Usnesení RM č. 96/2018-RADA ze dne 22.02.2018
96/2018-RADA/4737 - 96. Rada města
I. s chval uj e
ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou
96/2018-RADA/4738 - 96. Rada města
I. s chval uj e
předložený program jednání RM
96/2018-RADA/4739 - 96. Rada města
I. bere na v ědom í
- sdělení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o schválení navrhovaného záměru
rozdělení pozemku parc.č. 3839/1 v k.ú. Žamberk dle GP č. 3135-222/2017 ze dne
22.01.2018
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení územního řízení o umístění
stavby "rekonstrukce chodníků a komunikace v k.ú. Žamberk - část B ulice 28. října"
na pozemcích v k.ú. Žamberk
- stanovisko Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k dělení pozemku parc.č. 265, 266,
267 v k.ú. Žamberk dle GP č. 3115-384/2017 ze dne 03.11.2017
- stanovisko Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k dělení pozemku parc.č. 740/3, 749/2,
749/15, 749/25 v k.ú. Žamberk dle GP č. 3130-218/2017 ze dne 05.12.2017
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k umístění stavby "pokládka
datového vedení Žamberk v ul. Nad Muzeem - přípojka pro STANDEKO, s.r.o." na
pozemcích 886/6, 886/7, 886/8, 886/10, 886/11, 886/12, 886/13, 886/14 v k.ú.
Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení územního řízení o umístění
stavby "rekonstrukce chodníků a komunikace v k.ú. Žamberk - část C ulice
Komenského, Mánesova" na pozemcích v k.ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení řízení o změně platnosti
územního rozhodnutí na stavbu "„REKO stanice katodické ochrany Žamberk" na
pozemku parc.č. 2217/6 v k.ú. Žamberk
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "STL přípojka
plynu pro sběrnu a třídírnu papíru" na pozemku parc.č. 3560 v k.ú. Žamberk
96/2018-RADA/4740 - 96. Rada města
I. bere na v ědom í
- závazné stanovisko odboru ZPZE MěÚ Žamberk, souhlas s trvalým odnětím půdy
ze zemědělského půdního fondu parc.č. 743/5, 743/6, 743/7, 743/13, 745/2, 747/12 v
k.ú. Žamberk pro akci "rekonstrukce chodníků a komunikace v k.ú. Žamberk, část F.
ulice Nad Poliklinikou"”
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení kácení dřevin rostoucích mimo
les "12 ks smrk bříza bělokorá, 4 ks jasan ztepilý, 3 ks jírovec maďal, 1 ks smrk
ztepilý, 1 ks jeřáb ptačí na pozemku parc.č. 645/11 v k.ú. Žamberk, 9 ks bříza
bělokorá, 1 ks jasan ztepilý, 2 ks smrk ztepilý, 2 ks olše lepkavá na pozemku parc.č.
645/1 v k.ú. Žamberk"
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96/2018-RADA/4741 - 96. Rada města
I. bere na v ědom í
- oznámení odboru SPDO MěÚ Žamberk o zahájení stavebního řízení o vydání
stavebního povolení na stavbu "„Rekonstrukce chodníků a komunikace v k.ú.
Žamberk - část D, ul. Zámecká - etapa 1" na pozemku parc.č. 21/1, 3750/1, 3750/3 v
k.ú. Žamberk
96/2018-RADA/4742 - 96. Rada města
I. bere na v ědom í
- usnesení odboru REUP MěÚ Žamberk o zastavení řízení ve věci žádost o závazné
stanovisko dle ÚP k záměru "Realizace nového vedení veřejného osvětlení v ul.
Hluboká, Českých bratří, Vrbí v Žamberku" na pozemcích parc.č. 66/6, 145/2,
3744/1, 116/2, 3746, 3715/1 v k.ú. Žamberk z důvodu stanoveným zákonem, kdy
stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení
96/2018-RADA/4743 - 96. Rada města
I. b ere na v ědom í
- oznámení Pardubického kraje, Krajského úřadu odboru rozvoje, oddělení územního
plánování o projednávání návrhu zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje
Pardubického kraje, s tím, že město Žamberk neuplatňuje k tomu připomínky
96/2018-RADA/4744 - 96. Rada města
I. s chval uj e
aktualizované, 27. vydání vnitřní směrnice číslo OS2109 Hospodářská dispozice
města Žamberka
96/2018-RADA/4745 - 96. Rada města
I. s chval uj e
darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč Nadačnímu
fondu „S námi je tu lépe!“ Čs. armády 1076, Ústí nad Orlicí, IČ: 01558501, na
stabilometrickou plošinu pro rehabilitační oddělení
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem darovací smlouvy
Termín: 2.3.2018
96/2018-RADA/4746 - 96. Rada města
I. bere na v ědo m í
informaci o přijaté žádosti o poskytnutí mimořádného neinvestičního členského
příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 Sdružení obcí
Orlicko, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČ: 70951993, ve výši 26 208 Kč, na
podporu projektu „Podpora provozu činnosti MAS Orlicko z.s.“
II. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
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schválit Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČ: 70951993,
zvýšení provozního příspěvku na rok 2018 o 26.208 Kč. Provozní příspěvek bude
pro rok 2018 činit 703.376 Kč
96/2018-RADA/4747 - 96. Rada města
I. s chval uj e
příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova 357,
Žamberk, přijetí finančního daru dle žádosti příspěvkové organizace
96/2018-RADA/4748 - 96. Rada města
I. bere na v ědom í
položkový rozpočet příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2018 dle přílohy číslo 1)
96/2018-RADA/4749 - 96. Rada města
I. bere na v ědom í
výsledky konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy
Žamberk, 28.října 581
II. j m enuj e
s účinností od 01.06. 2018 na pracovní místo ředitele Základní školy Žamberk,
28.října 581 J.Ž.
96/2018-RADA/4750 - 96. Rada města
I. j m enuj e
členy konkursní komise pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky
Mateřské školy SLUNÍČKO, Žamberk, ve složení: Jiří Dytrt - předseda komise,
člen určený zřizovatelem; Jaroslava Halbrštátová - člen určený zřizovatelem; Mgr.
Miluše Málková - člen určený ředitelem Krajského úřadu Pardubice; Jana
Václavková - člen, zástupce za stejný typ školy, ředitelka Mateřské školy Letohrad,
Taušlova; Martina Kainková - člen, zástupce za pedagogický sbor školy; Mgr.
Ladislava Jindrová - člen, inspektorka České školní inspekce Pardubice. Funkci
tajemníka komise vykonává Andrea Fišerová - není členem konkursní komise
II. s o uhl así
že ke konkursnímu řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy
SLUNÍČKO, Žamberk, přizve k jednání komise odborníka s hlasem poradním, a to
PhDr. Petru Novotnou - ředitelku Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad
Orlicí. Není členem konkursní komise
96/2018-RADA/4751 - 96. 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 160 m2) pozemku parc.č. 1199/1 - tr. tr. porost z celkové výměry 588 m2
vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
Žadatel: A. a E. P.
Termín: 20.01.2018
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96/2018-RADA/4752 - 96. Rada města
I. s chval uj e
pronájem části (cca 50 m2) pozemku parc.č. 1199/1 - tr. tr. porost z celkové výměry
588 m2 a 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 na dobu
neurčitou za nájem ve výši Kč 475,--/rok/celý předmět nájmu.
Žadatel: V.Š.
II. pověřuj e
starostu podpisem nájemní smlouvy ve věci pronájmu části (cca 50 m 2) pozemku
parc.č. 1199/1 - tr. tr. porost z celkové výměry 588 m2 a 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 na dobu neurčitou za nájem ve výši Kč 475,-/rok/celý předmět nájmu
96/2018-RADA/4753 - 96. Rada města
I. s chval uj e
pronájem části (60 m2) pozemku parc.č. 1199/1 - tr. tr. porost z celkové výměry 588
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 na dobu neurčitou
za nájem ve výši Kč 660,--/rok/celý předmět nájmu.
Žadatel: M.a V. D.
II. pověřuj e
starostu podpisem nájemní smlouvy ve věci pronájmu části (60 m2) pozemku parc.č.
1199/1 - tr. tr. porost z celkové výměry 588 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 na dobu neurčitou za nájem ve výši Kč 660,--/rok/celý
předmět nájmu
96/2018-RADA/4754 - 96. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
prodej 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 za cenu dle cenové mapy.
GP bude vyhotoven na náklady žadatele.
Žadatel: Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 844, 561 51 Letohrad
96/2018-RADA/4755 - 96. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
prodej 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 za kupní cenu dle cenové
mapy. GP bude vyhotoven na náklady žadatele.
Žadatel: Andrš reality s.r.o., Divišova 1588, 564 01 Žamberk
96/2018-RADA/4756 - 96. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
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neschválit prodej části (cca 15 m2) pozemku parc.č. 749/16 - ost. plocha, jiná plocha
z celkové výměry 91 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
Žadatel: J.K.
96/2018-RADA/4757 - 96. Rada města
I. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr výpůjčky na
umístění předzahrádky na části (54 m2) pozemku parc.č. 3687/17 - ost. plocha,
ost. komunikace z celkové výměry 5020 m2 vedeném na LV č. 10001 pro obec
a k.ú. Žamberk na dobu určitou od 01.05. do 31.10.2018, od 01.05. do
31.10.2019.
Žadatel: CASCO 21 s.r.o., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3
Termín: 30.03.2017
96/2018-RADA/4758 - 96. Rada města
I. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr výpůjčky části (6
m2) pozemku parc.č. 3703/1 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry
2496 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk z důvodu
vystavování venkovních květin u provozovny č.p. 66 v Kostelní ulici na dobu
určitou od 01.01. do 31.12.2018.
Žadatel: M.K.
Termín: 30.01.2017
96/2018-RADA/4759 - 96. Rada města
I. pověřuj e
Odbor FIN provedením rozpočtového opatření ve věci zpracování Změny č. 2
Územního plánu Žamberk a Vyhotovení úplného znění ÚP Žamberk ve výši Kč
81.000,-- + DPH
96/2018-RADA/4760 - 96. Rada města
I. s chval uj e
poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč dle Pravidel SAM 3221 pro narozené
dítě, a to: dle přílohy
II. pověřuj e
starostu podpisem darovacích smluv
96/2018-RADA/4761 - 96. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru FIN, PRAV a REUP o splněných usneseních č. 4201/17, 4202/17,
4203/17, 4204/17, 4208/17, 4209/17, 4210/17, 4218/17, 4227/17, 4232/17, 4233/17,
4238/17, 4239/17, 4240/17, 4241/17, 4242/17, 4243/17, 4244/17, 4245/17, 4246/17,
4247/17, 4248/17, 4249/17, 4250/17, 4253/17, 4254/17, 4255/17, 4256/17, 4257/17,
4258/17, 4259/17, 4261/17, 4262/17, 4263/17, 4264/17, 4265/17, 4267/17, 4268/17,
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4270/17, 4271/17, 4272/17, 4274/17, 4275/17, 4279/17, 4280/17, 4281/17, 4282/17,
4283/17, 4284/17, 4287/17, 4288/17, 4289/17, 4293/17, 4294/17, 4295/17, 4296/17,
4297/17, 4298/17, 4299/17, 4300/17, 4301/17, 4303/17, 4304/17, 4305/17, 4306/17,
4307/17, 4308/17, 4310/17, 4311/17, 4313/17, 4314/17, 4317/17, 4318/17, 4319/17,
4320/17, 4322/17, 4324/17, 4325/17, 4326/17, 4327/17, 4330/17, 4331/17, 4332/17,
4333/17, 4334/17, 4335/17, 4336/17, 4337/17, 4338/17, 4339/17, 4340/17, 4341/17,
4342/17, 4343/17, 4344/17, 4345/17, 4346/17, 4347/17, 4348/17, 4349/17, 4350/17,
4351/17, 4352/17, 4355/17, 4356/17, 4357/17, 4358/17, 4359/17, 4362/17, 4363/17,
4364/17, 4365/17, 4367/17, 4371/17, 4372/17, 4374/17, 4375/17, 4376/17, 4377/17,
4378/17, 4379/17, 4380/17, 4381/17, 4383/17, 4384/17, 4385/17, 4387/17, 4388/17,
4390/17, 4391/17, 4393/17, 4394/17, 4397/17, 4398/17, 4400/17, 4401/17, 4402/17,
4403/17, 4404/17,4405/17, 4407/17, 4408/17, 4409/17, 4410/17, 4411/17, 4412/17,
4413/17, 4414/17, 4415/17, 4416/17, 4417/17, 4418/17, 4419/17, 4420/17, 4421/17,
4422/17 městským úřadem
96/2018-RADA/4762 - 96. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru PRAV o žádosti o poskytnutí informace
96/2018-RADA/4763 - 96. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo a licenční smlouvě mezi městem Žamberk a KS program s.r.o., IČ 43963617, Rokytnice 153, Vsetín
II. pověřuj e
starostu podpisem dodatku
96/2018-RADA/4764 - 96. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování technické podpory mezi městem Žamberk a
KS - program s.r.o., IČ 43963617, Rokytnice 153, Vsetín
II. pověřuj e
starostu podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování technické podpory
96/2018-RADA/4765 - 96. Rada města
I. neschval uj e
smlouvu mezi městem Žamberk a ÉTER CZ, spol. s r.o., IČ 25900161, Olomouc,
Stupkova 18, týkající se zveřejnění údajů o městě v internetové databázi firem
96/2018-RADA/4766 - 96. Rada města
I. s chval uj e
servisní smlouvu mezi městem Žamberk (uživatel) a IterSoft s.r.o. Choceň, IČ
25970097, Choceň (poskytovatel)
II. p o v ěřuj e
starostu podpisem servisní smlouvy
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96/2018-RADA/4767 - 96. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání komise pro sociální služby ze dne 16. února 2018
II. s chval uj e
na základě doporučení komise pro sociální služby uzavřít nájemní smlouvy na dobu
neurčitou v DPS: na byt č. 130 s J.H., na byt č. 137 s J.L., na byt č. 135 s F.Č., na byt
č. 133 s D.Č.
96/2018-RADA/4768 - 96. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu o společném postupu při organizování seminářů mezi Městem Žamberk a
Městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, IČ 00279676
II. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy
96/2018-RADA/4769 - 96. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci o požadavcích na změny nebo doplnění stavby PPO
96/2018-RADA/4770 - 96. Rada města
I. s chval uj e
prodej dřevní hmoty z pokácených stromů na pozemku ppč. 1653/3 v souvislosti s
realizací stavby protipovodňových opatření vybranému zájemci
takto: 6 ks javor - 550,- Kč/m3 bez DPH
II. pověřuj e
1.
Ing. Fikejse k jednání spojených s prodejem dřevní hmoty z pozemku ppč.
1653/3 v k.ú. Žamberk.
2.
REUP v součinnosti s Ing. Karlem Solničkou k provedení odhadu množství
dřevní hmoty z jednotlivých pokácených dřevin
96/2018-RADA/4771 - 96. Rada města
I. s chval uj e
aktualizaci OŘD MET 1104 "Metodika k zápočtu doby odborné praxe" s účinností
od 01.03.2018
96/2018-RADA/4772 - 96. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání Bytové komise ze dne 15.02.2018
96/2018-RADA/4773 - 96. Rada města
I. s chval uj e
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prodloužení nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční
794/2 I.Č. do 30.09.2018
96/2018-RADA/4774 - 96. Rada města
I. s chval uj e
prodloužení nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční
794/4 Z.K. do 28.02.2019
96/2018-RADA/4775 - 96. Rada města
I. s chval uj e
prodloužení nájemní smlouvy na byt sociálně potřebné občany v ul. Revoluční 794/3
S.K. do 31.08.2018
96/2018-RADA/4776 - 96. Rada města
I. s chval uj e
prodloužení nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční
794/10 M.a E. B. do 30.09.2018
96/2018-RADA/4777 - 96. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt v č.p. 535 ul. Ke Střelnici s E.L. do 30.09.2018 s
podmínkou odevzdání současného bytu
96/2018-RADA/4778 - 96. Rada města
I. s chval uj e
prodloužení nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční
794/11 I.J. do 31.08.2018
96/2018-RADA/4779 - 96. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu (viz příloha) o vytvoření a užití autorského díla - kolekce fotografií pro
město Žamberk
96/2018-RADA/4780 - 96. Rada města
I. s chval uj e
1. partnerství města Žamberk na akci Rallye Šmídl, kterou pořádá Středisko volného
času, ANIMO, Žamberk dne 21. dubna 2018
2. rozsah organizační podpory pro akci Rallye Šmídl dle požadavku organizátorů:
V.F. (pracovník na DPP pro město Žamberk) - garance a příprava technické části
tratě, rozhodčí, Bc. Silvie Hanáková - pomoc v propagační oblasti - jako členky
realizačního týmu, povolení použití služebního automobilu pro členy realizačního
týmu (vozidlo Dacia Sandero RZ 5E8 3058) a současně spolupráci s Městskou
policií Žamberk na uvedený den
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Usnesení RM č. 96/2018-RADA ze dne 22.02.2018
96/2018-RADA/4781 - 96. Rada města
I. s chval uj e
kandidaturu ředitele MKP FIDIKO Žamberk Mgr. Daniela Kubelky do
představenstva Asociace provozovatelů kin

Jiří Dytrt
starosta

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
místostarosta
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