PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 5/2018
USNESENÍ ZM č. 30
ze dne 13.02.2018

Omluveni:
MUDr. Jaromír Prokop, Ing. arch. Vladimíra Středová

30/2018-ZAST/759

schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM MUDr. Dašu Hegerovou a Petra Procházku.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7A, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14A,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21A

30/2018-ZAST/760

schvaluje předložený program jednání ZM.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7A, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14A,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

30/2018-ZAST/761

schvaluje zápis z jednání ZM č. 29/2018-ZAST ze dne
16.01.2018.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7A, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14A,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

30/2018-ZAST/762

bere na vědomí rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro rok 2017 uvedená v tabulce č. 1).
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 3,
1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7A, 8+, 9+, 10Z, 11+, 12+, 13+, 14A,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20Z, 21+

30/2018-ZAST/763

bere na vědomí plnění rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2017 ke dni 31.12.2017.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7A, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14A,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

30/2018-ZAST/764

bere na vědomí informaci o výši daňových převodů
od Finančního úřadu ke dni 31.1.2018, uvedené v tab. č. 1).
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7A, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14A,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

30/2018-ZAST/765

Schvaluje příspěvkové organizaci Středisko volného času
ANIMO Žamberk, 28. října 713, Žamberk, zvýšení příspěvku na provozní činnost pro rok 2017 o 418.750 Kč. Příspěvek na provozní činnost celkem po úpravě bude pro rok
2017 činit 938.750 Kč.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7N, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14A,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

30/2018-ZAST/766

schvaluje
- rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok
2018, kdy příjmy činí 191.583.930,00 Kč; výdaje činí
226.024.730,00 Kč; Financování činí 34.440.800,00 Kč.
- závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené městem Žamberkem. Provozní příspěvky pro zřízené
příspěvkové organizace na rok 2018:
Mateřská škola Sluníčko, nám. Gen. Knopa 433.........709.000,00 Kč
Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244: .....................1.176.000,00 Kč
Základní škola Žamberk, 28. října 581: ......................2.753.000,00 Kč
Základní škola Žamberk, Nádražní 743: ....................2.377.000,00 Kč
Základní umělecká škola P. Ebena: .................................113.000,00 Kč
Školní jídelna Žamberk, nám. Gen. Knopa 433: .........790.000,00 Kč
MKP Fidiko Žamberk, Nádražní 39: .............................3.486.000,00 Kč
Městská knihovna Žamberk, Nádražní 743: .............2.488.000,00 Kč
Městské muzeum Žamberk, ČSA 472: .......................2.037.000,00 Kč
Středisko volného času ANIMO, 28. října 713: ............479.000,00 Kč
Centrum sociální péče města Žamberk,
Albertova 357: ....................................................................5.182.000,00 Kč
- závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené
městem Žamberkem. Investiční příspěvky pro zřízené
příspěvkové organizace na rok 2018:
Školní jídelna Žamberk, nám. Gen. Knopa 433: .........300.000,00 Kč
Středisko volného času ANIMO, 28. října 713: ...............30.000,00 Kč
- závazné ukazatele pro ostatní příjemce provozních dotací a příspěvků z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
na rok 2018:
Sdružení obcí Orlicko, Žamberk: ...........................................677.168 Kč
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska:...........7.280 Kč

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion
Glacensis, Rychnov nad Kněžnou: .......................................... 24.236 Kč
Svaz měst a obcí ČR, Praha: ....................................................... 15.920 Kč
Asociace turistických informačních center ČR, Polička: ....4.000 Kč
Pardubický kraj (zajištění dopravní obslužnosti): ...........131.544 Kč
Sdružení tajemníků MěÚ a OÚ ČR, z. s., Praha: .....................1.500 Kč
- závazné ukazatele pro ostatní příjemce investičních
dotací a příspěvků z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018:
Sdružení obcí Orlicko, Žamberk: ..........................................387.850 Kč.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 4,
1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10Z, 11Z, 12+, 13+, 14A,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20Z, 21+

30/2018-ZAST/767

ukládá radě města zajistit provedení rozpisu rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 podle vyhlášky
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění.
Termín: 28.02.2018.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14A,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

30/2018-ZAST/768

pověřuje radu města Žamberka s účinností od 14.02.2018
ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prováděním
rozpočtových opatření, jimiž:
a) dochází ke změně příjmů a výdajů rozpočtu města
Žamberka, financování nebo závazných finančních vztahů
rozpočtu města Žamberka k příspěvkovým organizacím
zřízeným městem Žamberkem proti schválenému objemu
rozpočtu města Žamberka, resp. rozpočtu 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 Žamberkem
b) se mění výše rozpočtových paragrafů, položek a financování v rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka nebo
závazné finanční vztahy rozpočtu města Žamberka k příspěvkovým organizacím zřízeným městem Žamberkem
a k ostatním příjemcům dotací a příspěvků z rozpočtu města, a to provedením rozpočtové změny do výše
600 tis. Kč včetně DPH za jedno rozpočtové opatření.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14A,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

30/2018-ZAST/769

- schvaluje 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 v roce 2018
bude činit 7.976.000 Kč
- ukládá odboru finančnímu zajistit 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“. Termín: 28.02.2018.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 2,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10Z, 11Z, 12+, 13+, 14A,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

30/2018-ZAST/770

bere na vědomí skladbu prací a finanční náročnost investiční akce „Realizace úspor energií - MěÚ č. p. 833 Žamberk“.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14A,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

30/2018-ZAST/771

- schvaluje 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 Žamberkem, jako stavebníkem, a V. K.,
jako vlastníkem nemovité věci
- pověřuje starostu podpisem smlouvy.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+, 13+, 14A,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
1

30/2018-ZAST/772

schvaluje novou cenovou mapu pozemků ve vlastnictví
města Žamberka v k. ú. Žamberk a aktualizovanou verzi
Pravidel SAM 3207 (Pravidla - cenová mapa pro návrh prodejních cen pozemků ve vlastnictví města Žamberka).
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 2,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11Z, 12+, 13+, 14A,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20Z, 21+

30/2018-ZAST/773

neschvaluje prodej částí (celkem cca 300 m2) pozemků
parc. č. 2422/1 - orná půda z celkové výměry 259605 m2
a parc. č. 2430/2 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 103 m2, vše vedeno na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk. Žadatel: J a P. B.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14A,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

30/2018-ZAST/774

- schvaluje prodej části (cca 10 m2) pozemku parc.
č. 1603/2 - tr. tr. porost z celkové výměry 156 m2 vedeného
na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk za kupní cenu ve
výši Kč 250,-/m2. GP bude vyhotoven na náklady žadatele.
Žadatel: F. P.
- pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy ve věci
prodeje části (cca 10 m2) pozemku parc. č. 1603/2 - tr. tr.
porost z celkové výměry 156 m2 vedeného na LV č. 10001
pro obec a k. ú. Žamberk za kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14A,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

30/2018-ZAST/775

- schvaluje prodej částí pozemku parc. č. 2897/12 - orná
půda z celkové výměry 4281 m2 (dle GP č.pl. díl parc.
č. 2897/17 - orná půda o výměře 441 m2, díl parc.
č. 2897/18 - orná půda o výměře 450 m2) vedeného na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk za kupní cenu ve výši
dle cenové mapy sníženou o věcné břemeno, t. j. parc. č.
2897/17 za kupní cenu ve výši 19.850,- Kč; parc. č. 2897/18
za kupní cenu ve výši 20.300,- Kč. Žadatel: B. H., M. S.
- pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy ve věci prodeje částí pozemku parc. č. 2897/12 - orná půda z celkové
výměry 4281 m2 (dle GP č.pl. díl parc. č. 2897/17 - orná
půda o výměře 441 m2, díl parc. č. 2897/18 - orná půda
o výměře 450 m2) vedeného na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk za kupní cenu ve výši dle cenové mapy
sníženou o věcné břemeno, t. j. parc. č. 2897/17 za kupní cenu ve výši 19.850 Kč; parc. č. 2897/18 za kupní cenu
ve výši 20.300 Kč.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11Z, 12+, 13+, 14A,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

30/2018-ZAST/776

schvaluje stažení bodu č. 3.7. L. a D. L., - město prodává
z programu jednání.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14A,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

30/2018-ZAST/777

- schvaluje 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
- pověřuje starostu podpisem smlouvy ve věci bezúplatného převodu 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.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4N, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14A,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

30/2018-ZAST/778

schvaluje stažení bodu 3.9. J. a P. K. - město prodává
z programu jednání.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14A,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

Usnesení č. nebylo přijato

zastupitelstvo města schvaluje stažení bodu 3.10. J. P. město kupuje z programu jednání.
nepřijato, pro: 8, proti: 5, zdržel se: 6,
1Z, 2+, 3+, 4-, 5+, 6Z, 7+, 8+, 9-, 10Z, 11+, 12-, 13-, 14A,
15A, 16-, 17+, 18Z, 19+, 20Z, 21Z

Usnesení č. nebylo přijato

zastupitelstvo města schvaluje odkup pozemku parc.
č. 2376/1 - tr. tr. porost o výměře 19049 m2 vedeného 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.
nepřijato, pro: 3, proti: 5, zdržel se: 11,
1+, 2Z, 3Z, 4-, 5Z, 6Z, 7-, 8Z, 9-, 10+, 11Z, 12Z, 13-, 14A, 15A,
16+, 17Z, 18Z, 19Z, 20Z, 21-

30/2018-ZAST/779

neschvaluje odkup pozemku parc. č. 2376/1 - tr. tr. porost o výměře 19049 m2 vedeného 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: 11, proti: 0, zdržel se: 8,
1Z, 2+, 3+, 4Z, 5+, 6Z, 7Z, 8+, 9+, 10Z, 11+, 12+, 13+, 14A,
15A, 16Z, 17Z, 18+, 19Z, 20+, 21+
30/2018-ZAST/780
schvaluje zařazení návrhu J. P. (na vymezení pozemku
parc. č. 4015/1 do plochy bydlení - v bytových domech)
do změny č. 2 ÚP Žamberk.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14A,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

30/2018-ZAST/781

schvaluje obsah Změny č. 2 ÚP Žamberk a její pořizování podle §55a (zkrácený postup) zákona č. 183/2006Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Pořizovaná změna ÚP bude obsahovat prvky regulačního plánu v souladu s § 43 odst. 3 stavebního zákona
viz příloha 1.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14A,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

30/2018-ZAST/782

- schvaluje cenový dodatek č. 19 ke smlouvě o zabezpečení veřejně prospěšných služeb ze dne 10.12.2003 mezi
městem Žamberkem a TS Žamberk s.r.o., IČ 25992818
- pověřuje starostu podpisem cenového dodatku č. 19.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14A,
15A, 16+, 17+, 18+, 19N, 20+, 21+

30/2018-ZAST/783

schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku města
Žamberka č. 1/2018, kterou se stanoví školské obvody
základních škol zřízených městem Žamberkem.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 1,
1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12N, 13+, 14A,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21N

30/2018-ZAST/784

- ruší usnesení č. 28/2017-ZAST/748 z 5.12.2017
- 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
trv. travní porost v k.ú. Žamberk
- pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
směnné (ppč. 1189/7 a část ppč. 1178/2).
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14A,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

30/2018-ZAST/785

- projednalo informaci o riziku navýšení nákladů města
na odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové
nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné
zdražení skládkovacích poplatků

- nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejích obyvatel
v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo
být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy.
ČR by neměla přijmout povinnost nad rámec evropského
nastavení odpadového hospodářství
- vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14A,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

30/2018-ZAST/786

bere na vědomí činnost Rady města za období
od 05.12.2017.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12A, 13+, 14A,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
30/2018-ZAST/787
bere na vědomí zprávu k činnosti Finančního výboru
za období od 5.12.2017.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12A, 13+, 14A,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

Usnesení č. nebylo přijato

Zastupitelstvo města
- bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru za období
od 06.12.2017 do 13.02.2018
- ukládá Ing. Bc. Oldřichovi Jedličkovi, místostarostovi,
1. aby na základě na základě rozhodnutí Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže č.j. UOHS-S0191/2010/VZ10258/2016/512/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).
Termín: 15.3.2018
2. 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. 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). Termín: 15.3.2018
3.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. Termín: 15.5.2018
4.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.
Termín: 15.5.2018.
- Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření ve výši 380.000 Kč z rezervy
rozpočtu na úhradu soudních poplatků. Termín: 15.3.2018
2. provést rozpočtové opatření ve výší 500.000 Kč z rezervy rozpočtu na náklady advokátní kanceláře spojené se
zastupováním města Žamberka. Termín: 15.3.2018.
nepřijato, pro: 9, proti: 1, zdržel se: 5,
1+, 2Z, 3N, 4Z, 5Z, 6+, 7N, 8+, 9N, 10+, 11+, 12A, 13+, 14A,
15A, 16+, 17Z, 18Z, 19-, 20+, 21+

2

Hlasování: 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. 96
ze dne 22.02.2018

96/2018-RADA/4737

schvaluje ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou.

96/2018-RADA/4738

schvaluje předložený program jednání RM.

96/2018-RADA/4739

bere na vědomí
- 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

bere na vědomí
- 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 břízy bělokoré, 4 ks
jasanu ztepilého, 3 ks jírovce maďalu, 1 ks smrku ztepilého,
1 ks jeřábu ptačího na pozemku parc. č. 645/11 v k. ú. Žamberk, 9 ks břízy bělokoré, 1 ks jasanu ztepilého, 2 ks smrku ztepilého, 2 ks olše lepkavé na pozemku parc. č. 645/1
v k. ú. Žamberk“.

96/2018-RADA/4741

bere na vědomí 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

bere na vědomí 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

bere na vědomí oznámení Pardubického kraje, Krajského úřadu odboru rozvoje, oddělení územního plánování
o projednávání návrhu zprávy o uplatňování zásad územ-

ního rozvoje Pardubického kraje, s tím, že město Žamberk
neuplatňuje k tomu připomínky.

96/2018-RADA/4744

schvaluje aktualizované, 27. vydání vnitřní směrnice číslo
OS2109 Hospodářská dispozice města Žamberka.

96/2018-RADA/4745

- schvaluje 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
- pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Termín: 02.03.2018.

96/2018-RADA/4746

- bere na vědomí 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.“
- doporučuje zastupitelstvu města 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

schvaluje příspěvkové organizaci Centrum sociální péče
města Žamberk, Albertova 357, Žamberk, přijetí finančního daru dle žádosti příspěvkové organizace.

96/2018-RADA/4748

bere na vědomí položkový rozpočet příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2018 dle přílohy číslo 1).

96/2018-RADA/4749

- bere na vědomí výsledky konkursního řízení na pracovní
místo ředitele/ředitelky Základní školy Žamberk, 28. října 581
- jmenuje s účinností od 01.06.2018 na pracovní místo ředitele Základní školy Žamberk, 28. října 581 J. Ž.

96/2018-RADA/4750

- jmenuje 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
- souhlasí, 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

ukládá odboru regionálního rozvoje a územního plánování 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.

96/2018-RADA/4752

- schvaluje 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
475 Kč/rok/celý předmět nájmu. Žadatel: V. Š.
- pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy ve věci
pronájmu 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 475 Kč/
rok/celý předmět nájmu.

96/2018-RADA/4753

- schvaluje 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 660 Kč/
rok/celý předmět nájmu. Žadatel: M. a V. D.
- pověřuje 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 660 Kč/rok/celý předmět
nájmu.

96/2018-RADA/4754

doporučuje zastupitelstvu města prodej části (cca 5.000
m2) pozemku parc. č. 2406/1 - orná půda z celkové výměry
12.711 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

doporučuje zastupitelstvu města prodej části (cca 2.000
m2) pozemku parc. č. 749/3 - tr. tr. porost z celkové výměry
4.309 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

doporučuje zastupitelstvu města 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

ukládá odboru regionálního rozvoje a územního plánování 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 5.020 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: 30.03.2018.

96/2018-RADA/4758

ukládá odboru regionálního rozvoje a územního plánování 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 2.496 m2
vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk z důvodu vystavování venkovních květin u provozovny čp. 66
v Kostelní ulici na dobu určitou od 01.01. do 31.12.2018.
Žadatel: M. K. Termín: 30.01.2018.

96/2018-RADA/4759

spol. s r.o., IČ: 25900161, Olomouc, Stupkova 18, týkající se
zveřejnění údajů o městě v internetové databázi firem.

96/2018-RADA/4766

- schvaluje servisní smlouvu mezi městem Žamberkem
(uživatel) a IterSoft s.r.o. Choceň, IČ: 25970097, Choceň
(poskytovatel)
- pověřuje starostu podpisem servisní smlouvy.

96/2018-RADA/4767

- bere na vědomí zápis z jednání komise pro sociální služby ze dne 16. února 2018
- schvaluje 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

- schvaluje smlouvu o společném postupu při organizování seminářů mezi Městem Žamberkem a Městem Ústí nad
Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676
- pověřuje starostu podpisem smlouvy.

96/2018-RADA/4769

bere na vědomí informaci o požadavcích na změny nebo
doplnění stavby PPO.

96/2018-RADA/4770

- schvaluje prodej dřevní hmoty z pokácených stromů
na pozemku ppč. 1653/3 v souvislosti s realizací stavby
protipovodňových opatření vybranému zájemci takto:
6 ks javoru - 550,- Kč/m3 bez DPH
- pověřuje Ing. Fikejse k jednání spojených s prodejem
dřevní hmoty z pozemku ppč. 1653/3 v k. ú. Žamberk;
REUP v součinnosti s Ing. Karlem Solničkou k provedení
odhadu množství dřevní hmoty z jednotlivých pokácených dřevin.

96/2018-RADA/4771

schvaluje aktualizaci OŘD MET 1104 „Metodika k zápočtu
doby odborné praxe“ s účinností od 01.03.2018.

96/2018-RADA/4772

bere na vědomí zápis z jednání Bytové komise ze dne
15.02.2018.

96/2018-RADA/4773

schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt pro
sociálně potřebné občany v ul. Revoluční 794/2 I. Č.
do 30.09.2018.

pověřuje odbor FIN provedením rozpočtového opatření ve
věci zpracování Změny č. 2 Územního plánu Žamberk a Vyhotovení úplného znění ÚP Žamberk ve výši 81.000 Kč + DPH.

96/2018-RADA/4774

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč dle
Pravidel SAM 3221 pro narozené dítě, a to: dle přílohy
- pověřuje starostu podpisem darovacích smluv.

96/2018-RADA/4775

96/2018-RADA/4760

96/2018-RADA/4761

bere na vědomí 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, 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

bere na vědomí informaci odboru PRAV o žádosti
o poskytnutí informace.

96/2018-RADA/4763

- schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo a licenční
smlouvě mezi městem Žamberkem a KS - program s.r.o.,
IČ: 43963617, Rokytnice 153, Vsetín
- pověřuje starostu podpisem dodatku.
96/2018-RADA/4764
- schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování technické podpory mezi městem Žamberkem a KS - program
s.r.o., IČ: 43963617, Rokytnice 153, Vsetín
- pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě
o poskytování technické podpory.

96/2018-RADA/4765

neschvaluje smlouvu mezi městem Žamberkem a ÉTER CZ,
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schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt pro
sociálně potřebné občany v ul. Revoluční 794/4 Z. K.
do 28.02.2019.
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt sociálně
potřebné občany v ul. Revoluční 794/3 S. K. do 31.08.2018.

96/2018-RADA/4776

schvaluje 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

schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt v čp. 535
ul. Ke Střelnici s E. L. do 30.09.2018 s podmínkou odevzdání současného bytu.

96/2018-RADA/4778

schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt pro
sociálně potřebné občany v ul. Revoluční 794/11 I. J.
do 31.08.2018.

96/2018-RADA/4779

schvaluje smlouvu (viz příloha) o vytvoření a užití autorského díla - kolekce fotografií pro město Žamberk.

96/2018-RADA/4780

schvaluje
- partnerství města Žamberk na akci Rallye Šmídl, kterou
pořádá Středisko volného času, ANIMO, Žamberk dne
21. dubna 2018
- 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.

96/2018-RADA/4781

schvaluje kandidaturu ředitele MKP FIDIKO Žamberk
Mgr. Daniela Kubelky do představenstva Asociace provozovatelů kin.

Zpracovala Bc. Kamila Borovičková,
sekretariát starosty města

Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Žamberku,
Pionýrů 1360, 564 01 Žamberk, tel: 465 678 111, e-mail: podatelna2811@fs.mfcr.cz

MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY V BŘEZNU 2018

v souvislosti s přebíráním přiznání k dani z příjmů za rok 2017
Od 26.3.2018 do 29.3.2018 a 3.4.2018 bude úředním dnem každý pracovní den
v následujícím rozsahu:

Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Úterý

26.3.
27.3.
28.3.
29.3.
30.3.
3.4.

Úřední den a podatelna
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
zavřeno
8:00 - 18:00

PLACENÍ DANÍ Z PŘÍJMŮ ZA ROK 2017
Do kdy? do 3. dubna 2018
Na jaký účet?
pro platbu DPFO: 721-77622561/0710
pro platbu DPPO: 7704-77622561/0710
Jak?
• bezhotovostně převodem z účtu daňového
poplatníka na účet finančního úřadu

Pokladna
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
uzavřena
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
uzavřena
uzavřena
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

• poštovní poukázkou A – doklad V/DS, kdy
poštovní poplatek platí Finanční správa (tento
způsob platby platí pouze pro daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob podávajících
přiznání – platby na účet FÚ s předčíslím 721)
• poštovní poukázkou A, kdy poštovní poplatek
platí odesílatel platby
• hotově v pokladnách územních pracovišť
finančních úřadů
Ing. Miroslav Buryška, ředitel územního pracoviště

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, upozorňuje na první splatnost
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
První splatnost končí 30.04.2018. Platbu výše uvedeného místního poplatku lze provádět
v hotovosti na pokladně odboru životního prostředí a zemědělství na Městském úřadě (budova pošty),
Nádražní 833, Žamberk, kancelář č. dv. 46, a to v úřední dny:
Po
St
Čt

08:00 – 11:00 hod. 12:00 – 17:00 hod.
08:00 – 11:00 hod. 12:00 – 17:00 hod.
08:00 – 11:00 hod.

SKLENĚNÉ OBALY
do koše nepatří! Kam s nimi?
Víte, že sklo se dá recyklovat takřka donekonečna a že do tříděného odpadu je možné dát
i skleněný obal nevymytý a s kovovým víčkem?
Při dalším zpracování to nevadí a víčko se oddělí
pomocí magnetu. Jako obalový materiál patří sklo z hlediska vztahu k životnímu prostředí
a recyklaci k těm nejšetrnějším. Tříděním a recyklací skla šetříme nejen energii, ale i přírodu kolem
sebe. Vytříděným sklem se dá nahradit až 65 %
sklářských písků, přičemž hlavní výhodou výroby nového skla ze starého je ohromná úspora
energie - ta může činit až 90% oproti výrobě
ze sklářských písků.
Do kontejneru na sklo patří barevné sklo a čiré
sklo, lahve od vína a jiných nápojů, tabulové sklo.
Do kontejneru na sklo nepatří keramika a porcelán, zrcadla, autosklo, drátované, varné nebo
zlacené sklo. Barevné neboli směsné sklo se v ČR
třídí do kontejnerů zelené barvy, na sklo čiré
jsou pak určeny bílé kontejnery. Vytříděné sklo
z kontejnerů se sveze na třídící linku, kde se odstraní případné nežádoucí příměsi. Poté se nadrtí
a pomocí dopravníků a vibračních sít se dále
dotřiďuje. Nakonec se dočistí na požadovanou
vysokou kvalitu pomocí optoelektrických čidel.
Nejčastěji se z recyklovaného skla vyrábí opět
lahve, ve specializovaných továrnách se z odpadního skla vyrábí také tepelné izolace – skelná vata
a tzv. pěnové sklo. Nadrcené sklo se může použít
i bez nutnosti tavení jako přísada do speciálních
druhů betonů a brusných hmot. Předností skleněných obalů je velká chemická odolnost, dobrá
omyvatelnost, průhlednost, možnost sterilace,
vícenásobné použití a opětovné zpracování.
Recyklační symboly skleněných obalů:

Bílé sklo - čiré sklenice od kompotů,
od vína a dalších nápojů.

v pokladně odboru životního prostředí a zemědělství (nelze platit platební kartou),
bankovním převodem (na účet správce poplatku č. ú. 19-1321320309/0800, variabilní symbol zůstává
stejný, příp. bude poplatníkovi či společnému zástupci sdělen telefonicky na tel. č. 465 670 262, nebo
na žádost elektronicky na e-mailové adrese: m.pokorna@zamberk.eu),
složenkou, kterou obdržíte v průběhu 1. čtvrtletí roku 2018. Poplatek pro rok 2018 je opět ve výši
500,- Kč za osobu na rok, osoby starší 70 let (rok narození 1947 a nižší) mají úlevu 50% sazby místního
poplatku, tedy 250,- Kč na celý rok 2018.
Marcela Pokorná, odbor ŽP a zemědělství

EasyGO - Informace o rychlém průchodu
hraniční kontrolou
EasyGO je systém samoobslužného odbavení cestujících, který pomocí biometrických bran
umožnuje snadný a rychlý průchod hraniční kontrolou. Cestujícím je k dispozici na příletu i odletu v Terminálu 1 Letište Václava Havla Praha. Jedná se o moderní a komfortní způsob překročení
hranice.
Systém EasyGO přinesl držitelům biometrických pasů starším 15 let, kteří jsou občany členského státu EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, výhodu v podobě úspory času
při přechodu vnějších hranic, kde jsou systémem v krátkém čase samoobslužně odbaveni. Současně byla zvýšena i míra bezpečnosti kontroly dokladu a jeho držitelů. Vlastní odbavení netrvá
déle než 15 sekund. Systém nejprve ověří biometrický pas cestujícího na čtecím terminálu, který
je umístěn u vstupu do samoobslužné brány, a to včetně oprávněnosti k užití systému. V případě,
že doklad naplňuje veškeré požadavky, pokračuje proces odbavení cestujícího dalším krokem,
kterým je biometrická verifikace. Fotografie uložená v čipu dokladu je porovnávána s fotografií, která je aktuálně pořízena kamerou umístěnou ve výstupních dveřích brány, kde v případě
pozitivního výsledku jsou výstupní dveře uvolněny a cestující může pohodlně pokračovat v cestě.
Bc. Edita Pálková, vedoucí odboru SPDO
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Zelené sklo barevné lahve od vína,
sirupů a piv i tabulové sklo.

Hnědé sklo
Kristýna Sklenářová

Poděkování
za Winter Classic
První semifinálové utkání mezi Českou Třebovou
a Litomyšlí 25. února mělo slavnostní předehru,
během které manažer českotřebovského klubu
Vladimír Vaněk pozval na ledovou plochu starostu města Žamberka Jiřího Dytrta. „Chtěl jsem ještě jednou a veřejně poděkovat panu starostovi za
podporu akce Winter Classic. Jak fanoušci Kohoutů
dobře vědí, 27. ledna letošního roku jsme odehráli mistrovské utkání se Spartakem Choceň, které
se uskutečnilo na otevřeném kluzišti v Žamberku.
Zápas navštívilo téměř šest stovek diváků, na úspěchu akce se významně podílelo město a jeho technické služby,“ připomenul Vladimír Vaněk.
V. Vaněk

