PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 8/2018
USNESENÍ RM č. 99
ze dne 05.04.2018

 99/2018-RADA/4890

schvaluje ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou.

 99/2018-RADA/4891

schvaluje předložený program jednání RM.

 99/2018-RADA/4892

bere na vědomí
- sdělení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k akci „restaurování kamenných prvků kašny se sousoším Nymfy
a Kentaura“ na Masarykově náměstí v Žamberku
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o možnosti
vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí v rámci
řízení o dodatečném povolení stavby „stavební úpravy a nástavba domu čp. 87“ na pozemku parc. č. 949
v k. ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu
„bazar materiálu a strojů pro kovoobrábění” na pozemku
parc. č. 2593/42 v k. ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení
řízení o povolení výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu, pro stavbu „stavební úpravy a nástavba RD čp. 73“ na pozemku parc. č. 850 v k. ú. Žamberk
- usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o přerušení řízení o umístění stavby „Komunikace U Dlouhoňovic na pozemcích parc. č. 3785/1 a 3786 v k. ú. Žamberk“ z důvodu
výzvy k doplnění žádosti a výzvu k odstranění vad žádosti
pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Komunikace
U Dlouhoňovic na pozemcích parc. č. 3785/1 a 3786
v k. ú. Žamberk“
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o možnosti
vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí v rámci
řízení o umístění stavby „rekonstrukce chodníků a komunikace v k. ú. Žamberk - část C ulice Komenského, Mánesova“ na pozemcích parc. č. 3701/6 a 793 v k. ú. Žamberk
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk ve věci
záměru stavby kabelového vedení „Žamberk, 2314/4,
Venclová Veselá - nové O” na pozemcích parc. č. 2285/1,
3789, 2314/1, 2314/2 v k. ú. Žamberk
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk
o umístění stavby „přípojka dešťové kanalizace k domu
čp. 22” na pozemcích parc. č. 513/1, 513/6, 513/7, 513/8
v k. ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o možnosti
vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „zahradního přístřešku“ na pozemku parc. č. 22
v k. ú. Žamberk.

 99/2018-RADA/4893

bere na vědomí
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o souhlasu ve
věci povolení sportovní akce na území přírodního parku
Orlice pro akci „15km po Divoké Orlici a Orlický raftový
sjezd - Český pohár v raftingu R4”
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení změny doby platnosti povolení k nakládání s povrchovými
vodami ve věci „Odběr povrchových vod z významného
vodního toku Divoké Orlice v ř. km 79,090 pro závlahu
zahrady“ v k. ú. Žamberk
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení vodoprávního řízení ke stavbě „Rodinného domu na pozemku
parc. č. 1171/2 a 1160/2 v k. ú. Žamberk“.

 99/2018-RADA/4894

bere na vědomí
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení
zvláštního užívání komunikace č. 51c parkoviště ul. Divišova - parkoviště nad Konzumem - pro umístění prodejních
stánků na pozemku parc. č. 769/2 v k. ú. Žamberk
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
na místní komunikaci č. 51c ul. Divišova z důvodu konání
prodejních trhů
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení
zvláštního užívání komunikace č. 1d chodník ul. 17. listopadu pro umístění přípojky dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 513/1 v k. ú. Žamberk
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk - ozná-

mení o zahájení stavebního řízení na stavbu „rekonstrukce chodníků a komunikace v k. ú. Žamberk, část F - ulice
Nad Poliklinikou”.

 99/2018-RADA/4895

bere na vědomí
- oznámení odboru REUP MěÚ Žamberk o zahájení řízení
o Změně č. 2 územního plánu Žamberk
- závazné stanovisko odboru REUP MěÚ Žamberk k osazení slunečních hodin v prostoru Pěší zóny z hlediska zájmů
státní památkové péče.

 99/2018-RADA/4896

souhlasí se zapojením Základní umělecké školy Petra Ebena, Žamberk, IČ: 72087668, do projektu v rámci výzvy č.
02_18_063 Šablony II - mimo hlavní město Praha, Podpora
škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 99/2018-RADA/4897

bere na vědomí informaci o výši daňových převodů od
Finančního úřadu ke dni 31.03.2018, uvedené v tab. č. 1.

 99/2018-RADA/4898

doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu „Podpora výstavby a rozvoje
dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“ na projekt „Nové zázemí na dětském dopravním hřišti - Žamberk“ mezi poskytovatelem dotace Pardubickým krajem,
IČ: 70892822, a příjemcem dotace Městem Žamberkem,
IČ: 00279846.

 99/2018-RADA/4899

schvaluje vnitřní směrnici OS2126 Směrnice o nakládání
s finančními prostředky klientů odboru SOCZ.

 99/2018-RADA/4900

doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu
o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 Cestě pro rodinu, z. ú.,
Nádražní 22, Žamberk, IČ: 61239330, na realizaci projektu „Rekonstrukce půdních prostor pro dětskou skupinu“
ve výši 250.000 Kč.

 99/2018-RADA/4901

- schvaluje příspěvkové organizaci Městské muzeum
Žamberk, ČSA 1472, Žamberk, provedení výmalby výstavních prostor ve výši do 20.000 Kč dle oznámení příspěvkové organizace
- doporučuje příspěvkové organizaci Městské muzeum
Žamberk, ČSA 1472, Žamberk, dle vývoje hospodaření příspěvkové organizace řešit financování zvýšených
nákladů na výmalbu výstavních prostor v druhé polovině
roku 2018.

 99/2018-RADA/4902

schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka pro rok 2018 dle tab. č.1.

 99/2018-RADA/4903

- schvaluje příspěvkové organizaci Centrum sociální péče
města Žamberk, Albertova 357, Žamberk, použití finančních prostředků ve výši 241.400 Kč z depozitního účtu
města Žamberka, pro účely předfinancování projektu
z IROP
- ukládá odboru finančnímu převést finanční prostředky
ve výši 241.400 Kč z depozitního účtu města Žamberka
na účet příspěvkové organizace Centrum sociální péče
města Žamberk. Termín: 20.04.2018.

 99/2018-RADA/4904

- schvaluje „Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na
části území Pardubického kraje v období od 02.06.2018 do
30.09.2018 a úhradě nákladů s tím spojených, číslo smlouvy ODSH/18“ uzavíranou mezi městem Žamberkem,
Masarykovo nám. 166, Žamberk a Pardubickým krajem,
Komenského náměstí 125, Pardubice a poskytnutí příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
na rok 2018 k úhradě nákladů z provozování dopravní
obslužnosti ve výši 20.000 Kč
- pověřuje starostu podpisem smlouvy
- ukládá odboru finančnímu připravit příslušné rozpočtové opatření. Termín: 19.04.2018.

 99/2018-RADA/4905

- bere na vědomí žádost Centra české historie, o.p.s.,
Banskobystrická 2080/11, Praha 6, IČ: 02522250, o spolupráci při vydání knihy S odvahou v srdcích - II. díl
- schvaluje zaslání předběžné objednávky Centru české historie, o.p.s., Bansko-bystrická 2080/11, Praha 6,
1

IČ: 02522250 na zakoupení 1 výtisku knihy S odvahou
v srdcích - II. díl za cenu 400 Kč. Částka bude hrazena
z kapitoly rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
„Propagace města“.

 99/2018-RADA/4906

- schvaluje výpůjčku části (celkem cca 13 m2) pozemků
parc. č. 3752/3 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové
výměry 658 m2 (část chodníku) a parc. č. 3752/11 - ost.
plocha, ost. komunikace z celkové výměry 3.282 m2 (minimální zábor části parkovacích míst - patky), vše vedeno na
LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk na dobu určitou od
01.04.2018 do 30.09.2018 pro účely předzahrádky k provozovně u čp. 764 (Louis Coffee Bar) v Nádražní ulici, Žamberk za podmínky zabezpečení průchodu v min. šíři 1 metru a uhrazení poplatku za užívání veřejného prostranství
dle Obecně závazné vyhlášky města Žamberka o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství. Žadatel: D. B.
- pověřuje starostu podpisem Smlouvy o výpůjčce ve
věci výpůjčky části (celkem cca 13 m2) pozemků parc. č.
3752/3 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry
658 m2 (část chodníku) a parc. č. 3752/11 - ost. plocha, ost.
komunikace z celkové výměry 3.282 m2 (minimální zábor
části parkovacích míst - patky), vše vedeno na LV č. 10001
pro obec a k. ú. Žamberk na dobu určitou od 01.04.2018
do 30.09.2018 pro účely předzahrádky k provozovně
u čp. 764 (Louis Coffee Bar) v Nádražní ulici, Žamberk
za podmínky zabezpečení průchodu v min. šíři 1 metru
a uhrazení poplatku za užívání veřejného prostranství dle
Obecně závazné vyhlášky města Žamberka o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.

 99/2018-RADA/4907

doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2081 - tr. tr. porost o výměře 151 m2 vedeného
v obci a k. ú. Žamberk za kupní cenu dle cenové mapy,
t.j. 150,-Kč/m2. Žadatel: OMNIPORT spol. s r. o., Zemědělská
241, 564 01 Žamberk.

 99/2018-RADA/4908

- schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce „Nové zázemí na dětském dopravním
hřišti – Žamberk“ podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek městem Žamberkem, výzva bude zveřejněna na
webových stránkách města s tím, že zároveň bude osloveno 5 dodavatelů, hodnotícím kritériem ekonomické
výhodnosti bude nejnižší nabídková cena
BO CO, spol. s r.o., Horní Libchavy 237, 561 16 Libchavy,
IČ: 13584936; Petr Hejtmánek - Griffin, Mladkov 143,
561 67 Mladkov, IČ: 66276136; Tesařství Pokrývačství
Pecháček, Jan Pecháček, Orlice 115, 561 51 Letohrad,
IČ: 72784032; Jiří Štěpánek, Draha 1565, 564 01 Žamberk,
IČ: 48609587; ŽIVA zemědělská obchodní, a. s., Klášterec
nad Orlicí 120, IČ: 60917598
- jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení
nabídek ve složení Ing. Bc. Oldřich Jedlička (náhradník Jiří
Dytrt), Ing. Lenka Fránková (náhradník Radka Stránská),
Ing. David Vacek (náhradník Ing. Lenka Dušková), člen
KV (náhradník člen KV), MUDr. Jiřina Jirešová (náhradník
Ivan Vrkoč).

 99/2018-RADA/4909

- schvaluje umístění slunečních hodin na Pěší zónu dle
předloženého návrhu; smlouvu na dodávku slunečních
hodin mezi městem Žamberkem a J. P.
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 99/2018-RADA/4910

schvaluje umístění dešťové kanalizace do komunikace
v ul. U Dlouhoňovic na pozemku parc. č. 3785/1
v k. ú. a obci Žamberk dle projektové dokumentace zpracované spol. OPTIMA spol. s.r.o. pod č. zakázky 4278-17-3.

 99/2018-RADA/4911

- schvaluje dle Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene - služebnosti a Smlouvy o právu k provedení stavby zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 3706/1 - ost. plocha, ost.
komunikace o celkové výměře 2.321 m2 vedeného na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk ve věci přípojky splaškové kanalizace k rodinnému domu čp. 604 na pozemku
parc. č. 845 v obci a k. ú. Žamberk v předpokládaném rozsahu 23 m2, za jednorázovou náhradu ve výši 1.265,-Kč,
k této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty
dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby, za

podmínek uvedených v příloze. Toto sdělení nenahrazuje
rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy
vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: M. a J. Š.
- pověřuje starostu podpisem Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a Smlouvy o právu k provedení stavby zřízení věcného
břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 3706/1
- ost. plocha, ost. komunikace o celkové výměře 2.321 m2
vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk ve věci
přípojky splaškové kanalizace k rodinnému domu čp. 604
na pozemku parc. č. 845 v obci a k. ú. Žamberk v předpokládaném rozsahu 23 m2, za jednorázovou náhradu ve
výši 1.265,-Kč, k této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění
platby, za podmínek uvedených v příloze.
 99/2018-RADA/4912

- souhlasí s výměnou rozvaděče sítí elektronických komunikací na pozemcích parc. č. 3816 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 811 m2 a parc. č. 3831/15 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 148 m2, vše vedeno na LV č. 10001
pro obec a k. ú. Žamberk. za podmínek uvedených v příloze. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko,
vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- pověřuje starostu podpisem Souhlasu s výměnou rozvaděče SEK (sítí elektronických komunikací) na pozemcích
parc. č. 3816 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 811 m2
a parc. č. 3831/15 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 148 m2, vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k. ú.
Žamberk.
 99/2018-RADA/4913

- bere na vědomí výsledek poptávkového řízení a navýšení
finančních prostředků nad původní plánovanou cenu
- ukládá odboru finančnímu připravit rozpočtové opatření
rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 ve
výši 5.000,- Kč, a to ponížením položky „Rezerva rozpočtu”
a současně navýšením položky „Investice do budov města
a akce do 500 tisíc”. Termín: 06.04.2018.

 99/2018-RADA/4914

- schvaluje úpravu prostranství u domu čp. 974 a 975 pro
parkování na části pozemků parc. č. 530/1 - tr. tr. porost
o výměře 2.454 m2 a parc. č. 3758/4 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 142 m2, vše vedeno na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk zatravňovacími dlaždicemi v průběhu roku
2018 za cenu cca 200.000,-Kč. Žadatel: Bytové družstvo
U Jatek Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
- pověřuje odbor FIN rozpočtovým opatřením ve věci
objednávky na úpravu prostranství u domu čp. 974 a 975
pro parkování na části pozemků parc. č. 530/1 a parc. č.
3758/4 v obci a k. ú. Žamberk za cenu cca 200.000,-Kč; odbor REUP objednáním úpravy prostranství u domu čp. 974
a 975 pro parkování na části pozemků parc. č. 530/1 - tr. tr.
porost o výměře 2.454 m2 a parc. č. 3758/4 - ost. plocha,
jiná plocha o výměře 142 m2, vše vedeno na LV č. 10001
pro obec a k. ú. Žamberk zatravňovacími dlaždicemi
v průběhu roku 2018 za cenu cca 200.000,-Kč u společnosti
TS ŽAMBERK s.r.o.

 99/2018-RADA/4915

- bere na vědomí informaci odboru REUP o termínech
realizace a postupu při výměně okenních výplní v zadním
traktu budovy radnice čp. 166 v Žamberku
- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo akce „Realizace
úspor energií - Radnice Žamberk“ část A. Výměna špaletových oken v zadním traktu II. uzavřené mezi městem
Žamberkem a firmou SVARTECH s.r.o., Korunní 2569/108,
101 00 Praha 10, IČ: 62027972 ve věci změny termínu
realizace díla
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č.1 smlouvy
o dílo.

 99/2018-RADA/4916

- schvaluje na základě provedeného poptávkového řízení zadaného v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných
zakázek městem Žamberkem zhotovitelem zakázky
„Divadelní kavárna v Žamberku - změna vzduchotechniky a vytápění“ část A. vzduchotechnika firmu VZDUCHOTECHNIKA - ŠLAPAL, spol. s r.o., se sídlem Horní Dobrouč
147, 561 02 Dolní Dobrouč
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

 99/2018-RADA/4917

pověřuje starostu, místostarostu a vedoucí odboru REUP
jednáním ve věci možného odkupu objektu stavby
čp. 1277, obč. vyb. na pozemku parc. č. 4015/1 - zast.

plocha a nádvoří o výměře 684 m2 vedené na LV č. 1874
pro obec a k. ú. Žamberk za nabídkovou cenu ve výši
2.000.000,-Kč. Žadatel: AUTOMOTOKLUB Žamberk,
Do Kotle 1277, 564 01 Žamberk.

 99/2018-RADA/4918

o zvolení do představenstva Asociace provozovatelů kin
na funkční období 2018-2020.

 99/2018-RADA/4933

bere na vědomí Výroční zprávu MKP FIDIKO Žamberk
za rok 2017.

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

 99/2018-RADA/4934

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

schvaluje kácení 1 ks břízy bělokoré (Betula pendula)
na pozemku parc. č. 489/1 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
Žamberka). Žadatel: Stavební bytové družstvo Žamberk,
Pionýrů 1176, 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).

 99/2018-RADA/4919
 99/2018-RADA/4920

zrušuje usnesení rady města ze dne 08.02.2018
č.j. 95/2018-RADA/4729.

 99/2018-RADA/4921

- schvaluje kupní smlouvu mezi městem Žamberkem
a spol. Královské lesy s.r.o., IČ: 27505511, se sídlem Kohoutov 44, Ždírec nad Doubravou, PSČ 539 01 o prodeji dříví
v objemu 400-500 m3
- pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

 99/2018-RADA/4922

- schvaluje ukončení rámcové smlouvy č. EIDEL/16/062009
ze dne 20.07.2009 se spol. eIdentity a.s., IČ: 27112489, se
sídlem Praha 3, Vinohradská 184/2396, výpovědí
- ukládá odboru právnímu zaslat výpověď rámcové smlouvy č. EIDEL/16/062009 společnosti eIdentity a.s.
Termín: 10.04.2018.

 99/2018-RADA/4923

- bere na vědomí protokol o jednání komise pro vyhodnocení žádostí podaných do dotačního programu „Podpora
prevence kriminality” ze dne 20. března 2018
- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotace z dotačního programu „Podpora prevence kriminality” mezi městem Žamberkem, jako poskytovatelem,
a příjemcem:
- Laxus z. ú., IČ: 62695487, Sadová 2107, Nymburk na
projekt s názvem Centrum terénních programů Pardubického kraje - regionální část pro město Žamberk ve
výši 35.000 Kč
- Spolek Orlice, IČ: 64772110, Tyršova 214, Žamberk na
projekt s názvem Zdravý kolektiv SŠ a ZŠ Žamberk prevence rizikového chování u žáků ve výši 20.000 Kč
- pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních
smluv.

bere na vědomí oznámení o zahájení kampaně na festival
JamRock 2018 od 18.03.2018. Žadatel: L. P.

 99/2018-RADA/4935

USNESENÍ ZM č. 32
ze dne 10.04.2018

 32/2018-ZAST/791

Schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM Ivana Vrkoče
a PhDr. Hanu Chvátilovou.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5A, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12A, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21A

 Usnesení č. nebylo přijato

Zastupitelstvo města schvaluje předložený program
jednání ZM s předsunutím bodů 5.1., 5.2., 5.3.
nepřijato, pro: 7, proti: 6, zdržel se: 4,
1+, 2-, 3-, 4+, 5A, 6A, 7-, 8Z, 9-, 10+, 11+, 12A, 13Z, 14+,
15+, 16Z, 17-, 18Z, 19-, 20+, 21A

 32/2018-ZAST/792

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

 99/2018-RADA/4924

 Usnesení č. nebylo přijato

 99/2018-RADA/4925

 32/2018-ZAST/793

- schvaluje smlouvu č. OSV/18/20435 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb
poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách pro příjemce dotace Centrum sociální péče města Žamberk, poskytovatel Pardubický kraj,
IČ: 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
předává zastupitelstvu města k projednání změnu stavby
protipovodňových opatření v SO 02.1-2 včetně financování této změny.

 99/2018-RADA/4926

- schvaluje dodatek č. 1 Servisní smlouvy na provádění
revizí EZS v Informačním středisku s EPIMO spol. s r.o.
- pověřuje Jiřího Dytrta podpisem dodatku č. 1.

 99/2018-RADA/4927

- schvaluje dodatek č. 1 Servisní smlouvy na provádění revizí EZS v rozhledně Rozálka se společností EPIMO
spol. s r.o.
- pověřuje Jiřího Dytrta podpisem dodatku č. 1 smlouvy.

 99/2018-RADA/4928

schvaluje organizační strukturu Městského úřadu Žamberk od 01.06.2018.

 99/2018-RADA/4929

schvaluje platový výměr Mgr. Miroslavy Krajčírové,
ředitelky Centra sociální péče Žamberk, s účinností
od 01.03.2018.

 99/2018-RADA/4930

- schvaluje smlouvu s J. Š. o pořízení kolekce fotografií pro
potřeby publikace o Žamberku
- pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem smlouvy. Termín: 30.04.2018.

 99/2018-RADA/4931

schvaluje pořádání Běhu na Rozálku dne 27.04.2018 od
16:00 do 19:00 hodin na Kapelském vrchu se startem
u městského muzea a cílem v prostoru Tyršovy rozhledny. Žadatel: Středisko volného času ANIMO, 28 října 713,
Žamberk.

 99/2018-RADA/4932

bere na vědomí informaci ředitele MKP FIDIKO Žamberk
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Zastupitelstvo města schvaluje doplnění zápisu ZM
č. 31/2018-ZAST ze dne 13.03.2018 o dodatek k zápisu zpracovaný Mgr. Martinou Hlaváčovou (viz příloha);
2. zápis z jednání ZM č. 31/2018-ZAST ze dne 13.03.2018.
nepřijato, pro: 5, proti: 7, zdržel se: 7,
1+, 2-, 3-, 4+, 5A, 6+, 7-, 8Z, 9Z, 10Z, 11+, 12-, 13Z, 14Z, 15Z,
16-, 17-, 18+, 19-, 20Z, 21A
- neschvaluje doplnění zápisu ZM č. 31/2018-ZAST ze dne
13.03.2018 o dodatek k zápisu zpracovaný Mgr. Martinou
Hlaváčovou (viz příloha)
- schvaluje zápis z jednání ZM č. 31/2018-ZAST ze dne
13.03.2018.
přijato, pro: 11, proti: 1, zdržel se: 7,
1Z, 2+, 3+, 4Z, 5A, 6Z, 7+, 8+, 9+, 10Z, 11-, 12+, 13+, 14Z,
15+, 16+, 17+, 18Z, 19+, 20Z, 21A

 32/2018-ZAST/794

Schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2018 žadatelům, kteří podali žádosti do programů: Podpora sportu a tělovýchovy, Podpora volnočasových aktivit, Podpora sociálních služeb
a zdravotnictví, dále žádosti dle podmínek pro Individuální dotace. Jedná se o poskytnutí dotací, kdy součet výší
požadovaných částek jednotlivých žádostí jednoho žadatele na stejný účel převyšuje částku 50.000,- Kč, dle přílohy
č. 1; uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018
z programu Podpora sportu a tělovýchovy mezi městem
Žamberkem, jako poskytovatelem, a příjemci:
1) SK Žamberk, z.s., Hlavní 121, 564 01 Dlouhoňovice,
IČ: 44473966, na realizaci projektů: „Podpora činnosti dětí
a mládeže SK Žamberk, z.s.“, „Podpora soutěžní činnosti
dospělých SK Žamberk, z.s.“, „Zajištění provozu, provedení
rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa, zpevnění plochy
před loděnicí“ ve výši 401.000,- Kč;
2) Tělocvičná jednota Sokol Žamberk, Tyršova 534,
564 01 Žamberk, IČ: 61239666, na realizaci projektů:
„Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže - oddílů atletika, orientační běh, stolní tenis, rekreační florbal a šachy“,
„Podpora sportovní činnosti dospělých - oddílů orientační

běh, stolní tenis, volejbal, nohejbal a šachy vč. všestrannosti“, „Podpora sportovních akcí - závod OB, turnajů stolního tenisu, volejbalu mužů i žen a nohejbalu“, „Podpora
na vybavení, provoz, energie, údržbu a opravy sportovních zařízení“ ve výši 332.000,- Kč;
3) 1. FC Žamberk z.s., U Koupaliště 755, 564 01 Žamberk, IČ: 70808554, na realizaci projektů: „Zabezpečení
sportovní činnosti dětí a mládeže v roce 2018“, „Podpora sportovní činnosti ve fotbalovém klubu v roce 2018“
ve výši 170.000,- Kč;
4) TOSK Žamberk z.s., U Koupaliště 1362, 564 01
Žamberk, IČ: 26652871, na realizaci projektů: „TENISPROGRAM 2018“, „Tenis pro neregistrované na Orlicku 2018“,
„Seniorský turnaj 2018“, „Podpora na úhradu spotřebované energie pro zajištění celoročního provozu tenisového
areálu TOSK Žamberk“ ve výši 130.000,- Kč;
5) Klub vodních sportů Žamberk, z.s., Pod Vlekem 185,
564 01 Dlouhoňovice, IČ: 5512433, na realizaci projektů:
„Zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže na rok 2018“
a „Zajištění potřeb pro provoz vodních sportů klubu na rok
2018“ ve výši 75.000,- Kč;
6) Aeroklub Žamberk, Letiště 1023, 564 01 Žamberk,
IČ: 15028089, na realizaci projektů: „Podpora leteckého
výcviku mládeže“, „Uspořádání leteckého dne - Airshow
Žamberk 2018“, „Dataprojektor pro teoretickou přípravu
pilotů“, „Palubní letecká radiostanice pro vlečný letoun
Z 226“ a „Prodloužení životnosti vrtule letounu Z 43“
ve výši 58.000,- Kč;
7) UNIKOVO MTB TEAM z.s., Helvíkovice 157, 564 01
Žamberk, IČ: 6418279, na realizaci projektů: „Účast na závodech horských a silničních kol, účast na soustředěních,
materiálně technické vybavení“ a „Pořádání závodů horských kol v Žamberku pro školní děti Hledá se vítěz Žamberk“ ve výši 44.000,- Kč;
8) ŠŤASTNÝ DOMOV LÍŠNICE, o.p.s., čp. 205, 561 84 Líšnice, IČ: 26994917, na realizaci projektu „Jezdecký klub“
ve výši 17.000,- Kč;
- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu příjmů a výdajů města na rok 2018 z programu Podpora volnočasových aktivit mezi městem Žamberkem, jako poskytovatelem, a příjemcem Junák - český
skaut, středisko Žamberk, z. s., Zámecká, 564 01 Žamberk,
IČ: 15029107, na realizaci projektu „Celoroční provoz a mezinárodní tábor v Srbsku“ ve výši 55.000,- Kč;
- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu příjmů a výdajů města na rok 2018 z Individuálních dotací mezi městem Žamberkem, jako poskytovatelem, a příjemcem SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Žamberk, Vrbí 257, 564 01 Žamberk, IČ: 49312359, na
realizaci projektů: „Oslavy 145 let založení sboru“ a „Replika praporu sboru“ ve výši 58.400,- Kč;
- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
z rozpočtu příjmů a výdajů města na rok 2018 z programu
Podpora sociálních služeb a zdravotnictví mezi městem
Žamberkem, jako poskytovatelem, a příjemci:
1) Klub důchodců Žamberk, IČ: 27000371, Albertova 357,
Žamberk na projekt s názvem Celoroční kulturní a společenské vyžití pro seniory ve výši 44.000 Kč,
2) Šťastný domov Líšnice, o.p.s., IČ: 26994917, Líšnice 205,
Líšnice na projekt s názvem Chráněné dílny - zaměstnávání osob s postižením ve výši 8.000 Kč,
3) Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí,
IČ: 70857156, Na Pláni 1343, Ústí nad Orlicí na projekt
s názvem Příspěvek na provoz organizace - týdenní a denní stacionář ve výši 15.000 Kč,
4) Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.,
ZO Žamberk, IČ: 71002910, 28. října 1016, Žamberk
na projekt s názvem Příspěvek na činnost SPCCH Žamberk
ve výši 45.000 Kč,
5) Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.,
ZO Žamberk, IČ: 71002910, 28. října 1016, Žamberk na
projekt s názvem Sportovní hry „O pohár starosty města”,
6) Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk,
IČ: 00196096, Za Kopečkem 353, Žamberk na projekt
s názvem Sociální služba dle § 52 zák. č. 108/2006 Sb. sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních
ústavní péče ve výši 177.375 Kč,
7) Cesta pro rodinu, z.ú., IČ: 61239330, Nádražní 22,
Žamberk na projekt s názvem Podporujeme rodiny ve výši
135.000 Kč,
8) Cesta pro rodinu, z.ú., IČ: 61239330, Nádražní 22, Žamberk na projekt s názvem Klub bez klíče ve výši 180.000 Kč,
9) Cesta pro rodinu, z.ú., IČ: 61239330, Nádražní 22, Žamberk na projekt s názvem Dům na půl cesty ve výši 4.000 Kč,
10) Cesta pro rodinu, z.ú., IČ: 61239330, Nádražní 22,

Žamberk na projekt s názvem Domov Na Skalách ve
výši 10.000 Kč,
11) Cesta pro rodinu, z.ú., IČ: 61239330, Nádražní 22,
Žamberk na projekt s názvem Maceška - aktivity pro děti
předškolního věku ve výši 303.000 Kč,
12) Domov důchodců Ústí nad Orlicí, IČ: 70857130, Cihlářská 761, Ústí nad Orlicí na projekt s názvem Poskytování služby Domova se zvláštním režimem a Domova pro
seniory občanům města Žamberka ve výši 57.750 Kč,
- pověřuje starostu podpisem smluv.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 3,
1+, 2+, 3+, 4+, 5A, 6+, 7+, 8+, 9Z, 10+, 11Z, 12+, 13+, 14+,
15Z, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21A

 32/2018-ZAST/795

- schvaluje převod nevyčerpaných finančních prostředků
v celkové výši 17.000,- Kč z dotačního programu „Podpora kultury“ do finanční alokace pro „Individuální dotace“;
dodatek k podmínkám pro poskytování Individuálních
dotací z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro
rok 2018
- ukládá odboru finančnímu připravit příslušné rozpočtové opatření na převod finančních prostředků z dotačního
programu „Podpora kultury“ na posílení položky „Individuální dotace“ ve výši 17.000 Kč. Termín: 30.04.2018.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1,
1+, 2+, 3+, 4+, 5A, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14Z,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21A

 32/2018-ZAST/796

- schvaluje smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 Cestě pro rodinu, z. ú., Nádražní 22, Žamberk, IČ: 61239330,
na realizaci projektu „Rekonstrukce půdních prostor pro
dětskou skupinu“ ve výši 250.000 Kč
- pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí
dotace. Termín: 24.04.2018.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5A, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21A

 32/2018-ZAST/797

bere na vědomí plnění rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2018 ke dni 28.02.2018.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5A, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21A

 32/2018-ZAST/798

bere na vědomí informaci o výši daňových převodů od
Finančního úřadu ke dni 31.03.2018, uvedené v tab. č. 1.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5A, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21A

 32/2018-ZAST/799

- schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka pro rok 2018 uvedená v tabulce č. 1.
- bere na vědomí rozpočtová opatření rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka pro rok 2018 uvedená
v tabulce č. 2.
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 5,
1Z, 2+, 3+, 4Z, 5A, 6+, 7+, 8+, 9+, 10Z, 11+, 12+, 13+, 14Z,
15Z, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21A

 32/2018-ZAST/800

- schvaluje poskytnutí provozní dotace z rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka na rok 2018 Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČ: 70951993, na podporu projektu „Podpora provozu činnosti MAS Orlicko, z.s.“
ve výši 26.208 Kč; smlouvu o poskytnutí provozní dotace
z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018
Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo nám. 166, Žamberk,
IČ: 70951993, na podporu projektu „Podpora provozu činnosti MAS Orlicko, z.s.“ ve výši 26.208 Kč; změnu závazného ukazatele rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
na rok 2018 - navýšení provozního příspěvku Sdružení
obcí Orlicko o částku 26.208 Kč
- ukládá odboru finančnímu připravit příslušné rozpočtové opatření. Termín: 19.04.2018
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí
dotace. Termín: 24.04.2018.
přijato, pro: 12, proti: 0, zdržel se: 7,
1Z, 2+, 3+, 4Z, 5A, 6+, 7+, 8+, 9+, 10Z, 11+, 12+, 13+, 14Z,
15Z, 16+, 17+, 18Z, 19+, 20Z, 21A

 Usnesení č. nebylo přijato

Zastupitelstvo města
- schvaluje vstup města Žamberka, Masarykovo náměstí
166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, do zájmového sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko se sídlem Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou, IČ: 72034459,
3

s platností od 01.05.2018 a vznik členství města Žamberka v zájmovém sdružení právnických osob Orlické hory
a Podorlicko bez povinnosti úhrady jednorázového vstupního poplatku; výši ročního členského poplatku města
Žamberka ve výši 10 Kč na 1 obyvatele města Žamberka,
s rozdělením na 9 Kč na obyvatele na financování provozu
a na 1 Kč na obyvatele na příspěvek do rezervního fondu,
dle rozhodnutí valné hromady Orlické hory a Podorlické
číslo 16/2017; závazné ukazatele pro ostatní příjemce
provozních dotací a příspěvků z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018: Sdružení obcí Orlicko,
Žamberk, snížení o částku 24.380 Kč, závazný ukazatel ve
výši 678.996 Kč; Sdružení právnických osob Orlické hory
a Podorlicko, Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou, závazný
ukazatel ve výši 60.790 Kč
- pověřuje starostu města Žamberka, Masarykovo náměstí
166, Žamberk, IČ: 00279846, Jiřího Dytrta, zastupováním
města Žamberka na valné hromadě sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko se sídlem Panská
1492, Rychnov nad Kněžnou, IČ: 72034459; podpisem
přihlášky ke členství města Žamberka v zájmovém sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko, se sídlem
Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou
- ukládá odboru finančnímu připravit příslušné rozpočtové opatření. Termín: 19.4.2018.
nepřijato, pro: 9, proti: 2, zdržel se: 8,
1Z, 2+, 3+, 4Z, 5A, 6Z, 7+, 8+, 9+, 10Z, 11Z, 12+, 13Z, 14-,
15+, 16-, 17+, 18Z, 19+, 20Z, 21A

 32/2018-ZAST/801

vyhlašuje dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 - Podpora památkové péče - 2. kolo.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 3,
1+, 2+, 3+, 4+, 5A, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11Z, 12+, 13+, 14Z,
15+, 16+, 17+, 18Z, 19+, 20+, 21A

 32/2018-ZAST/802

vyhlašuje dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro rok 2018 Podpora životního prostředí - 2. kolo.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 2,
1+, 2+, 3+, 4+, 5A, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11Z, 12+, 13+, 14Z,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21A

 32/2018-ZAST/803

schvaluje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola
Petra Ebena, Masarykovo náměstí 145, Žamberk, zvýšení
příspěvku na provozní činnost pro rok 2018 o 10.000 Kč.
Příspěvek na provozní činnost celkem po úpravě bude
pro rok 2018 činit 123.000 Kč.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 1,
1+, 2+, 3+, 4+, 5A, 6+, 7N, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15Z, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21A

 32/2018-ZAST/804

- schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu
„Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť
v Pardubickém kraji“ na projekt „Nové zázemí na dětském
dopravním hřišti - Žamberk“ mezi poskytovatelem dotace
Pardubickým krajem, IČ: 70892822, a příjemcem dotace
Městem Žamberkem, IČ: 00279846
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 1,
1+, 2+, 3+, 4A, 5A, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15Z, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21A

 32/2018-ZAST/805

- schvaluje nabytí 1 ks betonového sloupu na pozemku
parc. č. 145/2 v k. ú. Žamberk od společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle budoucí kupní smlouvy č. SoBP/5000/2018
- pověřuje starostu podpisem budoucí kupní smlouvy
č. SoBP/5000/2018.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4A, 5A, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21A

 32/2018-ZAST/806

schvaluje stažení bodu 3.2. „Zimní stadion - víceúčelová hala - postup projekčních prací, vývoj v možnostech
dotační podpory“ z programu jednání.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1,
1+, 2+, 3+, 4+, 5A, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11Z, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21A

 32/2018-ZAST/807

schvaluje stažení bodu 3.3. „Zimní stadion - víceúčelová
hala - rozhodnutí o formě výběrového řízení“ z programu
jednání.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5A, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21A

 32/2018-ZAST/808

- schvaluje navýšení finančních prostředků na jmenovitou
investiční akci „Rekonstrukce chodníků a VO v ul. Hluboká,
Českých Bratří a Vrbí“ o 2.000.000 Kč
- rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka pro rok 2018 uvedená v tabulce č. 3.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1,
1+, 2+, 3+, 4+, 5A, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11Z, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21A

 32/2018-ZAST/809

neschvaluje prodej pozemku parc. č. 1193/22 - orná půda
o výměře 2.629 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.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1,
1+, 2+, 3+, 4+, 5A, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17Z, 18+, 19+, 20+, 21A

 32/2018-ZAST/810

- schvaluje směnu dílu „i“ (parc. č. 4289/2) o výměře 19
m2 na město Žamberk, díly „g“ (parc. č. 3904/2) o výměře
16 m2, „a“ (parc. č. 3904/2) o výměře 17 m2, „c“ (parc.
č. 3904/2) o výměře 112 m2, „e“ (parc. č. 3904/2) o výměře
110 m2 a „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
- pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy
ve věci směny dílu „i“ (parc. č. 4289/2) o výměře 19 m2 na
město Žamberk, díly „g“ (parc. č. 3904/2) o výměře 16 m2,
„a“ (parc. č. 3904/2) o výměře 17 m2, „c“ (parc. č. 3904/2)
o výměře 112 m2, „e“ (parc. č. 3904/2) o výměře 110 m2
a „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.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1,
1+, 2+, 3+, 4+, 5A, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15Z, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21A
 Usnesení č. nebylo přijato

Zastupitelstvo města trvá na svém usnesení č. 26/2017ZAST/686 ze dne 12.09.2017 a neschvaluje prodej části
(cca 350 m2) pozemku parc. č. 2422/1 - orná půda z celkové výměry 259.605 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec
a k.ú. Žamberk. Žadatel: J. a P. K.
nepřijato, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 10,
1Z, 2Z, 3+, 4Z, 5A, 6Z, 7Z, 8+, 9+, 10Z, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16Z, 17Z, 18Z, 19+, 20Z, 21A

 Usnesení č. nebylo přijato

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku
(cca 63 m2) parc. č. 477/53 - orná půda z celkové výměry
519 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk.
Žadatel: L. a D. L.
nepřijato, pro: 8, proti: 1, zdržel se: 9,
1Z, 2Z, 3+, 4Z, 5A, 6Z, 7+, 8Z, 9+, 10N, 11-, 12Z, 13Z, 14+,
15+, 16+, 17Z, 18+, 19+, 20Z, 21A

 32/2018-ZAST/811

- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní,
jejímž předmětem je prodej části (cca 1.000 m2) pozemku parc. č. 749/3 - tr. tr. porost z celkové výměry 4.309 m2
vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk za
kupní cenu dle cenové mapy, t.j. 1.500,- Kč/m2. GP bude
vyhotoven na náklady žadatele. Žadatel: Andrš reality
s.r.o., Divišova 1588, 564 01 Žamberk
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní ve věci prodeje části (cca 1.000 m2)
pozemku parc. č. 749/3 - tr. tr. porost z celkové výměry
4.309 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk za kupní cenu dle cenové mapy, t.j. 1.500,- Kč/m2.
GP bude vyhotoven na náklady žadatele.
přijato, pro: 11, proti: 0, zdržel se: 8,
1Z, 2+, 3+, 4Z, 5A, 6+, 7+, 8Z, 9+, 10Z, 11+, 12Z, 13Z, 14+,
15+, 16+, 17Z, 18+, 19+, 20Z, 21A

 32/2018-ZAST/812

- schvaluje prodej části (cca 5.000 m2) pozemku parc.
č. 2406/1 - orná půda z celkové výměry 12.711 m2, vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk za cenu
dle cenové mapy, t.j. 220,- Kč/m2. GP bude vyhotoven
na náklady žadatele. Žadatel: Alberon Letohrad s.r.o.,
Šedivská 844, 561 51 Letohrad
- pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy ve
věci prodeje části (cca 5.000 m2) pozemku parc. č. 2406/1
- orná půda z celkové výměry 12.711 m2, vedeného na LV č.
10001 pro obec a k. ú. Žamberk za cenu dle cenové mapy,
t.j. 220,- Kč/m2. GP bude vyhotoven na náklady žadatele.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 3,
1Z, 2+, 3+, 4+, 5A, 6Z, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15Z, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21A

 32/2018-ZAST/813

neschvaluje prodej části (cca 15 m2) pozemku parc.
č. 749/16 - ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 91 m2
vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk.
Žadatel: J. K.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 4,
1Z, 2+, 3+, 4+, 5A, 6Z, 7+, 8+, 9+, 10+, 11Z, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20Z, 21A
 32/2018-ZAST/814

- bere na vědomí informace o postupu projektových prací
v lokalitě Na Skalách
- pověřuje odbor PRAV, REUP a FIN přípravou pravidel pro
prodej pozemků v lokalitě Na Skalách.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5A, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21A

 32/2018-ZAST/815

- ruší své usnesení č. 30/2018-ZAST/779 ze dne 13.02.2018
a schvaluje odkup pozemku parc. č. 2376/1 - tr. tr. porost
o výměře 19.049 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 2.428.110,- Kč. Žadatel: J. P.
- pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy ve věci
odkupu pozemku parc. č. 2376/1 - tr. tr. porost o výměře
19.049 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 2.428.110,- Kč.
přijato, pro: 11, proti: 1, zdržel se: 7,
1+, 2+, 3+, 4Z, 5A, 6Z, 7+, 8+, 9+, 10Z, 11Z, 12+, 13-, 14+,
15Z, 16+, 17+, 18Z, 19+, 20Z, 21A
 32/2018-ZAST/816

- schvaluje odkup pozemku parc. č. 4244/12 - ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 642 m2, vedeného na LV č. 2494
(R.P. podíl 3/5, A. Š. podíl 2/5) pro obec a k. ú. Žamberk, vše
vedeno na LV č. 2494 (R. P. podíl 3/5, A. Š. podíl 2/5) pro
obec a k. ú. Žamberk za cenu 220,-Kč/m2. Žadatel: R. P., A. Š.
- pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy ve věci odkupu pozemku parc. č. 4244/12 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 642 m2, vedeného na LV č. 2494 (R. P. podíl
3/5, A. Š. podíl 2/5) pro obec a k. ú. Žamberk, vše vedeno
na LV č. 2494 (R. P. podíl 3/5, A. Š. podíl 2/5) pro obec a k. ú.
Žamberk za kupní cenu 220,-Kč/m2. Žadatel: R.P., A.Š.
- neschvaluje odkup pozemků parc. č. 2662/6 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 21 m2 a parc. č. 2662/5 - vodní
plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené
o výměře 117 m2, vše vedeno na LV č. 2494 (R. P. podíl 3/5,
A. Š. podíl 2/5) pro obec a k. ú. Žamberk. Žadatel: R. P., A. Š.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1,
1+, 2+, 3+, 4+, 5A, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15Z, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21A

ze dne 14.03.2016, 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 R. J.,
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: 15.06.2018; 2) aby na základě
doporučení znalce R. J., 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: 15.06.2018; 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: 15.8.2018; 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: 15.08.2018
- odboru finančnímu: 1) provést rozpočtové opatření ve
výši 380.000,- Kč z rezervy rozpočtu na úhradu soudních
poplatků; 2) provést rozpočtové opatření ve výší 500.000
Kč z rezervy rozpočtu na náklady advokátní kanceláře spojené se zastupováním města Žamberka.
Termín: 15.06.2018.
nepřijato, pro: 8, proti: 3, zdržel se: 5,
1+, 2-, 3N, 4Z, 5A, 6+, 7N, 8+, 9N, 10+, 11+, 12-, 13Z, 14+,
15+, 16Z, 17Z, 18Z, 19-, 20+, 21A

 32/2018-ZAST/819

bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru
za období od 13.02.2018.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5A, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21A

 Usnesení č. nebylo přijato

Zastupitelstvo města schvaluje konání místního referenda
o úplném zákazu hazardních her na území města a ukládá
starostovi Jiřímu Dytrtovi, aby je zajistil ve stejném termínu s komunálními volbami 2018.
nepřijato, pro: 7, proti: 7, zdržel se: 5,
1+, 2-, 3-, 4Z, 5A, 6+, 7-, 8Z, 9-, 10+, 11Z, 12-, 13Z, 14+, 15+,
16Z, 17-, 18-, 19+, 20+, 21A

 32/2018-ZAST/817

- bere na vědomí činnost Rady města za období od
13.02.2018
- schvaluje změnu stavby protipovodňových opatření
v SO 02.1-2 včetně financování této změny
- ukládá odboru finančnímu připravit rozpočtové opatření
rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 ve
výši 450.000,-Kč, a to: ponížit „Rezervu rozpočtu” a současně navýšit investiční položku rozpočtu „Protipovodňová
opatření”. Termín: 16.04.2018.
přijato, pro: 12, proti: 0, zdržel se: 7,
1Z, 2+, 3+, 4Z, 5A, 6+, 7+, 8Z, 9+, 10Z, 11+, 12+, 13+, 14Z,
15Z, 16+, 17+, 18Z, 19+, 20+, 21A

 32/2018-ZAST/818

bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru
za období od 14.02.2018 do 10.04.2018.
přijato, pro: 16, proti: 1, zdržel se: 1,
1+, 2+, 3N, 4+, 5A, 6+, 7+, 8Z, 9-, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21A

 Usnesení č. nebylo přijato

Zastupitelstvo města ukládá:
- Ing. Bc. Oldřichovi Jedličkovi, místostarostovi, 1) aby
na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže č.j. UOHS-S0191/2010/VZ-10258/2016/512/MHr
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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.
Zpracovala Bc. Kamila Borovičková,
sekretariát starosty města

