žamberk
a Správou budov Žamberk, Klostermannova 990, Žamberk.
 91/2017-RADA/4530
schvaluje vnitřní směrnici číslo OS2125 Benefity poskytované
zaměstnancům města a uvolněným zastupitelům, s datem účinnosti od 01.01.2018.
 91/2017-RADA/4531
schvaluje
- nákup programového vybavení a služeb souvisejících s přípravou na GDPR pro Městský úřad a městské organizace
- rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
pro rok 2017 dle tab. č.3).
 91/2017-RADA/4532
vyhlašuje od 15.12.2017 konkursní řízení na pozici ředitele/ředitelky Základní školy Žamberk, 28. října 581, s předpokládaným
nástupem 01.06.2018.
 91/2017-RADA/4533
schvaluje navýšení odměny Mgr. Heleně Čížkové, pověřené vedením Základní školy Žamberk, 28. října 581 ve výši viz příloha; navýšení odměny Mgr. Romanovi Pospíšilovi, řediteli Základní školy
Žamberk, Nádražní 743 ve výši viz příloha.
 91/2017-RADA/4534
- schvaluje darovací smlouvu mezi Městem Žamberkem, 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 Žamberku
- pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. Termín: 19.12.2017.

 91/2017-RADA/4535
pověřuje 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 vedeného 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
- schvaluje 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; 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
- pověřuje 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. 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
- 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
schvaluje 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
- schvaluje 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 Žamberkem 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
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
 91/2017-RADA/4539
- schvaluje 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 vedeném
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 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
- ukládá Odboru regionálního rozvoje a územního plánování 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 vedeném 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
ukládá Odboru regionálního rozvoje a územního plánování 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
nesouhlasí jako vlastník sousedního pozemku parc.č. 21/1 - ost.
plocha, jiná plocha o výměře 584 m2 vedeného 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 vedeném na LV č. 294
pro obec a k.ú. Žamberk. Žadatel: B. K.
 91/2017-RADA/4542
- schvaluje 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.
- ukládá Odboru regionálního rozvoje a územního plánování 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 vedeném na LV č. 10001 pro obec a k.ú.
Žamberk. Žadatel: P. H. Termín: 20.12.2017.
 91/2017-RADA/4543
schvaluje 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
schvaluje nabytí pohledávek v celkové výši 91.942,- 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 Žamberkem, jako postupníkem,
- provedení započtení pohledávek města Žamberka v částkách
91.942,- Kč a 26.500,- 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
souhlasí se stavbou rodinného domu na vedlejším pozemku parc.č. 1171/2 - tr. tr. porost o výměře 1152 m2 vedeném 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 vedeného 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
- souhlasí z důvodu výstavby rodinného domu na pozemku parc.č. 1171/2 - tr. tr. porost o výměře 1152 m2 vedeném 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 vedeného 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). Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované
zvláštním předpisem. Žadatel: V. N.
- pověřuje starostu podpisem stanoviska ve věci sjezdu o šířce
6m z pozemku parc.č. 1160/2 - zahrada o výměře 106 m2 vedeného 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
- bere na vědomí zápis č. 5/2017 z jednání komise pro likvidaci
majetku města Žamberka konané dne 11.12.2017
- schvaluje 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; 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; 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
- schvaluje zadání zpracování energetického posudku Divišova
divadla dle předložené cenové nabídky projektanta Ing. Lukáše
Roubíčka
- pověřuje odbor REUP objednáním energetického posudku.
 91/2017-RADA/4549
bere na vědomí informaci odboru PRAV o žádosti o poskytnutí
informace.
 91/2017-RADA/4550
schvaluje ZR 1101 Organizační řád Městského úřadu Žamberk
s účinností od 01.01.2018.
 91/2017-RADA/4551
- schvaluje 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 Žamberkem
- pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1.
 91/2017-RADA/4552
bere na vědomí zprávu JUDr. Kubové o konání valné hromady
Podorlické polikliniky s.r.o. dne 07.12.2017.
 91/2017-RADA/4553
- schvaluje 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 Žamberkem
- pověřuje starostu podpisem dodatku č. 8.
 91/2017-RADA/4554
- schvaluje obsah dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění zpětného
odběru elektrozařízení ze dne 17.08.2006
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- pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2; Termín: 05.01.2018.
 91/2017-RADA/4555
- schvaluje obsah dodatku č. 3 smlouvy č. 581259/01/
ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
- pověřuje starostu podpisem dodatku č. 3; Termín: 29.12.2017.
 91/2017-RADA/4556
schvaluje kácení 6 ks javorů klenu (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 Žamberka). 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
bere na vědomí zápis z jednání komise Sboru pro občanské záležitosti ze dne 05.12.2017 - viz příloha.
 91/2017-RADA/4558
bere na vědomí předanou zprávu, zpracovanou vedoucí KTAJ,
o stavu personalistiky za prosinec 2017.
 91/2017-RADA/4559
bere na vědomí zpracovanou analýzu agend, činností a pracovních míst Městského úřadu Žamberk.
 91/2017-RADA/4560
- schvaluje nákup 12 ks PC od firmy JAMALL-CZ a.s., Za Kasárnami
1516 Žamberk, a to za cenu celkem 193.848,- Kč vč. DPH
- pověřuje vedoucího oddělení informatiky vystavením objednávky na dodávku pracovních stanic. Termín: 18.12.2017.
 91/2017-RADA/4561
- schvaluje pořízení 40 licencí kancelářského balíku MS Office
2016 Profesionál od firmy JAMALL-CZ za cenu celkem 219.720,- Kč
- pověřuje vedoucího oddělení informatiky vystavením objednávky na pořízení licencí. Termín: 18.12.2017.
 91/2017-RADA/4562
schvaluje platový výměr PhDr. Hany Chvátilové, ředitelky ZUŠ
Petra Ebena Žamberk, s účinností od 01.01.2018.
 91/2017-RADA/4563
schvaluje rozdělení finančních prostředků rozpočtu Městský
úřad - OSPOD na navýšení mzdových prostředků dle návrhu odboru SOCZ; rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka pro rok 2017 dle tab. č. 2).
 91/2017-RADA/4564
bere na vědomí zápis z jednání Bytové komise ze dne 07.12.2017.
 91/2017-RADA/4565
schvaluje 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
schvaluje 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
bere na vědomí uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční 794/2 s I. Č. do 31.03.2018.
 91/2017-RADA/4568
schvaluje 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
schvaluje 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
- bere na vědomí žádost Svazu diabetiků ČR, pobočného spolku
Žamberk, o výpůjčku zasedací místnosti na Městském úřadě pro
své schůzky v roce 2018
- ukládá vedoucí kanceláře tajemníka zajistit dle Pravidel pro pronájem zasedacích místností MěÚ požadované termíny pro účely
přednášek a výborových schůzí místní pobočky Svazu diabetiků.
Termín: 31.01.2018.
 91/2017-RADA/4571
bere na vědomí oznámení ředitele Základní školy Žamberk, Nádražní 743 o udělení volného dne pro žáky dne 22.12.2017.
 91/2017-RADA/4572
bere na vědomí 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
při výkonu valné hromady 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
při výkonu valné hromady 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
- schvaluje 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
- pověřuje starostu jejím podpisem.
91/2017-RADA/4576
pověřuje Jiřího Dytrta, starostu, zasláním žádosti o snížení hladiny zimní kvóty na VD Pastviny na správu toku Povodí Labe, s.p.,
Hradec Králové z důvodu zajištění bezpečnosti v souvislosti
s nedokončenou výstavbou PPO; termín: 22.12.2017.
Zpracovala Bc. Kamila Borovičková,
kancelář starosty města

