PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 10/2018
USNESENÍ RM č. 101
ze dne 03.05.2018

 101/2018-RADA/4993
schvaluje ověřovatelem zápisu Zděnku Šebkovou.
 101/2018-RADA/4994
schvaluje předložený program jednání RM.
 101/2018-RADA/4995
bere na vědomí
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o seznámení
se s podklady pro vydání rozhodnutí pro stavbu „stavební úpravy a nástavba RD čp. 73“ na pozemku parc. č. 850
v k. ú. Žamberk
- vyjádření Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k otázkám
veřejného ochránce práv - prodloužení lhůty
- společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru Stavebního úřadu MěÚ Žamberk stavby „rodinného domu, venkovní terasy, zpevněné
plochy včetně odvodňovacího žlabu, kanalizační přípojky,
přípojky elektro NN, vodovodní přípojky, oplocení, přípojky dešťové kanalizace včetně akumulační jímky“ na pozemku parc. č. 1171/2, 3714, 1160/2 v k. ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení
řízení o povolení výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu pro stavbu „garáže“ na pozemku parc.
č. 743/7 v k. ú. Žamberk
- územní rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk
o umístění stavby „zahradní přístřešek“ na pozemku parc.
č. 22 v k. ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o seznámení
se s podklady pro vydání rozhodnutí pro stavbu „stavební
úpravy skladové haly na výrobní halu včetně provedení
zpevněné plochy, odvodňovacího žlabu, vodovodní a kanalizační přípojky“ na pozemcích parc. č. 2568/5, 2593/39,
2568/13, 2568/23 v k. ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení
řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením
pro stavbu „přístavba skladové haly k budově čp. 1494“
na pozemcích parc. č. 2192/11, 2192/22, 2192/12, 2192/1
v k. ú. Žamberk a pozemcích parc. č. 416/14, 416/53
v k. ú. Žamberk
- společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru Stavebního úřadu MěÚ Žamberk
stavby „nástavba, přístavba a stavební úpravy rodinného
domu čp. 808“ na pozemcích parc. č. 561 a parc. č. 562
v k. ú. Žamberk.
 101/2018-RADA/4996
bere na vědomí rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk
o souhlasu se stavbou „novostavba rodinného domu
na pozemku parc. č. 1171/2, 1160/2 v k. ú. Žamberk“.
 101/2018-RADA/4997
bere na vědomí
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení uzavírky místní komunikace č. 85 c parkoviště ul. U Polikliniky
z důvodu opravy povrchu vozovky parkoviště
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu
na místní komunikaci č. 86c ul. U Velorexu z důvodu provádění stavebních prací pro umístění kanalizační přípojky
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk - oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu „Žamberk - realizace parkovacích stání na nám. Gen. Knopa“ na pozemku parc. č. 716/5, 718, 3689/3 v k. ú. Žamberk
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace č. 86 c ul. U Velorexu
na pozemku parc. č. 668/3 v k. ú. Žamberk pro provádění
stavebních prací
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení
zvláštního užívání komunikace č. 26c ul. Komenského
a místní komunikace č. 19d chodník ul. Komenského na
pozemku parc. č. 3706/1 v k. ú. Žamberk pro umístění přípojky splaškové kanalizace u domu čp. 604
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení
zvláštního užívání komunikace č. 27d chodník ul. Nádražní pro umístění předzahrádky u čp.764 na pozemku parc.
č. 3752/3 v k. ú. Žamberk
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení
zvláštního užívání komunikace č. 83c ul. U Dlouhoňovic
pro umístění dešťové kanalizace

- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení
zvláštního užívání komunikace č. II/310, místní komunikace č. 43c ul. Nad Muzeem, č. 8d chodníky ul. Divišova pro
provádění stavebních prací
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení
zvláštního užívání komunikace a uzavírky komunikace
ul. Komenského, Vrchlického, Nádražní, Masarykovo nám.
pro pořádání kulturní akce - Majálesový průvod a Mafest
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu
na místní komunikaci č. 38c Masarykovo nám. z důvodu
konání kulturní akce Majáles 2018 a Mafest.
 101/2018-RADA/4998
bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje odboru dopravy a silničního hospodářství
o povolení úplné uzavírky silnice I/14 v obci Potštejn z důvodu obnovy silnice I/14.
 101/2018-RADA/4999
neschvaluje příspěvkové organizaci Základní umělecká
škola Petra Ebena, Masarykovo náměstí 145, Žamberk,
příspěvek ve výši 5.000 Kč na dva velké dřevotřískové
znaky k příležitosti celorepublikové akce ZUŠ Open.
 101/2018-RADA/5000
schvaluje Plán následných veřejnosprávních kontrol na
rok 2018 u příjemců dotací z rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2017 a u příspěvkových organizací zřízených městem Žamberkem.
 101/2018-RADA/5001
- schvaluje: 1) poskytnutí dotace z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 žadateli Spolek divadelních ochotníků Diviš, z.s., který podal žádost dle podmínek pro Individuální dotace; 2) uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 mezi městem
Žamberkem, jako poskytovatelem, a příjemcem Spolkem
divadelních ochotníků Diviš, z.s., Nádražní 39, Žamberk,
IČ: 27012051, na nákup osvětlovací soustavy pro činnost
ochotnického spolku ve výši 17.000,- Kč
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
 101/2018-RADA/5002
bere na vědomí mezitímní účetní závěrku města Žamberka sestavenou ke dni 31.03.2018.
 101/2018-RADA/5003
- bere na vědomí Zápis z valné hromady EKOLA České Libchavy s.r.o. se sídlem České Libchavy 172 ze dne
13.04.2018
- ukládá odboru finančnímu připravit rozpočtové opatření
rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 ve
výši 340.000,- Kč, a to: navýšení položky rozpočtu „Podíl
na zisku společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o.“ se současným navýšením položky „Rezerva rozpočtu“. Termín:
17.05.2018.
 101/2018-RADA/5004
doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 3 ke
Smlouvě o poskytnutí příspěvků, kterým se mění příloha
č. 1 „Specifikace finančních příspěvků dle č. II Smlouvy o
poskytnutí příspěvků“ uzavřené mezi Sdružením obcí
Orlicko, se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk,
IČ: 70951993 a městem Žamberkem, se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: 00279846.
 101/2018-RADA/5005
schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka pro rok 2018 dle tab. č.1.
 101/2018-RADA/5006
bere na vědomí plnění rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2018 ke dni 31.03.2018.
 101/2018-RADA/5007
- bere na vědomí žádost příspěvkové organizace Městský
kulturní podnik FIDIKO Žamberk, Nádražní 39, Žamberk o
schválení možnosti uzavření smlouvy o pronájmu tiskárny
- schvaluje příspěvkové organizaci Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk, Nádražní 39, Žamberk, uzavření
smlouvy o pronájmu tiskárny na 48 měsíců. Uspořené
finanční prostředky za nákup nové tiskárny ve výši 10.000 Kč
použije příspěvková organizace v souladu s rozhodnutím
zřizovatele.
 101/2018-RADA/5008
- bere na vědomí Směrnici o zavedení společného finančního fondu a o dotacích z fondu na akce a setkání v rámci
„Evropského svazku měst“
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- doporučuje zastupitelstvu města schválit Směrnici o zavedení společného finančního fondu a o dotacích z fondu
na akce a setkání v rámci „Evropského svazku měst“.
 101/2018-RADA/5009
- souhlasí s pověřením finančního odboru Městského úřadu Žamberk k převzetí a vedení agendy nájmů z hrobových míst a předepsané evidence související s provozováním pohřebiště v rámci výkonu služby ve veřejném zájmu
v samostatné působnosti města
- pověřuje právní odbor Městského úřadu Žamberk přípravou změny organizačního řádu Městského úřadu
Žamberk, a to s platností od 01.07.2018 a úpravou smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných služeb ze dne
10.12.2003 ve znění pozdějších dodatků uzavřenou mezi
městem Žamberkem a společností TS ŽAMBERK s.r.o.
 101/2018-RADA/5010
- bere na vědomí zápis o průběhu a výsledku voleb do
školské rady při Základní škole Žamberk, Nádražní 743,
ze dne 11.04.2018, a to z řad pedagogických pracovníků
školy a zákonných zástupců školy
- jmenuje nové členy školské rady při Základní škole Žamberk, Nádražní 743, pro funkční období 2018-2021, a to za
zřizovatele Jaroslavu Halbrštátovou a Zděnku Šebkovou,
za pedagogické pracovníky školy L. N. a Š. B., za zákonné
zástupce nezletilých žáků V. V. a L. D.
 101/2018-RADA/5011
- schvaluje zřízení věcného břemene ve věci stavby STL
plynovodu a přípojky pro areál firmy Dibaq a.s. na částech
pozemků parc. č. 3800 - tr. tr. porost o výměře 2.462 m2,
parc. č. 3798/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře
9.712 m2, parc. č. 1149/8 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 36 m2, parc. č. 2439 - orná půda o výměře
61.867 m2, parc. č. 3714 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2.271 m2, vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k. ú.
Žamberk o ploše na výše uvedených pozemcích celkem
1 536,15 m2 za jednorázovou úhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 43.457 Kč; k této částce bude připočtena
DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby za podmínek uvedených v příloze. Žadatel: GasNet
s.r.o. Ústí nad Labem, GridService, s.r.o. Brno, Dibaq a.s.,
Helvíkovice 90, v zastoupení společnosti EKOLAN, s.r.o.,
Pěčín 147, 517 57 Pěčín
- pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení
věcného břemene č. sml. 9900094199/1/BVB ve věci stavby STL plynovodu a přípojky pro areál firmy Dibaq a.s. na
částech pozemků parc. č. 3800 - tr. tr. porost o výměře
2.462 m2, parc. č. 3798/1 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 9.712 m2, parc. č. 1149/8 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 36 m2, parc. č. 2439 orná půda o výměře 61.867 m2, parc. č. 3714 - ost. plocha, jiná plocha
o výměře 2.271 m2, vše vedeno na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk.
 101/2018-RADA/5012
- schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na
služby „Zvýšení kvality řízení, lidských zdrojů a efektivity
veřejné správy – Žamberk“ KA04 Vzdělávání podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem
a podmínek dotačního programu, výzva bude zveřejněna na webových stránkách města, profilu zadavatele a
www.esfcr.cz s tím, že bude zároveň osloveno 5 dodavatelů, hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti bude
nejnižší celková nabídková cena: 1) Vzdělávací centrum
pro veřejnou správu ČR, o.p.s., Vítkova 10/241, 186 00
Praha 8, IČ: 26187639; 2) NOVEKO 96 vzdělávání spol.
s r.o., Uprkova 5, 621 00 Brno, IČ: 03659330; 3) Oldřich
Bednář - vzdělávací agentura SCIENS, 679 74 Křtěnov 47,
IČ: 70440263; 4) Institut Bernarda Bolzana v.o.s., Malátova
395/13, 150 00 Praha 5, IČ: 24179507; 5) ANAG, spol. s r. o.,
Kollárovo nám. 698/7, 779 00 Olomouc, IČ: 25354671
- jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení
nabídek ve složení Ing. Bc. Oldřich Jedlička (náhradník Jiří
Dytrt), Jaroslava Halbrštátová (náhradník MUDr. Jiřina Jirešová), Mgr. Radomíra Křenová (náhradník Radka Stránská),
Mgr. Šárka Strnadová (náhradník Ing. Lenka Fránková),
člen KV (náhradník člen KV).
 101/2018-RADA/5013
- schvaluje zřízení věcného břemene na části pozemku
parc. č. 3806/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře
9.387 m2 vedeném na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk z důvodu napojení a provozování vodovodní a kana-

lizační přípojky k budované stavbě RD na pozemku parc.
č. 2499/1 - tr. tr. porost o výměře 1.550 m2 vedeném na
LV č. 222 (žadatel) pro obec a k. ú. Žamberk dle Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene
v délce 4 m dle přiložené situace za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč, k této částce bude připočtena daň
z přidané hodnoty dle zákonné sazby. Žadatel: J. a L. K.
- pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení a právu věcného břemene ve věci zřízení
věcného břemene na části pozemku parc. č. 3806/1 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 9.387 m2 vedeném na
LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk z důvodu napojení
a provozování vodovodní a kanalizační přípojky k budované stavbě RD na pozemku parc. č. 2499/1 - tr. tr. porost
o výměře 1.550 m2 vedeném na LV č. 222 (žadatel) pro
obec a k. ú. Žamberk.
 101/2018-RADA/5014
- souhlasí jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 743/1
- ost. plocha, jiná plocha o výměře 738 m2 vedeného na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk se stavbou garáže na pozemku parc. č. 743/7 - zahrada o výměře 657 m2 vedeném
na LV č. 159 (investor) pro obec a k. ú. Žamberk za podmínky opatření vrat se systémem světelné nebo zvukové
signalizace; se sjezdem z pozemků parc. č. 743/7 - zahrada o výměře 657 m2 a parc. č. 743/13 - zahrada o výměře
18 m2, vše vedeno na LV č. 159 (investor) pro obec
a k. ú. Žamberk na pozemek parc. č. 743/1 - ost. plocha, jiná
plocha o výměře 738 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk. Žadatel: P. K.
- pověřuje starostu města podpisem stanoviska ve věci
sjezdu z pozemků parc. č. 743/7 - zahrada o výměře 657 m2
a parc. č. 743/13 - zahrada o výměře 18 m2, vše vedeno na
LV č. 159 (investor) pro obec a k.ú. Žamberk na pozemek
parc. č. 743/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 738 m2
vedený na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk.
 101/2018-RADA/5015
- schvaluje postoupení zastupitelstvu města rozhodnutí
o odkupu pozemků parc. č. 4015/1 - zast. plocha a nádvoří
o výměře 684 m2 (součástí pozemku je stavba čp. 1277,
obč. vyb.), parc. č. 2366/5 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 104 m2, parc. č. 2366/6 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 49 m2, parc. č. 2367/6 - lesní pozemek o výměře 365 m2,
parc. č. 3796/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 190
m2, parc. č. 3796/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře
17 m2, vše vedeno 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
- pověřuje odbor regionálního rozvoje a územního plánování objednáním znaleckého posudku nabízených nemovitostí na cenu obvyklou. Termín: 14.05.2018.
 101/2018-RADA/5016
- schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „ZŠ Žamberk 743 - rekonstrukce WC dívky“
podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem
Žamberkem, výzva bude zveřejněna na webových stránkách města a profilu zadavatele s tím, že zároveň bude
osloveno 5 dodavatelů, hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti bude nejnižší nabídková cena: 1) Agrostav
Ústí nad Orlicí, a.s., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 47452943; 2) Bromach spol. s r.o., Dobrovského 83,
563 01 Lanškroun-Žichlínské Předměstí, IČ: 27467520; 3)
REKOS Ševčík s.r.o., Čs. armády 1401, 564 01 Žamberk,
IČ: 25960351; 4) Tomáš Novotný - Stavební firma, Kunčice 273, 561 51 Letohrad, IČ: 61214043; 5) Galand CZ s.r.o.,
Žižkov 481, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 02943891
- 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 Jaroslava Halbrštátová)
- ukládá odboru finančnímu 1) provést rozpočtové opatření ve výši 300.000,- Kč, a to ponížením položky „Rezerva
rozpočtu“ a navýšením položky „ZŠ 743 - rekonstrukce
WC“. Termín: 17.05.2018; 2) provést rozpočtové opatření
ve výši 300.000,- Kč, a to ponížením položky „ZŠ 743 - vybavení dvou učeben + bezbariérové úpravy“ a navýšením
položky „ZŠ 743 - rekonstrukce WC“. Termín: 17.05.2018.
 101/2018-RADA/5017
- souhlasí jako vlastník pozemku parc. č. 3798/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 9.712 m2 vedeného na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk se sjezdem z pozemků
parc. číslo 2422/1 - orná půda, 2430/2 - ost. plocha, jiná
plocha, 2430/3 - ost. plocha, jiná plocha, 3709 - ost. plocha, ost. komunikace vedených na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk (nově plánované lokality RD Na Skalách).

Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného
orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: za město Žamberk J. A.
- pověřuje starostu města podpisem stanoviska.
 101/2018-RADA/5018
- souhlasí se stavbou nového OM, tj. kabelového vedení
NN na vedlejším pozemku parc. č. 2499/1 - tr. tr. porost
o výměře 1.550 m2 vedeném na LV č. 222 pro obec
a k. ú. Žamberk (SJM Král Lubomír a Králová Jana, Hlavní
100, Dlouhoňovice) nacházejícího se 2 m od sousedního
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. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření
dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním
předpisem. Žadatel: Společnost ČEZ Distribuce, a.s. podala v zastoupení společnosti Energomontáže Votroubek
s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- pověřuje starostu města podpisem situačního plánu
ve věci stavby nového OM, tj. kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 2499/1 - tr. tr. porost o výměře 1.550 m2
vedeném na LV č. 222 pro obec a k. ú. Žamberk.
 101/2018-RADA/5019
doporučuje zastupitelstvu města
- schválit uplatnění předkupního práva k odkupu spoluvlastnického podílu 1/4 (652 m2) pozemku parc. č. 2153
- orná půda o výměře 2.608 m2 vedeného na LV č. 2202
pro obec a k. ú. Žamberk za kupní cenu ve výši 16.300 Kč.
Žadatel: R. K.
- schválit uplatnění předkupního práva k odkupu spoluvlastnického podílu 1/8 (326 m2) pozemku parc. č. 2153
- orná půda o výměře 2.608 m2 vedeného na LV č. 2202
pro obec a k. ú. Žamberk za kupní cenu ve výši 8.500 Kč.
Žadatel: M. P.
 101/2018-RADA/5020
- bere na vědomí informaci odboru REUP o vyjádření
nesouhlasu některých místních obyvatel s vybudováním
veřejného osvětlení v ul. Lipová
- ukládá odboru regionálního rozvoje a územního plánování zahrnout investici „Veřejné osvětlení v ul. Lipová“
do návrhu rozpočtu příjmů a výdajů města na rok 2019.
Termín: 31.12.2018.
 101/2018-RADA/5021
schvaluje vyřazení majetku OTE z účetní evidence města Žamberka a jeho likvidaci v Surovinách Plundra s.r.o.
(majetek v hodnotě do 3.000,- Kč, tj. mimo režim Směrnice
pro likvidaci majetku města Žamberka).
 101/2018-RADA/5022
- bere na vědomí informaci odboru REUP o stavu pojistných plnění z pojistné smlouvy č. 706-58894-28 o pojištění majetku podnikatelů a o pojištění odpovědnosti uzavřené s Českou pojišťovnou a.s.
- pověřuje ředitelku příspěvkové organizace Středisko
volného času, ANIMO, Žamberk předložením vyjádření
o nápravných opatřeních učiněných v souvislosti s pojistnou událostí dospělé osoby na zájmovém kroužku s termínem do 11.06.2018.
 101/2018-RADA/5023
- ruší členství Mgr. Radky Skalické v dopravní komisi ke dni
30.04.2018
- pověřuje předsedu dopravní komise a její členy převzetím agendy zapisovatelky.
 101/2018-RADA/5024
- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na části
pozemku parc. č. 3806/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 9.387 m2 vedeném na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk dle Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IZ-12-2000323/VB/2, Helvíkovice, Žamberk
I/11 ŘSD - přel. NN, kNN a dle GP č. pl. 3106-928/2017 za
jednorázovou náhradu ve výši 2.300 Kč; k této částce bude
připočtena platná sazba DPH. Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín, v zastoupení společnosti Energomontáže Votroubek s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-2000323/VB/2,
Helvíkovice, Žamberk I/11 ŘSD-přel. NN, kNN ve věci zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc.
č. 3806/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 9.387 m2
vedeném na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk za jednorázovou náhradu ve výši 2.300 Kč; k této částce bude
připočtena platná sazba DPH.
 101/2018-RADA/5025
doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu na pozemky parc. č. 487/59 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 12 m2, parc. č. 487/63 - ost. plocha, ost.
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komunikace o výměře 1 m2, parc. č. 487/90 - ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 271 m2, parc. č. 3687/9 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 2 m2, parc. č. 3687/10
- ost. plocha, ost. komunikace o výměře 30 m2, parc.
č. 3687/11 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 161
m2, parc. č. 3687/12 - ost. plocha, zeleň o výměře 6 m2,
parc. č. 3687/13 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 99 m2,
parc. č. 3878/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 16
m2, vše vedeno na LV č. 3708 pro obec a k. ú. Žamberk.
Žadatel: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a investic, Komenského 125, 532 11
Pardubice.
 101/2018-RADA/5026
neschvaluje pronájem části (cca 7 m2) pozemku parc.
č. 749/16 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 91 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk. Žadatel: J. K.
 101/2018-RADA/5027
schvaluje: 1) uložení chráničky (HDPE trubky) a datového
vedení v lokalitě u autobusového nádraží do městských
pozemků p. č. 911/40, 911/12, 911/11, 883/24, 883/8,
3869/4, 749/24, 749/33, 749/20, 747/6 a 747/1 v k. ú. a obci
Žamberk; 2) uložení chráničky (HDPE trubky) a datového
vedení v ul. Zámecká do městských pozemků p. č. 3750/3
a 3750/5 v k. ú. a obci Žamberk; 3) uložení chráničky (HDPE
trubky) a datového vedení v ul. Hluboká do městských pozemků p. č. 3746 a 3684 v k. ú. a obci Žamberk; 4) uložení
chráničky (HDPE trubky) a datového vedení na Havlíčkově
nábřeží do městského pozemku p. č. 3715/1 v k. ú. a obci
Žamberk.
 101/2018-RADA/5028
- schvaluje zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Nové zázemí na dětském dopravním hřišti –
Žamberk“ zadané v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem z důvodu neobdržení
žádné nabídky; vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce „Nové zázemí na dětském dopravním
hřišti - Žamberk II“ podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek městem Žamberkem, výzva bude zveřejněna na
webových stránkách města a profilu zadavatele s tím, že
zároveň bude osloveno 5 dodavatelů, hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti bude nejnižší celková nabídková cena: 1) Petr Hejtmánek - Griffin, IČ: 66276136;
2) Tesařství Jaroslav Bodlák, IČ: 74616331; 3) Zbyněk Brožovský, IČ: 70141746; 4) Milan Tejkl, IČ: 66844746; 5) Kamil
Matějka, IČ: 69843295
- 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 Jaroslava Halbrštátová).
 101/2018-RADA/5029
- schvaluje odstranění nevyhovujících kovových herních
prvků (houpaček) a volejbalového hřiště na sídlišti U Žirafy; nákup nového herního prvku dle předloženého návrhu
na dětské hřiště u Penny Marketu
- pověřuje odbor REUP objednáním prací u TS Žamberk
s.r.o., Žamberk, a herního prvku u společnosti LUNA
PROGRESS s.r.o., Nebahovy.
 101/2018-RADA/5030
- bere se souhlasem na vědomí průvodní dopis starosty
města k podkladům Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro
rok 2018; výši povinného spolupodílu města Žamberka
v rámci žádosti o rezervu Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón 2018
- doporučuje zastupitelstvu města schválení určených
finančních prostředků Programu regenerace MPR a MPZ
2018: 1) Kostel sv. Václava (pokračování restaurování maleb v interiéru kostela sv. Václava) 765.000,- Kč dotace
z Ministerstva kultury České republiky, 399.000,- Kč podíl
vlastníka a 0,- Kč povinný spolupodíl města Žamberka;
2) Kašna se sousoším Nymfy a Kentaura (restaurování
kamenných prvků kašny, osazení olověné vany) 283.000,dotace z Ministerstva kultury ČR, 84.400,- Kč podíl vlastníka a 0,- Kč povinný spolupodíl města Žamberka; 3) Měšťanský dům čp. 90, parc. č. 955 (obnova poškozených částí
krovu, výměna střešní krytiny) 300.000,- dotace z Ministerstva kultury ČR, 538.420,- Kč podíl vlastníka a 93.158,- Kč
povinný spolupodíl města Žamberka; 4) Zámek čp. 1 (restaurování kamenných ostění v budově zámku) 427.000,dotace z Ministerstva kultury ČR, 40.000,- Kč podíl vlastníka a 0,- Kč povinný spolupodíl města Žamberka.
 101/2018-RADA/5031
- 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.
 101/2018-RADA/5032
bere na vědomí informaci odboru PRAV o žádosti o poskytnutí informace.
 101/2018-RADA/5033
bere na vědomí zprávu odboru PRAV k jednání u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí.
 101/2018-RADA/5034
- schvaluje ukončení smlouvy č. 299/2012 mezi městem
Žamberkem a J. K. týkající se provozování kamerového
systému v lokalitě před autokempem v Žamberku výpovědí
- ukládá odboru právnímu zaslat výpověď smlouvy J. K.
Termín: 10.05.2018.
 101/2018-RADA/5035
- schvaluje obsah dohody o ukončení smlouvy s C. K.
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 14.05.2018.
 101/2018-RADA/5036
- schvaluje dodatek č. 18 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. 18.
Termín: 14.05.2018.
 101/2018-RADA/5037
- schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z Programu pro
vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí
v Pardubickém kraji v roce 2018
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 11.05.2018.
 101/2018-RADA/5038
- bere na vědomí realizaci poptávky na pořízení nového
relačního databázového systému
- schvaluje pořízení nového relačního databázového systému od firmy AutocontCZ a.s., Smiřice, za cenu celkem
344.995,- Kč vč. DPH
- pověřuje Bc. Zdeňka Vanického, vedoucího oddělení informatiky, vystavením objednávky na dodávku relačního
databázového systému. Termín: 07.05.2018.
 101/2018-RADA/5039
- schvaluje přiložení HDPE trubky a zemních šachet do výkopu firmy Alberon v lokalitě u autobusového nádraží, dle
zákresu uvedeného v příloze, v ceně celkem do 27.151,- Kč
vč. DPH
- pověřuje 1) odbor finanční provést rozpočtové opatření
ve výši 27.500,- Kč, a to vytvořením nové položky rozpočtu
„Metropolitní síť“ a ponížením rezervy rozpočtu. Termín:
14.05.2018; 2) vedoucího oddělení informatiky vystavením objednávky na realizaci záměru. Termín: 21.05.2018.
 101/2018-RADA/5040
jmenuje od 04.05.2018 předsedkyní Redakční rady Žamberských listů Mgr. Moniku Škodovou.
 101/2018-RADA/5041
bere na vědomí informaci ředitele MKP FIDIKO o novém
ceníku reklamy v kině v Žamberku.
 101/2018-RADA/5042
schvaluje ceník Městského koupaliště Žamberk pro rok
2018 dle přílohy.
 101/2018-RADA/5043
bere na vědomí informaci k výstavbě nové požární stanice
v Žamberku.
 101/2018-RADA/5044
bere na vědomí materiál předložený jednatelem společnosti Správa budov Žamberk s.r.o. ke schválení postupu
modernizace kotelny 990 v Žamberku připravovaný na
jednání VH společnosti dne 17.05.2018.

USNESENÍ RM č. 102
ze dne 17.05.2018

 102/2018-RADA/5045
schvaluje ověřovatelem zápisu RM Ivana Vrkoče.
 102/2018-RADA/5046
schvaluje předložený program jednání RM.
 102/2018-RADA/5047
bere na vědomí: stanovisko Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k dělení pozemku parc. č. 741/1 v k. ú. Žamberk;
oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o pokračování řízení o nařízení odstranění stavby „stavební úpravy
a přístavba rodinného domu čp. 481“ na pozemku parc. č.
2484 v k. ú. Žamberk; stanovisko Stavebního úřadu MěÚ
Žamberk ke zprávě veřejného ochránce zpráv ve věci
znečištění studny umístěné na pozemku parc. č. 939/3

v k. ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí; sdělení Stavebního
úřadu MěÚ Žamberk k akci „ZŠ Žamberk 743 - jazykové
učebny a bezbariérové úpravy“ na pozemku parc. č. 515/6
v k. ú. Žamberk; oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
a vydání souhlasu ke zřízení stavby dle §15 „rekonstrukce chodníků a komunikace v k. ú. Žamberk - část B ulice
28. října“ na pozemcích v k. ú. Žamberk; veřejnou vyhlášku
Stavebního úřadu MěÚ Žamberk - oznámení o zahájení
územního řízení o umístění stavby „Komunikace U Dlouhoňovic na pozemcích parc. č. 3785/1 a 3786 v k. ú. Žamberk“; společný územní souhlas a souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru Stavebního úřadu MěÚ
Žamberk na stavbu „SO 01 - rodinný dům, SO 02 - rampa,
SO 3 - paluba, SO 04 - pěšina, SO 05 - plot, SO 06 přípojka
splaškové kanalizace, SO 07 dešťová kanalizace, vsakovací
objekt, SO 08 - vodovodní přípojka, SO 09 - přípojka elektro“ na pozemku parc. č. 2217/2 v k. ú. Žamberk.
 102/2018-RADA/5048
bere na vědomí rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk
souhlas se stavbou „Žamberk, 3076/8, Vencl-servis nové OM“ na pozemcích parc. č. 3076/8, 3076/10
v k. ú. Žamberk.
 102/2018-RADA/5049
bere na vědomí: rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk
o povolení zvláštního užívání a uzavírky místní komunikace č. 45c ul. Nádražní, č. 2c ul. 28. října, č. 34c ul. Lukavská
pro pořádání sportovní akce Běh Naděje 2018; veřejnou
vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk - opatření obecné
povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na místní
komunikaci č. 45c ul. Nádražní, č. 2c ul. 28. října, č. 34c
ul. Lukavská z důvodu pořádání sportovní akce Běh Naděje 2018; rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení uzavírky silnice č. II/312 v km 20,450 až 22,150 v úseku
Dlouhoňovice od křiž. se silnicí č. III/31214 až po křiž. se
silnicí č. II/310 v Žamberku z důvodu konání hudebního
festivalu JamRock 2018; veřejnou vyhlášku odboru SPDO
MěÚ Žamberk - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/312, silnici II/310,
silnici č. III/31014, silnici č. III/31214, místní komunikaci
č. 76c ul. Špitálka z důvodu uzavírky silnice II/12 pro konání kulturní akce JamRock 2018; rozhodnutí odboru SPDO
MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace č. 24d chodník Masarykovo nám. pro umístění
předzahrádky u Stylové hospůdky Imrvere před čp. 144 na
pozemku parc. č. 3684 v k. ú. Žamberk; rozhodnutí odboru
SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 89c ul. Vrbí formou otevřeného výkopu pro
umístění plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 3744/1
v k. ú. Žamberk; veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ
Žamberk - rozhodnutí - stavební povolení na stavbu „Rekonstrukce chodníků a komunikace v k. ú. Žamberk, část
F. - ulice Nad Poliklinikou” na pozemcích v k. ú. Žamberk;
veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu
na místní komunikaci č. 79c ul. Tovární z důvodu zvláštního užívání a uzavírky komunikace při výstavě exponátů;
oznámení odboru SPDO MěÚ Žamberk o zahájení řízení
o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu
„Parkoviště u Muzea starých strojů“ na pozemku parc.
č. 2687/2, 2687/3, 2687/4 v k. ú. Žamberk; rozhodnutí
odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zřízení sjezdu
z místní komunikace č. 44c ul. Nad Poliklinikou na pozemku parc. č. 743/1 za účelem příjezdu k novostavbě garáže
na pozemku parc. č. 743/7 v k. ú. Žamberk; rozhodnutí
odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání
místní komunikace č. 79c ul. Tovární pro montáž, výstavu
a demontáž vystavovaných exponátů při akci Den otevřených dveří v Muzeu starých strojů.
 102/2018-RADA/5050
bere na vědomí: sdělení odboru REUP MěÚ Žamberk
k předloženému záměru „Žamberk, ul. Nad Poliklinikou
- rekonstrukce chodníků a komunikace” z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování; sdělení odboru
REUP MěÚ Žamberk k předloženému záměru „Žamberk,
ul. U Dlouhoňovic - rekonstrukce komunikace” z hlediska
uplatňování cílů a úkolů územního plánování.
 102/2018-RADA/5051
bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje odboru dopravy a silničního hospodářství
o povolení úplné uzavírky silnici I/14 v úseku Ústecká
v obci Potštejn z důvodu velkoplošné výspravy krytu
vozovky silnice I/14.
 102/2018-RADA/5052
doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizované,
2. vydání vnitřních pravidel číslo SAM 3230 Pravidla pro
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tvorbu a použití Fondu na podporu studijních pobytů studentů v zahraničí.
 102/2018-RADA/5053
- bere na vědomí žádost R. A. o poskytnutí příspěvku
z „Fondu na podporu studijních pobytů studentů středních škol v Žamberku“ na zakoupení letenky do Japonska
v souvislosti se studijním pobytem na Haguro High School
Tsuruoka ve školním roce 2017/2018.
- schvaluje: 1) poskytnutí finančního příspěvku z „Fondu
na podporu studijních pobytů studentů středních škol
v Žamberku“ vedeného městem Žamberkem R. A. ve výši
15.000 Kč; 2) smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku
z „Fondu na podporu studijních pobytů studentů středních škol v Žamberku“, vedeného městem Žamberkem
R. A. ve výši 15.000 Kč
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 31.05.2018.
 102/2018-RADA/5054
schvaluje v působnosti valné hromady společnosti Správa
budov Žamberk s.r.o. se sídlem Žamberk, Klostermannova
990, IČ: 25280091, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové: 1) účetní závěrku
společnosti Správa budov Žamberk s.r.o., Klostermannova 990, Žamberk, za rok 2017; 2) hospodářský výsledek
společnosti Správa budov Žamberk s.r.o. dosažený ke dni
31.12.2017: zisk ve výši 119.505,65 Kč; 3) rozdělení zisku
ve výši 119.505,65 dosaženého společností Správa budov
Žamberk s.r.o. za rok 2017 následovně: příděl do sociálního fondu společnosti Správa budov Žamberk s.r.o. ve
výši 3 % z objemu hrubých mezd zúčtovaných k výplatě
za rok 2017 ve výši 119.505,65 Kč; 4) postup modernizace
kotelny čp. 990 ul. Klostermannova, Žamberk, navržený
společností Správa budov Žamberk s.r.o. a jako zhotovitele technologie kotelny čp. 990, ul. Klostermannova,
Žamberk společnost K Mont Choceň s.r.o., Vraclavská 285,
Vysoké Mýto, IČ: 25916483. Jednateli společnosti Správa budov Žamberk s.r.o. ukládá jednat o smlouvě o dílo;
5) výběr zhotovitele projektové dokumentace modernizace kotelny čp. 1375, ul. 28. října, Žamberk, společností
Dabona s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou,
IČ: 64826996. Jednateli společnosti Správa budov
Žamberk s.r.o. ukládá jednat o smlouvě o dílo.
 102/2018-RADA/5055
doporučuje zastupitelstvu města: 1) vydat souhlas s podáním žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Přeshraniční
muzea techniky se otevírají veřejnosti“ do programu Interreg V-A ČR – Polsko; 2) schválit Dohodu o spolupráci na
projektu realizovaném z prostředků Programu Interreg
V-A Česká republika - Polsko mezi vedoucím partnerem:
Muzeum starých strojů a technologií, z. s., IČ: 22682431,
projektovým partnerem: Fundacja Ochrony Dziedzictwa
Przemyslowego Slaska, KRS: 0000289386, a projektovým
partnerem: město Žamberk, IČ: 00279846.
 102/2018-RADA/5056
- neschvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola
Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, navýšení příspěvku na
provoz na rok 2018 o 19.600 Kč dle žádosti příspěvkové
organizace
- doporučuje příspěvkové organizaci Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, na pořízení hasících přístrojů
a roštových polic použít finanční dar schválený usnesením
rady města č. 100/RADA-2018/4991 a rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové
organizace.
 102/2018-RADA/5057
schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka pro rok 2018 dle tab. č.1.
 102/2018-RADA/5058
bere na vědomí informaci o výši daňových převodů od
Finančního úřadu ke dni 30.04.2018, uvedené v tab. č. 1.
 102/2018-RADA/5059
- bere na vědomí informaci o výdajích na malování a na
výměnu koberců v kancelářích MěÚ Žamberk, budova
radnice
- ukládá odboru finančnímu provést rozpočtové opatření
ve výši 80.000,- Kč, a to ponížením položky „Rezerva rozpočtu“ a navýšením položky „Městský úřad“.
Termín: 01.06.2018.
 102/2018-RADA/5060
- bere na vědomí žádost Aeroklubu Žamberk, Letiště 1023,
Žamberk, IČ: 15028089 o příspěvek z rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka na rok 2018 na úhradu faktury od
společnosti Geodézie-Topos a. s., Pulická 377, Dobruška, za
zpracování aktualizace ochranných pásem letiště Žamberk
- neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 Aeroklubu

Žamberk, Letiště 1023, Žamberk, IČ: 15028089, na úhradu
faktury od společnosti Geodézie-Topos a. s., Pulická 377,
Dobruška, za zpracování aktualizace ochranných pásem
letiště Žamberk.
 102/2018-RADA/5061
- schvaluje na základě výsledků elektronické aukce
a doporučení výběrové komise jako dodavatele zakázky „Nákup myčky na černé nádobí do Školní jídelny
Žamberk“ pana Pavla Jindru - Technika pro gastronomii,
Hrubínova 556, 572 01 Polička, IČ: 16211910
- zmocňuje ředitelku Školní jídelny Žamberk paní Martu
Kacálkovou podpisem smlouvy o dílo.
 102/2018-RADA/5062
souhlasí 1) s umístěním části kanalizační přípojky na
pozemku parc. č. 3706 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 2.321 m2 vedeném na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk (ulice Komenského) dle předložené situace za podmínek uvedených v příloze. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy
vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: Gymnázium
Žamberk, Nádražní 48, 564 01 Žamberk; 2) s umístěním
drenážního potrubí včetně přípojky dešťové kanalizace
na pozemcích parc. č. 798 - ost. plocha, zeleň o výměře 330 m2 a parc. č. 797 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 407 m2, vše vedeno na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk kolem budovy čp. 48 na pozemku parc.
č. 799/1 - zast. plocha a nádvoří o výměře 1.454 m2 vedeném na LV č. 454 pro obec a k. ú. Žamberk dle předložené
situace za podmínek uvedených v příloze. Toto sdělení
nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas,
posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní
správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: Gymnázium Žamberk, Nádražní 48, 564 01 Žamberk.
 102/2018-RADA/5063
- bere na vědomí sdělení vedoucí REUP a FIN týkající se
podnikatelského návrhu zájemce o pronájem Divadelní
kavárny
- nedoporučuje zastupitelstvu města investici do prostor
a vybavení bývalé Divadelní kavárny ve výši 1.400.000 Kč
(stavební úpravy vstupu a baru, rekonstrukce WC, výměna
osvětlení, nákup nábytku a vybavení kuchyně atp.) podle
podnikatelského záměru zájemce o pronájem P. P.
 102/2018-RADA/5064
bere na vědomí sdělení vedoucí odboru REUP týkající
se možné ceny stavebních pozemků v lokalitě Na Skalách
v Žamberku na základě dosud dostupných podkladů.
 102/2018-RADA/5065
ukládá odboru regionálního rozvoje a územního plánování vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku
záměr prodeje pozemku parc. č. 1642/3 - zahrada o výměře 205 m2 a část (cca 173 m2) pozemku parc. č. 1641/2 tr. tr. porost z celkové výměry 329 m2, vše vedeno na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk. GP bude vyhotoven
na náklady žadatele. Žadatel: A. D. Termín: 25.05.2018.
 102/2018-RADA/5066
- souhlasí jako vlastník pozemku parc. č. 3798/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 9.712 m2 s napojením nové
místní komunikace na pozemcích parc. č. 2430/2 - ost. plocha, jiná plocha, 2430/3 - ost. plocha, jiná plocha a 3709
- ost. plocha na stávající místní komunikaci na pozemku
parc. č. 3798/1 - ost. plocha, ost. komunikace, vše vedeno
na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk (nově plánovaná
lokalita RD Na Skalách). Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné
opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované
zvláštním předpisem. Žadatel: za město Žamberk J. A.
- pověřuje starostu města podpisem stanoviska.
 102/2018-RADA/5067
schvaluje v působnosti valné hromady společnosti
TS ŽAMBERK s.r.o. se sídlem Zemědělská 1052, 564 01
Žamberk, IČ: 25998218 nákup nového sekacího traktoru
W3651 PIRAŇA Wisconsin. Žadatel: TS ŽAMBERK s.r.o.,
Zemědělská 1052, 564 01 Žamberk.
 102/2018-RADA/5068
- schvaluje realizaci úprav nádvoří u objektu ZŠ 581 podle
žádosti budoucího ředitele v rozsahu nabídky poptaného
zhotovitele: Radim Kotleba, IČ: 72824603 a Filip Konvalinka, IČ: 72964804
- ukládá odboru finančnímu provést rozpočtové opatření
ve výši 390.000 Kč, a to navýšit rozpočet „Základní škola,
28. října 581 + školní družina - opravy a udržování“ a ponížit rezervu rozpočtu. Termín: 01.06.2018.

 102/2018-RADA/5069
ukládá odboru finančnímu provést rozpočtové opatření
ve výši 50.000,- Kč, a to ponížením „Rezervy rozpočtu“
a navýšením položky „Geometrické zaměření, plány, mapy
a znalecké posudky”. Termín: 01.06.2018.
 102/2018-RADA/5070
schvaluje nákup nových informačních vitrín k ČD a ČSAD
pouze s mapou Žamberka a výměnu mapy na Masarykově
náměstí ve stávající vyhovující vitríně.
 102/2018-RADA/5071
- 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.
 102/2018-RADA/5072
- schvaluje ukončení nájmu části pozemku 2480 v k. ú.
Žamberk dle smlouvy o nájmu mezi městem Žamberkem (pronajímatel) a ADIE, s.r.o., IČ: 60703873, Prostějov
(nájemce), výpovědí
- ukládá odboru právnímu zaslat nájemci ADIE, s.r.o. výpověď nájmu části pozemku parc. č. 2480 k. ú. Žamberk.
Termín: 22.05.2018.
 102/2018-RADA/5073
schvaluje SAM 3222 Pravidla pro vydávání Žamberských
listů s účinností od 01.06.2018.
 102/2018-RADA/5074
schvaluje SAM 3221 Pravidla - děti s účinností od
25.05.2018.
 102/2018-RADA/5075
doporučuje zastupitelstvu města stanovit počet členů zastupitelstva města Žamberka na následující volební období, tj. volební období 2018-2022, na 21 (příp. jiný počet).
 102/2018-RADA/5076
- ruší usnesení rady města č. 100/2018-RADA/4972 ze dne
19.04.2018
- schvaluje dodatek č. 1 k dohodě o způsobu úhrady telekomunikačních poplatků, úhrady léků a zdravotnického
materiálu, vykazování a úhrady materiálových nákladů a
spotřeby PHM vzniklých při zajištění veškeré činnosti spojené se zabezpečením komplexního provozu městského
koupaliště v Žamberku
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1.
 102/2018-RADA/5077
bere na vědomí informaci odboru FIN, PRAV a REUP
o splněných usneseních č. 4425/2017, 4426/2017,
4427/2017,4428/2017,4429/2017, 4430/2017, 4431/2017,
4432/2017, 4433/2017, 4434/2017, 4435/2017, 4436/2017,
4437/2017, 4438/2017, 4439/2017, 4439/2017, 4440/2017,
4441/2017, 4442/2017, 4443/2017, 4444/2017, 4445/2017,
4446/2017, 4447/2017, 4448/2017, 4449/2017, 4450/2017,
4462/2017, 4463/2017, 4464/2017, 4474/2017, 4477/2017,
4490/2017, 4504/2017, 4505/2017, 4506/2017, 4507/2017,
4508/2017, 4509/2017, 4510/2017, 4511/2017, 4512/2017,
4513/2017, 4514/2017, 4515/2017, 4516/2017, 4517/2017,
4518/2017, 4519/2017, 4520/2017, 4521/2017, 4522/2017,
4523/2017, 4524/2017, 4525/2017, 4526/2017, 4527/2017,
4528/2017, 4529/2017, 4530/2017, 4532/2017, 4533/2017,
4534/2017, 4544/2017, 4549/2017, 4550/2017, 4552/2017,
4553/2017, 4563/2017, 4582/2018, 4583/2018, 4584/2018,
4585/2018, 4586/2018, 4587/2018, 4588/2018, 4589/2018,
4590/2018, 4591/2018, 4592/2018, 4593/2018, 4594/2018,
4595/2018, 4596/2018, 4597/2018, 4598/2018, 4599/2018,
4600/2018, 4601/2018, 4602/2018, 46/05/2018, 4610/2018,
4618/2018, 4620/2018, 4622/2018, 4627/2018, 4628/2018,
4629/2018, 4630/2018, 4633/2018, 4634/2018, 4635/2018,
4636/2018, 4637/2018, 4640/2018, 4641/2018, 4644/2018,
4648/2018, 4652/2018, 4653/2018, 4654/2018, 4655/2018,
4656/2018, 4657/2018, 4658/2018, 4659/2018, 4660/2018,
4661/2018, 4662/2018, 4663/2018, 4664/2018, 4665/2018,
4666/2018, 4667/2018, 4668/2018, 4670/2018, 4681/2018,
4685/2018, 4686/2018, 4691/2018, 4692/2018, 4694/2018,
4695/2018, 4696/2018, 4697/2018, 4698/2018, 4699/2018,
4700/2018, 4704/2018, 4705/2018, 4706/2018, 4707/2018,
4708/2018, 4709/2018, 4711/2018, 4712/2018, 4718/2018,
4723/2018, 4725/2018, 4726/2018, 4727/2018, 4728/2018,
4734/2018, 4735/2018 Městským úřadem Žamberk.
 102/2018-RADA/5078
doporučuje zastupitelstvu města schválit úplné znění
stanov Sdružení obcí Orlicko dle návrhu stanov schváleného na jednání Valné hromady Sdružení obcí Orlicko dne
27.03.2018.
 102/2018-RADA/5079
- jmenuje pověřencem pro ochranu osobních údajů pro
město Žamberk Sdružení obcí Orlicko, IČ: 70951993, se
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sídlem Žamberk, Masarykovo náměstí 166
- schvaluje smlouvu o zřízení pověřence pro ochranu
osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
 102/2018-RADA/5080
schvaluje pořádáním dvoudenního víkendového pobytu
pro pěstounské rodiny spojeného se vzděláváním pečujících osob spolek Médea - z.s., Budovatelů 1229, Hlinsko,
IČ: 26577941. Celkové náklady na víkendový pobyt nepřesáhnou 100.000 Kč a budou hrazeny ze státního příspěvku
na výkon pěstounské péče.
 102/2018-RADA/5081
- bere na vědomí zápis z jednání komise pro sociální služby ze dne 04.05.2018
- schvaluje na základě doporučení komise pro sociální
služby uzavřít nájemní smlouvy na dobu neurčitou v DPS
na byt č. 133 s J. F., na byt č. 280 s A. P.
 102/2018-RADA/5082
- schvaluje kupní smlouvu na prodej 2 kusů dýchacích přístrojů SCOTT s obcí Červená Voda
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
 102/2018-RADA/5083
- bere na vědomí realizaci poptávky na pořízení nového
hraničního serveru
- schvaluje pořízení nového hraničního serveru od firmy
MAJT s.r.o., Masarykova 188, 572 01 Polička-Město, za
cenu 302.000,00 Kč vč. DPH (zařízení + podpora výrobce)
- pověřuje Bc. Zdeňka Vanického, vedoucího oddělení informatiky 1) vystavením objednávky na dodávku hraničního serveru. Termín: 21.05.2018; 2) připravit smlouvu na
technickou podporu nového hraničního serveru za cenu
74.717,50 Kč/rok a vypovědět smlouvu na technickou
podporu stávajícího hraničního serveru.
Termín: 29.06.2018.
 102/2018-RADA/5084
schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování
s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s.
 102/2018-RADA/5085
bere na vědomí zápis z jednání Bytové komise ze dne
10.05.2018.
 102/2018-RADA/5086
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ul. U Polikliniky čp. 1055/21
Ž. H. do 30.04.2019.
 102/2018-RADA/5087
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně
potřebné občany v ul. Čs. armády 457/9 s R. K. a E. D. do
30.06.2019.
 102/2018-RADA/5088
schvaluje konání akce Mercedes-Benz SUMMER X FEST
TOUR 2018 v areálu městského koupaliště dne 05.07.2018.
 102/2018-RADA/5089
- bere na vědomí informaci odboru ŽPZE o probíhajících
pracích na ošetření lipové aleje Na Rozárce v Žamberku,
nutnosti reinstalace stávajících bezpečnostních vazeb
a navýšení rozpočtu na ošetření městské zeleně
- schvaluje výměnu stávajících bezpečnostních vazeb
v lipové aleji Na Rozárce v Žamberku
- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství připravit dodatek ke smlouvě se společností ALL4TREES, s.r.o.,
Otvovice 147. Termín: 31.05.2018
- ukládá odboru finančnímu připravit rozpočtové opatření
rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 na
zvýšené náklady spočívající na reinstalaci bezpečnostních
vazeb na Ošetření lipové aleje Na Rozárce v Žamberku
ve výši 40 tis. Kč, a to ponížením položky „Pasportizace
bezpečnosti stromů“ se současným navýšením položky
„Údržba městské zeleně - ošetření lipové aleje“ na celkových 260 tis. Kč. Termín: 31.05.2018.
 102/2018-RADA/5090
- schvaluje z důvodu havarijního stavu nákup automatiky
chemického hospodářství na Městské koupaliště do výše
270.000,- Kč s DPH
- ukládá odboru finančnímu připravit rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018
z kapitoly „Rezerva rozpočtu“. Termín: 30.05.2018.
Zpracovala Bc. Kamila Borovičková,
sekretariát starosty města

