Usnesení RM č. 94/2018-RADA ze dne 25.01.2018
94/2018-RADA/4650 - 94. Rada města
I. s chval uj e
ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou
94/2018-RADA/4651 - 94. Rada města
I. s chval uj e
předložený program jednání RM
94/2018-RADA/4652 - 94. Rada města
I. bere na v ědom í
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení územního řízení o umístění
stavby "Žamberk - realizace parkovacích stání na náměstí Gen. Knopa" na
pozemcích parc.č. 716/5, 718, 3689/3 v k.ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení řízení o dodatečném
povolení stavby "stavební úpravy a nástavba domu č.p. 87" na pozemku parc.č. 949 v
k.ú. Žamberk
- pozvánka Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na závěrečnou kontrolní prohlídku na
stavbu "realizace úspor energií - městská knihovna Žamberk"” na pozemku parc.č.
515/6 v k.ú. Žamberk
- rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o dodatečném povolení stavby pro
stavbu "přístavba rodinného domu č.p. 35"” na pozemku parc.č. 346 v k.ú. Žamberk
- usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o prodloužení platnosti stavebního
povolení na stavbu "kulturní centrum a domov pro seniory Žamberk " na pozemcích
v k.ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o upuštění od vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby a vydání souhlasu ke zřízení stavby dle §15
"rekonstrukce chodníků a komunikace v k.ú. Žamberk - část F, ulice Nad
Poliklinikou" na pozemcích v k.ú. Žamberk
94/2018-RADA/4653 - 94. Rada města
I. bere na v ědom í
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o schválení plánu opatření pro případy
havárie - čerpací stanice pohonných hmot BENZINA č. 469 Žamberk, v k.ú.
Žamberk
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les "2ks jasan ztepilý a 1 ks javor klen na
pozemku parc.č. 3761/4 v k.ú. Žamberk"
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les "1ks vrba jíva na pozemku parc.č.
1659/5 v k.ú. Žamberk"
- usnesení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zastavení řízení o povolení změny stavby
před dokončením "Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana"
- upozornění odboru ZPZE MěÚ Žamberk na povinnost předání majetkové a
provozní evidenci vodovodů a kanalizací za rok 2017
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94/2018-RADA/4654 - 94. Rada města
I. bere na v ědom í
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace ul. nám. Gen. Knopa pro vyhrazené stání pro vozidlo přepravující osobu
těžce zdravotně postiženou s číslem parkovacího průkazu CC 378079
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 85c ul. U Polikliniky pro 2 vyhrazené parkovací stání - parkovací
karta č. 12, 13
94/2018-RADA/4655 - 94. Rada města
I. bere na v ědom í
- oznámení odboru REUP MěÚ Žamberk o možnosti vyjádřit se k podkladům
závazného stanoviska k akci "Žamberk, Špitál sv. Kateřiny, KP, osazení vnitřního
okna do prostoru WC"
- oznámení odboru REUP MěÚ Žamberk o možnosti vyjádřit se k podkladům
závazného stanoviska k akci "Záměr opravy krovu a výměny střešní krytiny na
budově č.p. 166"”
94/2018-RADA/4656 - 94. Rada města
I. s chval uj e
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka z
programu "Podpora památkové péče" uzavřené dne 21.6.2017 mezi městem
Žamberkem jako poskytovatelem a J.M. jako příjemcem na projekt: "Celková
rekonstrukce čelní fasády a renovace historických vstupních dveří domu č.p. 537,
Nádražní, Žamberk"
94/2018-RADA/4657 - 94. Rada města
I. s chval uj e
uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi dodavatelem MAS ORLICKO, z.s.,
Zemědělská 1004, Žamberk, IČ 27034186 a odběratelem Městem Žamberkem,
Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČ: 00279846 při realizaci projektu MAP II (místní
akční plán vzdělávání II), cena za poskytnuté služby je 268.600,- Kč v průběhu let
2018 - 2020. Uzavření smlouvy je možné za podmínky schválení rozpočtu příjmů a
výdajů města Žamberka na rok 2018 a v něm obsažené částky 134 300,- Kč na
úhradu za služby poskytnuté Městu Žamberk MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská
1004, Žamberk v roce 2018 a za podmínky smluvního zajištění finanční spoluúčastí
na úhradě služeb v rámci ORP III Žamberk od obcí, jejichž zřízená školská zařízení
jsou zapojená do projektu MAP II. Tímto smluvním zajištěním pověřuje RM odbor
finanční
II. ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. zapracovat do návrhu rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018
částku 134.300,- Kč na financování služeb poskytnutých MAS ORLICKO, z.s.
městu Žamberk dle Smlouvy o poskytování služeb v souvislosti s realizací
projektu MAP II
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Termín: 26.01.2018
2. zapracovat do návrhu aktualizace rozpočtového výhledu města Žamberka
částku 67.150,- Kč pro rok 2019 a částku 67.150,- Kč pro rok 2020 na
financování služeb poskytnutých MAS ORLICKO, z.s. městu Žamberk dle
smlouvy o poskytování služeb v souvislosti s realizací projektu MAP II
Termín: 22.03.2018
94/2018-RADA/4658 - 94. Rada města
I. s chval uj e
rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2017 dle tab.
č.1)
94/2018-RADA/4659 - 94. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit návrh rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 (výsledek
jednání RM ze dne 25.01.2018)
94/2018-RADA/4660 - 94. Rada města
I. s chval uj e
1. vydání parkovacích karet města Žamberk na rok 2018 neuvolněným členům rady
města Žamberka
2. vydání 1 ks parkovací karty města Žamberk na rok 2018 předsedkyni komise
SPOZ
II. pověřuj e
odbor finanční vydáním parkovacích karet členům rady města Žamberka a
předsedkyni komise SPOZ v termínu do 10.02.2018
94/2018-RADA/4661 - 94. Rada města
I. s chval uj e
vydání 1 ks parkovací karty města Žamberka na rok 2018 pro služební vozidlo
Domova pod hradem Žampach
II. pověřuj e
odbor finanční vydáním 1 ks parkovací karty Domovu pod hradem Žampach v
termínu do 10.02.2018
94/2018-RADA/4662 - 94. Rada města
I. revokuj e
usnesení z jednání rady města Žamberka číslo 93/2018-RADA/4600 - 93. Rada
města, usnesení po revokaci zní:
Rada města schvaluje mzdový limit města Žamberka pro ostatní osobní náklady na
rok 2018 ve výši 945.000 Kč
94/2018-RADA/4663 - 94. Rada města
I. s chval uj e
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Městské policii Žamberk na rok 2018 průměrný přepočtený počet pracovníků 5,
mzdový limit 2.041.000 Kč
94/2018-RADA/4664 - 94. Rada města
I. s chval uj e
1. použití názvu a znaku města Žamberk na letácích a na plakátech vydaných
Českými drahami, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, v rámci
projektu "Půjčovny kol ČD v Pardubickém kraji pro rok 2018"
2. uzavření smlouvy o reklamě mezi městem Žamberk, Masarykovo náměstí 166,
Žamberk, IČ 00279846 jako objednatelem a Českými drahami a.s., Nábřeží L.
Svobody 1222, Praha 1, IČ: 70994226, jako poskytovatelem, na zajištění reklamy
pro město Žamberk v rámci projektu " Půjčovny kol ČD v Pardubickém kraji pro
rok 2018“ za cenu 2.000 Kč bez DPH
94/2018-RADA/4665 - 94. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit pověření Radě města s účinností od 14.02.2018 ve smyslu ustanovení § 102
odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, provádění
rozpočtových opatření, jimiž:
a) dochází ke změně příjmů a výdajů rozpočtu města Žamberk, financování nebo
závazných finančních vztahů rozpočtu města Žamberk k příspěvkovým organizacím
zřízeným městem Žamberk proti schválenému objemu rozpočtu města Žamberk,
resp. rozpočtu města Žamberka po změnách, v případech poskytnutí účelových
dotací ze státního rozpočtu, rozpočtů ministerstev, státních fondů, státních finančních
aktiv, Národního fondu a evropských fondů, z rozpočtu kraje, v případech úprav
vztahů z finančního vypořádání, nařízení a snížení odvodů příspěvkových organizací
zřízených městem Žamberk
b) se mění výše rozpočtových paragrafů, položek a financování v rozpočtu příjmů a
výdajů města Žamberk nebo závazné finanční vztahy rozpočtu města Žamberk k
příspěvkovým organizacím zřízeným městem Žamberk, a to provedením rozpočtové
změny do výše 600 tis. Kč včetně DPH za jedno rozpočtové opatření
94/2018-RADA/4666 - 94. Rada města
I. s ouhl así
s ponecháním nevyčerpaných prostředků minulých let ve výši 2 102 951,30 Kč
určených na výkon pěstounské péče, v rezervě na běžném účtu města k případnému
dalšímu použití v následujících letech
94/2018-RADA/4667 - 94. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci o mimořádném neinvestičním členském příspěvku ve výši 246 771 Kč a
mimořádném investičním členském příspěvku ve výši 20 255 Kč z rozpočtu příjmů a
výdajů města Žamberka na dofinancování projektu „Předcházení vzniku BRO“ v
území Sdružení obcí Orlicko"
II. ukl ádá
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1. Odboru finančnímu
1. zapracovat mimořádný neinvestiční členský příspěvek ve výši 246 771 Kč a
mimořádný investiční členský příspěvek ve výši 20 255 Kč na dofinancování
projektu „Předcházení vzniku BRO“ v území Sdružení obcí Orlicko do návrhu
rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018
Termín: 26.01.2018
94/2018-RADA/4668 - 94. Rada města
I. bere na v ědom í
vzdání se funkce paní Blanky Rekové, ředitelky Mateřské školy SLUNÍČKO,
náměstí Gen. Knopa 433, Žamberk, ke dni 31.7.2018
II. v yhl ašuj e
od 01.02.2018 konkursní řízení na pozici ředitele/ředitelky Mateřské školy
SLUNÍČKO, Žamberk, s předpokládaným nástupem 01.08.2018
94/2018-RADA/4669 - 94. Rada města
I. podporuj e
akci "Kostel sv. Václava v Žamberku, oprava střechy, III. etapa"
II. doporučuj e
akci "Kostel sv. Václava v Žamberku, oprava střechy, III. etapa" Římskokatolické
farnosti - děkanství Žamberk, IČ: 44471467 k zařazení do Programu stavební obnovy
a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v
Pardubickém kraji na rok 2018
III.
souhl así
se spolufinancováním akce Římskokatolické farnosti - děkanství Žamberk "Kostel
sv. Václava v Žamberku, oprava střechy, III. etapa", pokud bude tato akce zařazena
do Programu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů
památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2018. O výši spolufinancování
rozhodne příslušný orgán města po schválení dotace z Programu stavební obnovy a
restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v
Pardubickém kraji
94/2018-RADA/4670 - 94. Rada města
I. bere na v ědom í
Obecně závaznou vyhlášku města Žamberka, kterou se stanoví školské obvody
základních škol zřízených městem Žamberk
II. doporučuj e z as t upi t el st vu m ěst a
schválit Obecně závaznou vyhlášku města Žamberka, kterou se stanoví školské
obvody základních škol zřízených městem Žamberk
94/2018-RADA/4671 - 94. Rada města
I. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr pronájmu části
(cca 50 m2) pozemku parc.č. 1199/1 - tr. tr. porost z celkové výměry 215 m2 a
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část (cca 45 m2) pozemku parc.č. 1200/1 - tr. tr. porost z celkové výměry 2404
m2 vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk k užívání.
Žadatel: V.Š.
Termín: 30.01.2018
94/2018-RADA/4672 - 94. Rada města
I. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr pronájmu části
(60 m2) pozemku parc.č. 1199/1 - tr. tr. porost z celkové výměry 215 m2 a část
(cca 72 m2) pozemku parc.č. 1200/1 - tr. tr. porost z celkové výměry 2404 m2
vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk k užívání.
Žadatel: M. a V. D.
Termín: 30.01.2018
94/2018-RADA/4673 - 94. Rada města
I. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje části (cca
2000 m2) pozemku parc.č. 749/3 - tr. tr. porost z celkové výměry 4309 m2
vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
Žadatel: Andrš reality s.r.o., Divišova 1588, 564 01 Žamberk
Termín: 31.01.2018
94/2018-RADA/4674 - 94. Rada města
I. t rvá
na svém usnesení č. 81/2017-RADA/4044 ze dne 24.08.2017 a doporučuje ZM
neschválit prodej části (cca 350 m2) pozemku parc.č. 2422/1 - orná půda z celkové
výměry 259605 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk z důvodu
rozšíření zahradní plochy k pozemku parc.č. 2422/8 - orná půda o výměře 1526 m2
vedený na LV č. 4014 (žadatel) pro obec a k.ú. Žamberk.
Žadatel: J. a P.K.
94/2018-RADA/4675 - 94. Rada města
I. nedoporučuj e
zastupitelstvu města schválit odkup pozemku parc.č. 2376/1 - tr. tr. porost o výměře
19049 m2 vedený 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.
94/2018-RADA/4676 - 94. Rada města
I. neschval uj e
pronájem části (cca 417 m2) pozemku parc.č. 2897/12 - orná půda z celkové výměry
4281 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
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Žadatel: J.H.
94/2018-RADA/4677 - 94. Rada města
I. s chval uj e
zřízení služebnosti práva chůze a jízdy na části (2034 m2) pozemku parc.č. 2897/12
vedeném na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk dle GP č.pl. 3117-30/2017 na
dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši Kč 25.425,--; k této částce bude
připočtena platná sazba DPH.
Žadatel: H.Š.
II. pověřuj e
starostu podpisem Smlouvy o zřízení služebnosti práva chůze a jízdy na části (2034
m2) pozemku parc.č. 2897/12 vedeném na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk dle
GP č.pl. 3117-30/2017 na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši Kč
25.425,--; k této částce bude připočtena platná sazba DPH
94/2018-RADA/4678 - 94. Rada města
I. odvol ává
Mgr. Radku Skalickou z funkce zapisovatelky dopravní komise k datu nalezení
náhradního zapisovatele
II. pověřuj e
předsedu dopravní komise a její členy převzetím agendy zapisovatelky
94/2018-RADA/4679 - 94. Rada města
I. bere n a v ědom í
cenovou nabídku společnosti QUANTUM CZ s.r.o., Novoveská 101/27, 709 00
Ostrava na vypracování studie proveditelnosti zimního stadionu
II. neschval uj e
zadání studie proveditelnosti podle předložené nabídky
94/2018-RADA/4680 - 94. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit bezúplatný převod pozemků parc.č. 1320/13 - ost. plocha, zeleň o výměře
1111 m2, parc.č. 3831/12 - ost. plocha,ost. komunikace o výměře 33 m2, parc.č.
3831/13 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 161 m2, parc.č. 3831/14 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 133 m2, parc.č. 3831/21 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 59 m2, parc.č. 3831/22 - ost. plocha, ost. komunikace o
výměře 101 m2, parc.č. 3831/17 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2 m2,
parc.č. 3182/10 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 98 m2 vše vedeno na LV č.
2373 (žadatel) pro obec a k.ú. Žamberk.
Žadatel: Pardubický kraj, Krajský úřad, Odbor majetkový, stavebního řádu a
investic, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
94/2018-RADA/4681 - 94. Rada města
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bere se souhl asem n a vědom í
zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 820/3
umístěné ve 2. NP domu č.p. 820, budovy č.p. 820, 821, postavené na pozemcích
parc.č. 3890, 3889 vše v obci a a k.ú. Žamberk ke dni 21.11.2013, kdy skončila jeho
pětiletá lhůta.
Žadatel: I.B.
II. pověřuj e
starostu podpisem potvrzení ve věci zrušení předkupního práva jako práva věcného
na bytovou jednotku č. 820/3 umístěné ve 2. NP domu č.p. 820, budovy č.p. 820,
821, postavené na pozemcích parc.č. 3890, 3889 vše v obci a a k.ú. Žamberk ke dni
21.11.2013, kdy skončila jeho pětiletá lhůta
I.

94/2018-RADA/4682 - 94. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit text Smlouvy o právu provést stavbu "PD lokality Na Skalách Žamberk pro
výstavbu rodinných domů a dopravní a technické infrastruktury - I. a II. etapa" mezi
městem Žamberk jako stavebníkem a V.K. jako vlastníkem nemovité věci
94/2018-RADA/4683 - 94. Rada města
I. bere na v ědom í
informace odboru REUP o průběhu jednání s majitelkou pozemků parc.číslo
2418/11, 2430/1 a 2432 v lokalitě Na Skalách
II. s chval uj e
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo akce „PD lokality Na Skalách, Žamberk pro výstavbu
rodinných domů a dopravní a technické infrastruktury" uzavřené mezi městem
Žamberk a panem Janem Andrésem, Olomouc, IČ: 60986859 ve věci prodloužení
termínu dokončení a odevzdání díla
III.
pověřuj e
starostu podpisem dodatku č.1 smlouvy o dílo
94/2018-RADA/4684 - 94. Rada města
I. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje části (cca
5000 m2) pozemku parc.č. 2406/1 - orná půda z celkové výměry 12711 m2
vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
Žadatel: Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 844, 561 51 Letohrad
Termín: 31.1.2018
94/2018-RADA/4685 - 94. 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
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starostu podpisem darovacích smluv
94/2018-RADA/4686 - 94. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru PRAV o žádostech o poskytnutí informací
94/2018-RADA/4687 - 94. Rada města
I. bere na v ědom í
nabídku společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o na výměnu 5 ks
velkoobjemových kontejnerů na směsný komunální odpad v roce 2018
II. s chval uj e
výměnu 5 ks kovových velkoobjemových kontejnerů na směsný komunální odpad
"ATEGO" v ul. 28. října, ul. Pionýrů u SBD, ul. Pionýrů blok B, ul. Sokolovská, U
Polikliniky
94/2018-RADA/4688 - 94. Rada města
I. bere na v ědom í
informace manažera Sdružení obcí Orlicko týkající se předání zahradních
kompostérů pro občany Žamberka a přípravě smluv o výpůjčce
II. pověřuj e
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
1. přípravou smluv o výpůjčce zahradních kompostérů
Termín: 28.2.2018
94/2018-RADA/4689 - 94. Rada města
I. s chval uj e
kácení 22 ks bříz bělokorých (Betula pendula), 7 ks jasanů ztepilých (Fraxinus
excelsior), 3 ks jírovců maďalů (Aesculus hippocastasnum), 4 ks smrků ztepilých
(Picea abies), 2 ks jeřábů ptačích (Sorbus aucuparia) a 2 ks olší lepkavých (Alnus
glutinosa) na pozemku parc.č. 645/1 a pozemku parc.č. 645/11 oba 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). Dřevní hmota zůstává v majetku vlastníka pozemku (města Žamberk).
Žadatel: TS ŽAMBERK s.r.o., Zemědělská 1052, 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)
94/2018-RADA/4690 - 94. Rada města
I. bere na v ědom í
dopis České asociace odpadového hospodářství, Sdružení komunálních služeb a
Spolku komunálních služeb, týkající se informace k riziku navýšení nákladů za
odpadové hospodářství obcí a měst
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94/2018-RADA/4691 - 94. Rada města
I. s chval uj e
přílohu Organizačního řádu č. 2 s aktualizovanými názvy pracovních míst na odboru
SOCZ od 01.02.2018
94/2018-RADA/4692 - 94. Rada města
I. s chval uj e
Žádost o členství E.P. od 01.03.2018 v komisi SPOZ
94/2018-RADA/4693 - 94. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání Bytové komise ze dne 23.01.2018
94/2018-RADA/4694 - 94. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt v č.p. 823/2 ul. Nádražní s M.K. do 31.01.2019
94/2018-RADA/4695 - 94. Rada města
I. s chval uj e
prodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ul. Velký
Hájek 1529/4 E.K. do 31.01.2019
94/2018-RADA/4696 - 94. Rada města
I. s chval uj e
prodloužení nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády
457/2 V.Č. a R.K. na dobu určitou do 31.03.2018 s podmínkou pravidelného
splácení dluhu vůči městu. V případě nesplácení nebude nájemní smlouva dál
prodloužena
94/2018-RADA/4697 - 94. Rada města
I. s chval uj e
prodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ul. U
Polikliniky 1063/15 D.H. do 28.02.2019
94/2018-RADA/4698 - 94. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt v ul. 28. října 1327/17 s M.S. do 28.02.2019
94/2018-RADA/4699 - 94. Rada města
I. s chval uj e
připojení města k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" dne 10.03.2018
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94/2018-RADA/4700 - 94. Rada města
I. bere na v ědom í
oznámení Svazu diabetiků ČR, pobočného spolku Žamberk o zvolení předsedy
spolku
94/2018-RADA/4701 - 94. Rada města
I. s ouhl así
jako zřizovatel mateřských, základních a uměleckých škol v území města Žamberk s
finální verzí projektu Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu
obcí
s
rozšířenou
působností
Žamberk
a
Králíky
reg.č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000129

Jiří Dytrt
starosta

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
místostarosta
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