PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 4/2018
SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2018
Název položky rozpočtu
Daňové příjmy
DPFO - závislá činnost
DPFO - podnikatelé fyzické osoby
DPFO - srážková
DPPO - právnické osoby
DPPO - město
DPH
Daň z nemovitostí
Daň z hazardních her
Poplatky
Poplatek za sběr a svoz odpadu
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek ze psů
Poplatek z veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Přijaté dotace
Převod finančních prostředků
z hospodářské činnosti města
Převod fin. prostředků z depozitního účtu
města - Centrum soc. péče
Psí útulek, odchyt zvířat
Lesní hospodářství
Sdružení obcí Orlicko
a ostatní organizace
Tyršova rozhledna
Propagace města, oslavy, výročí, ohňostroj
Majáles 2018
Cena města
Oslavy 100 let republiky
Místní akční plány vzdělávání II.
Publikace o Žamberku
Parkovací automaty, autobusová doprava
Mateřská škola Sluníčko
Příspěvek na provoz
Opravy a udržování
Mateřská škola Čtyřlístek
Příspěvek na provoz
Opravy a udržování
Základní škola 28. října 581
+ školní družina
Příspěvek na provoz
Opravy a udržování
Základní škola Nádražní 743 + školní
družina
Školní jídelna, náměstí Gen. Knopa
Základní umělecká škola P. Ebena
Příspěvek na provoz
Opravy a udržování
Partnerské vztahy
JamRock 2018
Divadelní kavárna
Městský kulturní podnik Fidiko
Městský kulturní podnik Fidiko - příspěvek
na provoz včetně Orlické brány a letního kina
Opravy a udržování
Městská knihovna
Městské muzeum
Městské muzeum - příspěvek na provoz
Opravy a udržování
Městské muzeum - spoluúčast k dotaci

v tis. Kč
Příjmy
Výdaje
100 037
22 330
527
1 625
18 179
3 000
43 076
8 800
2 500
2 971
2 750
40
95
85
1
1 238
1 000
238
539

173
448
706

70

141
357

500

50
25
70
135
170
234
759
709
50
1201
1176
25
3 113
2 753
360
2 377

60

790
313
113
200
177
150
69
3 686
3 486
200
2 488
2 102
2 037
38
27

Obnova hodnot kulturního povědomí
Příspěvky dle zásad programu MPZ
Kašna na náměstí - revitalizace, očištění
Žamberské listy
Kabelová televize
Sbor pro občanské záležitosti
Městské koupaliště
Fotbalový stadion
Tenisová hala
Víceúčelová hala - zimní stadion
Tělocvična U Žirafy
Středisko volného času ANIMO
SVČ ANIMO - příspěvek na provoz
SVČ ANIMO - spoluúčast k dotacím
SVČ ANIMO - spoluúčast k dotaci - dětské
dopr. hřiště
Mezinárodní tábor - ANIMO
Dotační programy města Žamberka
Kultura
Památková péče
Prevence kriminality
Sociální služby a zdravotnictví
Sport a tělovýchova
(zahrnuje 4 podprogramy)
Volnočasové aktivity (dětí i dospělých)
Životní prostředí
Individuální dotace
Autocamping Pod Černým lesem
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Příjmy z pronájmu majetku,
věcných břemen, pojistných událostí
Placené nájemné
Geom. plány, znalecké posudky,
daň z převodu nemovitostí
Městský architekt
Opravy a údržba do majetku města
Odpadové hospodářství,
Sběrný dvůr, CNO, …
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Sociální péče, pomoc, dávky,
plán rozvoje sociálních služeb
Prevence kriminality, výchovné programy
Centrum sociální péče města Žamberk
Pěstounská péče
Krizové řízení, civilní ochrana, povodně
Městská policie
Jednotka požární ochrany II
Zastupitelé
Prezidentské volby 2018
Volby do zastupitelstev územních
samosprávných celků
Informační středisko
Městský úřad
Městský úřad - OSPOD
Sociální fond
BOZP a PO organizací města
Konsolidace IT infrastruktury - výzva 022
Rozvoj výkonu sociální práce,
výzva 023 OPZ
Zvýšení kvality řízení - výzva 058
Finanční operace, ostatní
Příjmy z úroků

603
29
1 400
25
303
450

750
200
550
630
433
1 715
452
56
1 395
709
1 121
479
175
156
311
3 320
100
350
100
1 100
1 350

495
31
20

200
20
100
85
1 455

776
214
170
20
1 562
1 869

5 923

23

8 542
20

40
1 200
10
350

114,73

145
5 182
1 451
147
3 087
460
2 667
139,73
25

300
28 154,2
3 300
1 076

1 277
46 043
3 994
1 300
167
82

236

579

1 367
35 221
10

2 000
43 506

Splátky půjčky od Českého zahrádkářského
svazu
Tvorba fondu obnovy majetku
Platby DPH
Interní audit, daňové poradenství
Právní služby
Pojištění majetku města
Pojištění majetku - škodní události
Bankovní poplatky, služby peněžních ústavů
Příspěvek do sociálního fondu
Příspěvek do fondu studijních pobytů
studentů v zahraničí
Příspěvek do fondu obnovy majetku
Daň z příjmu právnických osob placená
městem
Splátka úroků z úvěrů a půjček
Výdaje z finančního vypořádání minulých let
Vrácení dotace na IS - Velký Hájek
Energetická rezerva
Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje
Provozní rozpočet celkem
INVESTICE
Příjmy z prodeje majetku
Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko
Investice do budov města
a akce do 500 tis.
MŠ Sluníčko - drobné investice
MŠ Čtyřlístek - drobné investice
ZŠ 581 - drobné investice
SVČ ANIMO - drobné investice
Autocamping - drobné investice
Divišovo divadlo - drobné investice
Městské muzeum - drobné investice
Chodník ČSA naproti muzeu - rekonstrukce
Veřejné osvětlení - postupná obměna
Horolezecká stěna
Rekonstrukce kanalizace
Sluneční hodiny
Investiční činnost (včetně projektů)
Dotace na realizace úspor energií
- MěÚ čp. 833 Žamberk
Realizace úspor energií
- MěÚ čp. 833 Žamberk
Dotace na osobní plošinu čp. 833
Vestavba osobní plošiny čp. 833 Žamberk
Úprava prostranství naproti kostelu
u silnice I/11

43
35 168
800
20
150
440
2
125
1 076
60
35 168
3 000

182 807,93

3 063
389
2 780

5 240

110
150
455
120
30
300
70
280
1 020
90
20
135
48 485

2 034
17 000
455
1 000

3 595
2 653

Realizace úspor energií
- Městská knihovna Žamberk

850

Zvýšení kapacity parkovacích míst
v lokalitě u polikliniky 1. a 2. etapa

1 700

Rekonstrukce chodníků a VO
v ulicích Hluboká, Č. Bratří a Vrbí

1 800

Lokalita Na Skalách
- inženýrské sítě, komunikace

2 000

Dotace - Městské muzeum Žamberk
- zřízení bezbariérového WC
Rekonstrukce komunikace u Velorexu
Realizace úspor energií - radnice Žamberk
Hřiště u Základní školy 581 (šatna)
Parkoviště u Muzea starých strojů

3 100
3 500
1 800
2 400
500
1 200
550

VO Pod Skalami, napojení na VO Havlíčkovo
nábřeží
ZŠ 743 - vybavení dvou učeben + bezbariérové úpravy
ZŠ 743 - rekonstrukce WC
Divadelní kavárna - vytápění a vzduchotechnika
Ostatní investice
Městský kamerový systém
Protipovodňová opatření - spoluúčast
Protipovodňová opatření - vlastní investice
Budova čp. 22
- rekonstrukce půdních prostor
SVČ ANIMO - investiční příspěvek
Školní jídelna - investiční příspěvek
Městský úřad - hardware
Městský úřad - software
Nákup nemovitostí
Projekty, územní studie
Dotace - územní studie z roku 2017
PD - komunikace
PD - chodníky, parkoviště a ost. plochy
PD - tenisová hala, fotbalová tribuna
PD - ZUŠ
PD - Divišovo divadlo
PD - veřejné osvětlení
Investiční rozpočet celkem
Financování
Použití přebytku min. let
Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za
XII/2017)
Zapojení zůstatku na fondech města
Doplacení úvěru
Financování celkem
Celkový rozpočet celkem

660
1 500
500
480
5 293
200
3 500
350
250

473
473

8 776
47 304,80
47 080,80

30
300
303
360
7 000
1 520
180
390
710
60
100
80
65 467
12 864,00
4 888

224
47 304,80
238 888,73

7 976
12 864,00
238 888,73

2 000

Víceúčelová hala - zimní stadion
- projektové přípravy
Dotace - realizace úspor energií
- Městská knihovna Žamberk

95
116
600
250
1 604,0
160 557,73

Komunikace Nad Poliklinikou
- rekonstrukce komunikace a chodníků
Chodník a VO Zámecká - rekonstrukce
Chodníky 28. října - rekonstrukce
Chodníky Mánesova a Komenského
- rekonstrukce
Nové VO podél Divoké Orlice
SVČ Animo - bezbariérové WC
Chodník u Městského muzea - nové bezbariérové napojení

98
800
700
300
550

Příjmy celkem po konsolidaci
Výdaje celkem po konsolidaci
Financování po konsolidaci

155 279,93
189 720,73
34 440,80

Podrobný rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka
na rok 2018 je k nahlédnutí na finančním odboru.
Zpracoval R. Charfreitag

USNESENÍ RM č. 95
ze dne 08.02.2018

 95/2018-RADA/4702
schvaluje ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku.
 95/2018-RADA/4703
schvaluje předložený program jednání RM.
 95/2018-RADA/4704
bere na vědomí
- kolaudační souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk pro stavbu „realizace úspor energií - městská
knihovna Žamberk“ na pozemku parc. č. 515/6
v k. ú. Žamberk
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk
o umístění stavby „zázemí venkovní učebny na
dopravním hřišti“ na pozemcích parc. č. 519/3
v k. ú. Žamberk
- společný územní souhlas a souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru stavby „venkovní
učebna na dopravním hřišti“ na pozemku parc. č.
519/3 v k. ú. Žamberk
- pozvánka Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na ústní jednání spojené s místním šetřením stavby „zahradního přístřešku“ na pozemku parc. č. 22 v k. ú.
Žamberk
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk
o provedení stavby „Žamberk, Kostelní č.p. 1500 BILLA - kNN“ na pozemcích parc. č. 911/9, 911/24,
911/13, 911/18, 911/14, 911/15, 911/1 v k. ú. Žamberk
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk
o umístění stavby „veřejné osvětlení v ulici Nad
Poliklinikou“ na pozemcích v k. ú. Žamberk
- stanovisko Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k otázkám veřejného ochránce práv ve věci č. j. MUZBK29169/2017/STAV
- stanovisko Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k dělení pozemku parc. č. 3716/3 v k. ú. Žamberk dle GP
č. plánu 3134-223/2017 ze dne 12.01.2018
- územní rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby „Žamberk – realizace parkovacích stání na náměstí Gen. Knopa“ na pozemcích
parc. č. 716/5, 718 a 3689/3 v k. ú. Žamberk
- územní rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby „pokládka datového vedení
Žamberk u autobusového nádraží“ na pozemcích
v k. ú. Žamberk
- veřejnou vyhlášku - oznámení Stavebního úřadu
MěÚ Žamberk o zahájení územního řízení o umístění stavby „Žamberk - veřejné osvětlení ul. Hluboká,
Českých bratří a Vrbí, na pozemcích parc. č. 66/6,
145/2, 3744/1, 116/2, 3746, 3715/1 v k. ú. Žamberk.
 95/2018-RADA/4705
bere na vědomí
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o odvodech za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pozemku parc. č. 686/19, 683/1, 668/32
v k. ú. Žamberk pro stavbu „Sál pro přednáškovou
a kurzovní činnost na pozemku parc. č. 686/19,
683/1, 3694/3 v k. ú. Žamberk
- usnesení odboru ZPZE MěÚ Žamberk ve věci
„Povolení kácení stromů rostoucích mimo les
na pozemcích parc. č. 645/1, 645/11 v k. ú. Žamberk,
určení dřevin, které nejsou předmětem řízení
- stanovisko odboru ZPZE MěÚ Žamberk k otázkám
veřejného ochránce práv ve věci studny na pozemku
parc. č. 966/2 v k. ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení
správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les „21 ks břízy bělokoré, 5 ks jasanu
ztepilého, 1 ks jeřábu ptačího, 2 ks olše lepkavé
na pozemcích parc. č. 645/1 a 645/11 v k. ú. Žamberk
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les „1 ks vrby jívy
na pozemku parc. č. 1659/5 v k. ú. Žamberk“
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení
kácení dřevin rostoucích mimo les „2ks jasanu ztepilého, 1ks javoru klenu na pozemku parc. č. 3761/4
v k. ú. Žamberk“ a uložení náhradní výsadby

- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení
vodoprávního řízení ve věci „Změna povolení k nakládání s podzemními vodami - čerpací zkouška průzkumný hydrogeologický vrt KM-1“ k. ú. Kunvald.
 95/2018-RADA/4706
bere na vědomí
- veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy
odboru SPDO MěÚ Žamberk - stanovení místní
úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci - vjezd do zámku ke Střední škole obchodu,
řemesel a služeb
- veřejnou vyhlášku - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ
Žamberk o stavebním povolení stavby „Žamberk, ul.
Hluboká - rekonstrukce chodníků“” na pozemcích
v k. ú. Žamberk
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zřízení sjezdu z místní komunikace č. 76c
ul. Špitálka na pozemku parc. č. 3789 v k. ú. Žamberk
za účelem příjezdu k novostavbě rodinného domu
na pozemku parc. č. 2313/1 v k. ú. Žamberk
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace č. 58c
ul. Pod Skalami, pro umístění vodovodní a kanalizační přípojky formou otevřeného výkopu do pozemku parc. č. 3714 v k. ú. Žamberk z důvodu výstavby
rodinného domu na pozemku parc. č. 1171/2
v k. ú. Žamberk
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zřízení sjezdu z místní komunikace č. 58c ul. Pod
Skalami na pozemku parc. č. 3714 v k. ú. Žamberk
za účelem příjezdu k novostavbě rodinného domu
na pozemku parc. č. 1160/2, 1171/2 v k. ú. Žamberk
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace č. 76c
ul. Špitálka pro umístění vodovodní a přípojky splaškové kanalizace, formou otevřeného výkopu do
pozemku parc. č. 3789v k. ú. Žamberk z důvodu výstavby rodinného domu na pozemku parc. č. 2313/1
v k. ú. Žamberk
- oznámení odboru SPDO MěÚ Žamberk o zahájení
řízení o povolení výjimky pro stavbu „rekonstrukce
chodníků a komunikace v k. ú. Žamberk“ - část F
ulice Nad Poliklinikou na pozemku parc. č. 743/20
a 743/16 v k. ú. Žamberk.
 95/2018-RADA/4707
bere na vědomí
- závazné stanovisko odboru REUP MěÚ Žamberk
k výměně střešní krytiny včetně úpravy krovu, výměně napadených prvků, případně zpevnění nosné
konstrukce, nové krytině - plechová, pálená taška
bobrovka či prejzová na č. p. 166 z hlediska zájmů
státní památkové péče
- rozhodnutí odboru REUP MěÚ Žamberk o vydání
závazného stanoviska k osazení dělícího okénka
v prostoru WC v budově Městského muzea
v č. p. 472 z hlediska zájmů státní památkové péče
- oznámení odboru REUP MěÚ Žamberk o projednávání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Lukavice
- závazné stanovisko odboru REUP MěÚ Žamberk
k povedení prací - nové vedení veřejného osvětlení
v zemi a umístění svítidel ISLA v ul. Hluboká, Českých
bratří, Vrbí z hlediska zájmů státní památkové péče.
 95/2018-RADA/4708
- schvaluje smlouvu o reklamě mezi městem
Žamberkem, 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
- pověřuje starostu podpisem smlouvy o reklamě.
Termín: 23.02.2018.
 95/2018-RADA/4709
doporučuje zastupitelstvu města pověřit radu města Žamberka zajištěním rozpisu rozpočtu příjmů a
výdajů města Žamberka na rok 2018 podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném
znění.

 95/2018-RADA/4710
- bere na vědomí žádost Nadačního fondu
„S námi je tu lépe!“ Čs. armády 1076, Ústí nad Orlicí,
IČ: 01558501, o finanční podporu projektu „Efektivní
rehabilitace hrou pro děti i dospělé“
- schvaluje poskytnutí finančního daru Nadačnímu
fondu „S námi je tu lépe!“ Čs. armády 1076, Ústí nad
Orlicí, IČ: 01558501, na podporu projektu „Efektivní
rehabilitace hrou pro děti i dospělé“ ve výši 10.000 Kč
- pověřuje Odbor finanční přípravou darovací
smlouvy. Termín: 28.02.2018.
 95/2018-RADA/4711
bere na vědomí oznámení MAS ORLICKO, z. s., Zemědělská 1004, Žamberk o odstoupení od záměru uzavření smlouvy o poskytování služby 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
- ruší usnesení z jednání rady města konané dne
25.01.2018 číslo 94/2018-RADA/4657.
 95/2018-RADA/4712
doporučuje zastupitelstvu města schválit provedení
mimořádné splátky (doplacení) úvěru čerpaného
městem Žamberkem na základě smlouvy o úvěru číslo 99002469900 u Komerční banky, a. s., na
refinancování projektu “Regenerace a revitalizace
veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch - Pěší zóna Žamberk“. Splátka úvěru
celkem bude v roce 2018 činit 7.976.000 Kč.
 95/2018-RADA/4713
doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu dílu „i“ (parc. č. 4289/2) o výměře 19 m2 na
Město Žamberk, díly „g“ (parc. č. 3904/2) o výměře 16 m2, díl „a“ (parc. č. 3904/2) o výměře 17 m2,
díl „c“ (parc. č. 3904/2) o výměře 112 m2, díl „e“ (parc.
č. 3904/2) o výměře 110 m2 a díl „f“ (parc. č. 3904/16)
o výměře 8 m2 na Pardubický kraj, vše dle GP
č. pl. 3046/474/2016 ze dne 18.01.2017 v obci
a k. ú. Žamberk. Žadatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice.
 95/2018-RADA/4714
bere na vědomí záměr P. D. a pověřuje starostu a vedoucí odboru REÚP dalším jednáním ve věci pronájmu nebytových prostor divadelní kavárny v čp. 39,
stavba občanského vybavení - Divišovo divadlo na
pozemku parc. č. 365, vše vedeno na LV č. 10001 pro
obec a k. ú. Žamberk. Žadatel: P. D.
 95/2018-RADA/4715
- schvaluje pronájem pozemku parc. č. 1199/16 tr. tr. porost o výměře 215 m2 vedeného na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk k užívání na dobu
neurčitou za výši nájmu Kč 5,-/m2/rok.
Žadatel: R. a Š. V.
- pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu
ve věci pronájmu pozemku parc. č. 1199/16 tr. tr. porost o výměře 215 m2 vedeného na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk k užívání na dobu
neurčitou za výši nájmu Kč 5,-/m2/rok.
 95/2018-RADA/4716
- schvaluje trasu vedení ve věci projektu „Žamberk,
GAF-přeložka VN0561-vn“ dle předložené situace
a dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IZ-122000383/VB/2, Žamberk, GAF-přeložka VN0561-vn
zřízení věcného břemene na části pozemku parc.
č. 3758/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře
1006 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú.
Žamberk dle předložené situace za podmínek uvedených v příloze a za jednorázovou náhradu ve výši
Kč 1.000,-, k této částce bude připočtena platná
sazba DPH. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí,
stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné
opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: ČEZ Distribuce,
a. s., v zastoupení společnosti BETA CZ Česká Třebová, s.r.o., Sadová 938, 560 02 Česká Třebová
- pověřuje starostu podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy

o právu provést stavbu č. IZ-12-2000383/VB/2, Žamberk, GAF-přeložka VN0561-vn ve věci zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 3758/2 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 1006 m2 vedeného
na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk dle předložené situace za jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.000,, k této částce bude připočtena platná sazba DPH.
 95/2018-RADA/4717
doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej
pozemku parc. č. 1193/22 - orná půda o výměře
2629 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú.
Žamberk. Žadatel: VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace, s.r.o., Albertova 1393, 564 01 Žamberk.
 95/2018-RADA/4718
- revokuje usnesení č. 93/2018-RADA/4641 ze dne
11.01.2018 ve věci prodloužení termínu zařízení
staveniště firmou Navimor-Invest S.A. na pozemku parc. č. 1193/22 v k. ú. Žamberk do 28.02.2018.
Žadatel: NAVIMOR-INVEST S. A., odštěpný závod Praha, Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7
- souhlasí s prodloužením termínu vyklizení zařízení staveniště firmou Navimor-Invest S.A. na
části (cca 500 m2) pozemku parc. č. 1193/22 - orná
půda z celkové výměry 2629 m2 vedeného na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk do 28.02.2018
za podmínky uhrazení jednorázové úhrady ve výši
3 000,- Kč za celý předmět nájmu. Žadatel: NAVIMORINVEST S. A., odštěpný závod Praha, Osadní 324/12a,
170 00 Praha 7.
 95/2018-RADA/4719
- schvaluje stavbu a zřízení věcného břemene služebnost inženýrské sítě na částech pozemků
parc. č. 743/20 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 260 m2, parc. č. 743/17 - ost. plocha, jiná plocha
o výměře 6 m2, parc. č. 743/15 - ost. plocha, jiná
plocha o výměře 18 m2, parc. č. 743/14 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 70 m2, parc. č. 743/1
- ost. plocha, jiná plocha o výměře 738 m2, parc.
č. 747/12 - zahrada o výměře 47 m2, parc. č. 747/3 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 915 m2, parc.
č. 747/15 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 21 m2,
parc. č. 747/6 - ost. plocha, zeleň o výměře 477 m2,
vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk
v lokalitě Nad Poliklinikou; na částech pozemků
parc. č. 3750/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1036 m2, parc. č. 3750/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 7 m2, vše vedeno na LV č. 10001
pro obec a k.ú. Žamberk v lokalitě Zámecká; části
pozemku parc. č. 3798/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 9712 m2 vedeného na LV č. 10001 pro
obec a k. ú. Žamberk v lokalitě Ke Střelnici ve věci
uložení HDPE trubky a datového vedení dle smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské
sítě č. 1/2018. Instalace HDPE chráničky a datového
vedení bude provedena standardním způsobem
s uvedením povrchů do původního stavu dle přiložených podmínek, za jednorázovou úhradu ve výši
21.345,-Kč; k této částce bude připočtena platná
sazba DPH. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí,
stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné
opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: Alberon Letohrad
s.r.o., Šedivská 844, 561 51 Letohrad
- pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. 1/2018 ve věci stavby a zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě na částech pozemků
parc. č. 743/20 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 260 m2, parc. č. 743/17 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 6 m2, parc. č. 743/15 - ost. plocha, jiná
plocha o výměře 18 m2, parc. č. 743/14 - ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 70 m2, parc. č. 743/1 - ost.
plocha, jiná plocha o výměře 738 m2, parc. č. 747/12
- zahrada o výměře 47 m2, parc. č. 747/3 - ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 915 m2, parc. č. 747/15
- ost. plocha, jiná plocha o výměře 21 m2, parc.
č. 747/6 - ost. plocha, zeleň o výměře 477 m2, vše
vedeno na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk

v lokalitě Nad Poliklinikou; na částech pozemků parc. č. 3750/3 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 1036 m2, parc. č. 3750/5 - ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 7 m2, vše vedeno na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk v lokalitě Zámecká; části pozemku parc. č. 3798/1 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 9712 m2 vedeného na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk v lokalitě Ke Střelnici ve věci uložení HDPE trubky a datového vedení.
Instalace HDPE chráničky a datového vedení bude
provedena standardním způsobem s uvedením
povrchů do původního stavu dle přiložených podmínek, za jednorázovou úhradu ve výši 21.345,- Kč;
k této částce bude připočtena platná sazba DPH.
 95/2018-RADA/4720
schvaluje užívání zpevněné části (cca 700 m2) pozemku parc. č. 2406/3 - orná půda z celkové výměry
7414 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú.
Žamberk (viz příloha) z důvodu uložení kulatiny na
dobu určitou, t.j. max. do 30 dnů v období měsíce
března - dubna za náhradu ve výši 350,-Kč/den a za
podmínek uvedených v příloze. Žadatel: Z. Ž.
 95/2018-RADA/4721
souhlasí jako vlastník pozemku parc. č 886/1 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 831 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk s uložením datového vedení na sousední pozemky parc. č.
886/6, 886/7, 886/8, 886/10, 886/11, 886/12, 886/13,
886/14 v obci a k. ú. Žamberk dle předložené situace. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko,
vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření
dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: Alberon Lerohrad s.r.o.,
Šedivská 844, 561 51 Letohrad.
 95/2018-RADA/4722
souhlasí
- jako vlastník pozemku parc. č. 3806/1 - ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 9387 m2 vedeného na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 2499/1 - tr. tr. porost
o výměře 1550 m2 vedeného na LV č. 222 (žadatel)
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: J. a L.K.
- jako vlastník pozemku parc. č. 3806/1 - ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 9387 m2 vedeného na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk se sjezdem o šíří
3 m na pozemek parc. č. 2499/1 - tr. tr. porost
o výměře 1550 m2 vedený na LV č. 222 (žadatel) 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: J. a L. K.
- pověřuje starostu podpisem stanoviska ve věci
sjezdu o šíři 3 m z pozemku parc. č. 3806/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 9.387 m2 vedeného
na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk na pozemek parc. č. 2499/1 - tr. tr. porost o výměře 1550 m2
vedený na LV č. 222 (žadatel) 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: J. a L. K.
 95/2018-RADA/4723
schvaluje provedení úhrady členského příspěvku
na rok 2018 v částce 3.000,- Kč České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě;
Sokolská 1498/15, Praha 2.
 95/2018-RADA/4724
- schvaluje umístění nového veřejného osvětlení
do komunikací v ul. Hluboká, Českých Bratří a Vrbí
na pozemcích parc. č. 66/6, 145/2, 3744/1,116/2,
3746, 3715/1 v k. ú. a obci Žamberku dle projektové
dokumentace zpracované V. B. pod č. zakázky 94/16
- ruší usnesení RM č. 83/2017-RADA/4104 ze dne
7.9.2017.

 95/2018-RADA/4725
- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000
Kč dle Pravidel SAM 3221 pro narozené dítě, a to:
dle přílohy
- pověřuje starostu města podpisem darovacích
smluv.
 95/2018-RADA/4726
bere na vědomí informaci odboru PRAV o žádostech
o poskytování informací.
 95/2018-RADA/4727
vydává výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, za rok 2017.
 95/2018-RADA/4728
- schvaluje dohodu o ukončení účinnosti Dohody
o používání výplatního stroje k úhradě cen za
poštovní služby č. 981302-0136/2008 mezi Českou poštou, s. p., Politických vězňů 909/4, Praha 1,
IČ: 47114983, a městem Žamberkem
- pověřuje starostu podpisem dohody.
 95/2018-RADA/4729
- schvaluje smlouvu o poskytování služeb pro provoz a užití elektronické spisové služby mezi: městem Žamberkem a obcí Česká Rybná, IČ: 00278645;
městem Žamberkem a obcí České Petrovice,
IČ: 00485659; městem Žamberkem a obcí Hejnice,
IČ: 00278831; městem Žamberkem a městysem
Kunvald, IČ: 00279099; městem Žamberkem a obcí
Lukavice, IČ: 00279200; městem Žamberkem a obcí
Pastviny, IČ: 00279331; městem Žamberkem a obcí
Těchonín, IČ: 00279633; městem Žamberkem a obcí
Záchlumí, IČ: 00279790
- pověřuje starostu města podpisem smluv.
 95/2018-RADA/4730
- schvaluje darovací smlouvu mezi městem Žamberkem, jako dárcem, a J. J., jako obdarovanou
- pověřuje města starostu podpisem darovací
smlouvy.
 95/2018-RADA/4731
- schvaluje smlouvu o užití, implementaci a provozní
podpoře informačního systému HELIOS Fenix mezi
zhotovitelem Asseco Solutions, a. s., IČ: 64949547,
Praha 4, Zelený pruh 1560/99, a objednatelem městem Žamberkem
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
 95/2018-RADA/4732
- schvaluje dodatek č. 17 ke smlouvě o dílo na svoz
a odstraňování komunálního odpadu mezi městem
Žamberkem a společností EKOLA České Libchavy
s.r.o. na rok 2018
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 17.
Termín: 20.2.2018.
 95/2018-RADA/4733
- schvaluje obsah dohody o ukončení smlouvy
s N. T., M. L.
- pověřuje starostu podpisem dohody. Termín:
20.2.2018.
 95/2018-RADA/4734
- schvaluje smlouvu kupní na prodej speciálního
hasičského vozidla IFA AZ30 s J. P.
- pověřuje Jiřího Dytrta podpisem smlouvy.
 95/2018-RADA/4735
bere na vědomí žádost P. H. o přehodnocení přístupu ke kácení vzrostlé zeleně v rámci projektu PPO
v Žamberku a konstatuje, že kácení dřevin proběhlo v souladu s vydanými rozhodnutími, která
byla vydána správním orgánem investorovi stavby,
což není město Žamberk.
 95/2018-RADA/4736
schvaluje záštitu nad akcí Letecká Airshow, pořádanou Aeroklubem Žamberk dne 30.06.2018; použití
městského znaku na propagačních materiálech uvedené akce.
Zpracovala Bc. Kamila Borovičková,
sekretariát starosty města

