PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 11/2018
USNESENÍ RM č. 103
ze dne 30.05.2018

 103/2018-RADA/5091
schvaluje ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou.
 103/2018-RADA/5092
schvaluje předložený program jednání RM.
 103/2018-RADA/5093
bere na vědomí: územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby „oplocení” na
pozemku parc. č. 3165/8 v k. ú. Žamberk; usnesení
Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o přerušení řízení
o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu „kulturní centrum a domov pro seniory Žamberk“
na pozemcích v k. ú. Žamberk; oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o seznámení s podklady pro
vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením „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. Dlouhoňovice; rozhodnutí
Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o povolení výjimky
z obecných požadavků na využívání území pro stavbu „garáže“ na pozemku parc. č. 743/7 v k. ú. Žamberk; rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk
o zamítnutí dodatečného povolení stavby „stavební
úpravy a nástavba domu čp. 87“ na pozemku parc.
č. 949 v k. ú. Žamberk; územní rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby „bazar
materiálu a strojů pro kovoobrábění“ na pozemku
parc. č. 2593/42 v k. ú. Žamberk; územní souhlas
Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k provedení stavby „Žamberk, GAF - přeložka VN 0561 - VN, IZ-122000838“ na pozemcích v k. ú. Žamberk; rozhodnutí
Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o povolení výjimky
pro stavbu „stavební úpravy a nástavba RD čp. 73”
na pozemku parc. č. 580 v k. ú. Žamberk.
 103/2018-RADA/5094
bere na vědomí: veřejnou vyhlášku - oznámení odboru SPDO MěÚ Žamberk o zahájení stavebního
řízení na stavbu „rekonstrukce chodníků a komunikace v k. ú. Žamberk, část B ulice 28. října“ na pozemcích v k. ú. Žamberk; veřejnou vyhlášku - oznámení
odboru SPDO MěÚ Žamberk o zahájení stavebního
řízení na stavbu „rekonstrukce chodníků a komunikace v k. ú. Žamberk, část C ul. Komenského, Mánesova“ SO 101 rekonstrukce chodníku na pozemcích
v k. ú. Žamberk; rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace č. 8d ul. Divišova, č. 25c ul. Klostermannova, č.
44c ul. Nad Poliklinikou, č. 60d ul. Zámecká, č. 15d
ul. Hluboká, č. 24d ul. Masarykovo náměstí, č. 38c
Masarykovo náměstí, č. 18c ul. Havlíčkovo nábřeží
na pozemcích v k. ú. Žamberk pro umístění chráničky HDPE trubky a datového vedení; rozhodnutí
odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního
užívání místní komunikace č. 44c ul. Nad Poliklinikou, č. 25c ul. Klostermannova na pozemcích v k. ú.
Žamberk pro užití silničního pozemku pro provádění stavebních prací.
 103/2018-RADA/5095
souhlasí se zapojením Střediska volného času,
ANIMO, Žamberk, 28. října 713, 564 01 Žamberk,
IČ: 72087650, do projektu v rámci výzvy č. 2_18_063
ŠABLONY II. mimo hl. město Praha Podpora škol a
školských zařízení formou projektů zjednodušeného vykazování - ŠABLONY II v operačním programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání.
 103/2018-RADA/5096
schvaluje příspěvkové organizaci Středisko volného času ANIMO Žamberk, 28. října 713, Žamberk,
zvýšení ostatních osobních nákladů pro rok 2018 o
155.000 Kč. Ostatní osobní náklady po úpravě budou pro rok 2018 činit 515.000 Kč. Zvýšené finanční
náklady budou kryty z dotace v rámci Operačního
programu „Zaměstnanost“.

 103/2018-RADA/5097
- schvaluje příspěvkové organizaci Středisko volného
času ANIMO Žamberk, 28. října 713, Žamberk, poskytnutí příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2018 ve výši 311.000 Kč na mezinárodní tábor mládeže 2018 konaný v Žamberku
- doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvkové organizaci Středisko volného času ANIMO
Žamberk, 28. října 713, Žamberk, zvýšení příspěvku na provozní činnost pro rok 2018 o 311.000 Kč.
Příspěvek na provozní činnost celkem po úpravě
bude pro rok 2018 činit 790.000 Kč.
 103/2018-RADA/5098
- bere na vědomí zprávu jednatele společnosti
o činnosti společnosti TS ŽAMBERK s.r.o., Zemědělská 1052, Žamberk za rok 2017
- schvaluje v působnosti valné hromady společnosti
TS ŽAMBERK s.r.o. se sídlem Žamberk, Zemědělská
1052, PSČ 564 01, IČ: 25998218 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, pobočka Pardubice, oddíl C, vložka 19047:
1. Řádnou účetní závěrku společnosti TS ŽAMBERK
s.r.o., sestavenou ke dni 31.12.2017;
2. Hospodářský výsledek společnosti TS ŽAMBERK
s.r.o. dosažený společností ke dni 31.12.2017 dle přílohy číslo 1;
3. Vypořádání hospodářského výsledku společnosti TS ŽAMBERK s.r.o. za rok 2017 - vypořádání části
ztráty ve výši 269.670,43 Kč převodem na účet 429
„Neuhrazená ztráta minulých let“ a úhrada zbývající
části ztráty ve výši 371.716,- Kč společníkem, tj. městem Žamberkem;
- ukládá odboru finančnímu připravit příslušné rozpočtové opatření z rezervy rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2018. Termín: 11.06.2018.
 103/2018-RADA/5099
doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Žamberka sestavenou ke dni
31.12.2017.
 103/2018-RADA/5100
schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka pro rok 2018 dle tab. č. 1.
 103/2018-RADA/5101
- bere na vědomí zprávu o závěrečném účtu města
Žamberka za rok 2017
- doporučuje zastupitelstvu města: 1) schválit celoroční hospodaření města a závěrečný účet města
Žamberka za rok 2017 včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje, oddělení přezkumu hospodaření obcí, o výsledku přezkoumání hospodaření
města Žamberka za rok 2017, bez výhrad; 2) schválit
plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
ke dni 31.12.2017, kdy skutečné příjmy celkem po
konsolidaci činí 148.845.554,41 Kč; skutečné výdaje
celkem po konsolidaci činí 145.294.379,32 Kč; financování činí 3.551.175,09 Kč.
 103/2018-RADA/5102
- bere na vědomí žádost zdravotnického zařízení Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk,
Za Kopečkem 353, Žamberk, o poskytnutí finančního daru z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 ve výši 200 tis. Kč na nákup videobronchoskopu
- doporučuje Albertinu, odbornému léčebnému
ústavu, Žamberk, podat si na město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: 00279846, žádost
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka na rok 2018 na nákup
video-bronchoskopu.
 103/2018-RADA/5103
- schvaluje Informačnímu středisku Žamberk nákup termotiskárny pro tisk originálních vstupenek
portálu TicketLIVE. Nákup bude realizován v rámci
rozpočtu příjmů a výdajů Informačního střediska
na rok 2018
- ukládá odboru finančnímu připravit příslušné
rozpočtové opatření. Termín: 11.06.2018.
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 103/2018-RADA/5104
doporučuje zastupitelstvu města schválit předběžnou spoluúčast města Žamberka, Masarykovo nám.
166, Žamberk, IČ: 00279846, na financování nákladů
na přípravu a na financování splátek úvěru cyklostezky Valdštejn - Šušek s podílem na nákladech ve
výši 40%, v období 15 let, do celkové výše 1.503.640 Kč.
K definitivnímu rozhodnutí bude městu Žamberku
předložena Sdružením obcí Orlicko, Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: 70951993 patřičná smlouva
o poskytnutí dotace.
 103/2018-RADA/5105
schvaluje v působnosti valné hromady společnosti Správa budov Žamberk s.r.o. se sídlem Žamberk,
Klostermannova 990, PSČ 564 01, IČ: 25280091,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové: 1) Znění smlouvy o dílo se
zhotovitelem technologie kotelny čp. 990, ul. Klostermannova, Žamberk společnost K Mont Choceň
s.r.o., Vraclavská 285, Vysoké Mýto, IČ: 25916483.
Pověřuje jednatele Správy budov Žamberk s.r.o.
podpisem; 2) Znění příkazní smlouvy modernizace
kotelny čp. 1375, ul. 28. října, Žamberk, se společností Dabona s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad
Kněžnou, IČ: 64826996. Pověřuje jednatele Správy
budov Žamberk s.r.o. podpisem smlouvy.
 103/2018-RADA/5106
- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 3926/2 - ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 557 m2 vedeném na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk z důvodu vodovodní a kanalizační přípojky pro rodinný dům čp.
664 na pozemku parc. č. 602, vše vedeno na LV č. 308
(žadatel) dle Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene - služebnosti v předpokládaném rozsahu 4 m2 dle situačního snímku tvořícího přílohu č. 1 této smlouvy a za podmínek uvedených v příloze. Výše jednorázové náhrady vyplacená
straně povinné za zřízení popsaných práv odpovídající věcnému břemeni bude činit 1.000 Kč, k této
částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle
zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby
a k poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Toto sdělení nenahrazuje
rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: L. K.
- pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti ve věci zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 3926/2 - ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 557 m2 vedeném na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk z důvodu vodovodní a kanalizační přípojky pro rodinný dům čp. 664
na pozemku parc. č. 602, vše vedeno na LV č. 308 (žadatel) v předpokládaném rozsahu 4 m2 vyznačeném
v situačním snímku tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy.
Výše jednorázové náhrady vyplacená straně povinné
za zřízení popsaných práv odpovídající věcnému břemeni bude činit 1.000 Kč, k této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné
ke dni uskutečnění platby a k poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou.
 103/2018-RADA/5107
schvaluje zrušení v souladu s § 127 odst. 1 zákona 134/2016 Sb. veřejné zakázky „Realizace úspor
energií - MěÚ čp. 833 Žamberk“, „Vestavba osobní
plošiny v čp. 833 Žamberk“ zadané dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek formou zjednodušeného podlimitního řízení z důvodu
neobdržení žádné nabídky.
 103/2018-RADA/5108
schvaluje zrušení veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce „Nové zázemí na dětském dopravním hřišti - Žamberk II.“ zadané v souladu s Pravidly
pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem z důvodu neobdržení žádné nabídky.

 103/2018-RADA/5109
- schvaluje na základě výsledků veřejné zakázky
„ZŠ Žamberk 743 - rekonstrukce WC dívky“ zadané
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek
městem Žamberkem zhotovitelem akce pana Zdeňka Pauka - Stavopa, IČ: 74266501
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
 103/2018-RADA/5110
ukládá odboru regionálního rozvoje a územního
plánování vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr pachtu části (cca 200 m2) pozemku parc. č. 1320/14 - ost. plocha, zeleň z celkové
výměry 21.044 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk. Žadatel: J. Š. Termín: 01.06.2018.
 103/2018-RADA/5111
- revokuje usnesení č. 102/2018-RADA/5068 ze dne
17.05.2018
- schvaluje realizaci úprav nádvoří u objektu ZŠ 581
podle žádosti budoucího ředitele v rozsahu nabídky
zhotovitelů: Radim Kotleba, IČ: 72824603, Filip Konvalinka, IČ: 72964804 a Roman Šimuna, IČ: 73651842
- 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: 15.06.2018
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
 103/2018-RADA/5112
doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej částí pozemků (cca 600 m2) parc. č. 508/12 ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 54 m2
a parc. č. 508/35 - ost. plocha, jiná plocha z celkové
výměry 1.913 m2, vše vedeno na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk. Žadatel: M. B.
 103/2018-RADA/5113
pověřuje odbor REUP provést v souladu s Pravidly
pro zadávání veřejných zakázek poptávkové řízení
na administraci veřejné zakázky zadané dle zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek investiční akce „Zimní stadion Žamberk“ ve variantách:
1) otevřené řízení (§ 56 a násl. zákona č. 134/2016
Sb.); 2) užší řízení (§ 58 a násl. zákona č. 134/2016
Sb.); 3) koncesní řízení (§ 180 a násl. zákona
č. 134/2016 Sb.), vždy s uvedením zájmu o realizaci dané varianty, cenou a termínem (resp. časovou
náročností) realizace daného typu veřejné zakázky.
 103/2018-RADA/5114
- souhlasí: 1) se zřízením věcného břemene dle
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na stavbu „Plynovodní přípojka pro novostavbu přednáškového sálu na p.p.č. 686/19, 683/1
a 3694/3“ na částech pozemků parc. č. 668/3,
668/32, 668/41, vše vedeno na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk za jednorázovou úhradu ve výši
1.512 Kč bez DPH za podmínek uvedených v příloze. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko,
vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření
dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: Náboženská společnost
Svědkové Jehovovi, Armády 1306/2b, 158 00 Praha 13, Stodůlky; 2) se zřízením věcného břemene
dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na stavbu „Kanalizační přípojka pro novostavbu přednáškového sálu na p. p. č. 686/19, 683/1
a 3694/3“ na částech pozemků parc. č. 668/3,
668/32, vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k. ú.
Žamberk za jednorázovou úhradu ve výši 408 Kč bez
DPH za podmínek uvedených v příloze. Toto sdělení
nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: Náboženská společnost Svědkové Jehovovi, Armády 1306/2b, 158 00 Praha 13, Stodůlky
- pověřuje: 1) starostu města podpisem Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na
stavbu „Plynovodní přípojka pro novostavbu přednáškového sálu na p. p. č. 686/19, 683/1 a 3694/3“
na částech pozemků parc. č. 668/3, 668/32, 668/41,
vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk
za jednorázovou úhradu ve výši 1.512 Kč bez DPH
za podmínek uvedených v příloze; 2) starostu města podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene na stavbu „Kanalizační přípoj-

ka pro novostavbu přednáškového sálu na p. p.
č. 686/19, 683/1 a 3694/3“ na částech pozemků parc.
č. 668/3, 668/32, vše vedeno na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk za jednorázovou úhradu ve výši
408 Kč bez DPH za podmínek uvedených v příloze.
 103/2018-RADA/5115
- schvaluje nákup tiskárny EPSON M100 a zajištění
služby - migrace vážního hospodářství do Centra
nakládání s odpady v Dlouhoňovicích (CNO)
- ukládá odboru finančnímu připravit rozpočtové
opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 ve výši 8.500,- Kč, a to: ponížit
položku „rezerva rozpočtu“ se současným vytvořením výdajových položek rozpočtu „provoz CNO“
ve výši 5.000,- Kč a „provoz CNO, nákup DDHM“
ve výši 3.500,- Kč. Termín: 14.06.2018
- ukládá oddělení informatiky: 1) vystavit objednávku na nákup inkoustové, černobílé tiskárny EPSON
M100 v ceně 3.500,- Kč vč. DPH. Termín: 15.06.2018;
2) vystavit objednávku na zajištění služby - migrace vážního hospodářství v CNO za cenu 2.000,- Kč
vč. DPH. Termín: 15.06.2018.
 103/2018-RADA/5116
ukládá odboru finančnímu připravit rozpočtové
opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
na rok 2018 ve výši 100.000,- Kč, a to: ponížit položku „rezerva rozpočtu“ a současně navýšit položku
rozpočtu „Havarijní opravy“. Termín: 15.06.2018.
 103/2018-RADA/5117
ukládá odboru regionálního rozvoje a územního
plánování vyvěsit na úřední desku Městského úřadu
v Žamberku záměr pronájmu části zábradlí na hranici pozemků parc. č. 769/5 - ost. plocha, jiná plocha
o výměře 326 m2 a parc. č. 769/6 - ost. plocha,
zeleň o výměře 84 m2, vše vedeno na LV č. 10001 pro
obec a k. ú. Žamberk na dobu neurčitou na umístění baneru - reklamy o rozměrech 395x65 cm v délce
25 m od hranice přechodu pro chodce u kruhového
objezdu. Žadatel: M. V. Termín: 01.06.2018.
 103/2018-RADA/5118
- bere na vědomí sdělení vedoucích odborů REUP,
FIN a PRAV ve věci znaleckého posudku na pozemky
parc. č. 4015/1 (součástí stavba čp. 1277, obč. vyb.),
2366/5, 2366/6, 2367/6, 3796/5 a 3796/4, vše vedeno na LV č. 1874 pro obec a k. ú. Žamberk za cenu
obvyklou
- revokuje usnesení č. 101/2018-RADA/5015 ze dne
03.05.2018 ve věci odkupu pozemků parc. č. 4015/1
(součástí stavba čp. 1277, obč. vyb.), 2366/5, 2366/6,
2367/6, 3796/5 a 3796/4, vše vedeno na LV č. 1874
pro obec a k. ú. Žamberk za nabídkovou cenu ve výši
2.000.000,- Kč.
- schvaluje postoupení zastupitelstvu města rozhodnutí o odkupu pozemků parc. č. 4015/1 - zast.
plocha a nádvoří o výměře 684 m2 (součástí 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. 3796/5 - ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 17 m2 a parc. č. 3796/4
- ost. plocha, ost. komunikace o výměře 190 m2,
vše vedeno na LV č. 1874 pro obec a k. ú. Žamberk
za nabídkovou cenu ve výši 2.000.000,- Kč.
 103/2018-RADA/5119
ukládá odboru finančnímu provést rozpočtové
opatření ve výši 40.000,- Kč, a to ponížením položky „Rezerva rozpočtu“ a navýšením položky rozpočtu „Opravy a údržba do majetku města, akce
do 500.000,- Kč“. Termín: 12.07.2018.
 103/2018-RADA/5120
schvaluje uložení chráničky (HDPE trubky) a datového vedení v ul. Nad Poliklinikou do městských
pozemků p. č. 743/20, 743/16, 743/17, 743/14,
743/15, 743/1, 747/12, 747/3, 747/15, 747/6 v k. ú.
a obci Žamberk.
 103/2018-RADA/5121
doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí
jezu na pozemku parc. č. 3882/35 do vlastnictví
města formou souhlasného prohlášení (zápisem
vlastnického práva ke stavbě, která je samostatnou
věcí - stavba na cizím pozemku). Pozemek parc.
č. 3882/35 - zastavěná plocha, vodní dílo, jez
o výměře 246 m2 (dle GP č. 3098-354/2017) je ve
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vlastnictví Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého
951/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 70890005. Jez bude
do majetku města zařazen v reprodukční pořizovací ceně dle znaleckého posudku č.8381-076/2018
ze dne 24.05.2018 ve výši 399.720,- Kč.
 103/2018-RADA/5122
- schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „SVČ ANIMO - jazyková učebna
a bezbariérové úpravy“ podle Pravidel pro zadávání
veřejných zakázek městem Žamberkem a podmínek dotačního programu, výzva bude zveřejněna
na webových stránkách města a profilu zadavatele
s tím, že zároveň bude osloveno 5 dodavatelů, hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti nabídek
bude nejnižší nabídková cena: 1) Vaspo Vamberk
s.r.o, Smetanovo nábřeží 180, 517 54 Vamberk,
IČ: 47470046; 2) GRIFMONT CZ s.r.o., Budovatelů 917,
537 01 Chrudim II, pobočka 564 01 Žamberk, Helvíkovice 173, IČ: 26012120; 3) Kerson spol. s r. o., Dobré
80, 517 93 Dobré, IČ: 45536040; 4) M-stav UNO s.r.o.,
Horní Libchavy 70, 561 16 Libchavy, IČ: 24677825;
5) GRASEV s.r.o., 516 03, Lukavice 247, IČ: 27525376
- 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),
Ivan Vrkoč (náhradník MUDr. Jiřina Jirešová).
 103/2018-RADA/5123
- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 3758/5 - tr. tr. porost
o výměře 2.924 m2 vedeném na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk z důvodu STL plynovodní přípojky
pro rodinný dům čp. 1170 na pozemku parc. č. 4641,
vše vedeno na LV č. 907 (žadatel) dle Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v předpokládaném rozsahu 11,00 m2 dle
situačního snímku tvořícího přílohu č. 1 této smlouvy a za podmínek uvedených v příloze. Výše jednorázové náhrady vyplacená straně povinné za zřízení
popsaných práv odpovídající věcnému břemeni
bude činit 1.000,- Kč, k této částce bude připočtena
daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné
ke dni uskutečnění platby a k poskytnutí náhrady
dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko,
vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření
dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: F. a J. M.
- pověřuje starostu města podpisem Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti ve věci zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 3758/5 tr. tr. porost o výměře 2.924 m2 vedeném na LV č. 10001
pro obec a k. ú. Žamberk z důvodu STL plynovodní
přípojky pro rodinný dům čp. 1170 na pozemku parc.
č. 4641, vše vedeno na LV č. 907 (žadatel) v předpokládaném rozsahu 11,00 m2 vyznačeném v situačním snímku tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy. Výše
jednorázové náhrady vyplacená straně povinné za
zřízení popsaných práv odpovídající věcnému břemeni bude činit 1.000,- Kč, k této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby a k poskytnutí náhrady
dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou.
 103/2018-RADA/5124
- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti
na části pozemku parc. č. 3692/1 - ost. plocha, jiná
plocha o výměře 1.626 m2 vedeném na LV č. 10001
pro obec a k. ú. Žamberk z důvodu STL plynovodní přípojky pro rodinný dům čp. 656 na pozemku
parc. č. 594/1, vše vedeno na LV č. 1645 (žadatel)
dle Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti v předpokládaném
rozsahu 6,00 m2 dle situačního snímku tvořícího
přílohu č. 1 této smlouvy a za podmínek uvedených
v příloze. Výše jednorázové náhrady vyplacená straně povinné za zřízení popsaných práv odpovídající věcnému břemeni bude činit 1.000,- Kč, k této
částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle
zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby
a k poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Toto sdělení nenahrazuje

rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: M. E.
- pověřuje starostu města podpisem Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti ve věci zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 3692/1 ost. plocha, jiná plocha o výměře 1.626 m2 vedeném
na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk z důvodu
STL plynovodní přípojky pro rodinný dům čp. 656
na pozemku parc. č. 594/1, vše vedeno na LV č. 1645
(žadatel) v předpokládaném rozsahu 6,00 m2 vyznačeném v situačním snímku tvořícím přílohu č. 1
této smlouvy. Výše jednorázové náhrady vyplacená
straně povinné za zřízení popsaných práv odpovídající věcnému břemeni bude činit 1.000,- Kč, k této
částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle
zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby
a k poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou.
 103/2018-RADA/5125
- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/2018/
REUP na akci „Restaurátorské práce na kamenných
částech kašny se sousoším Nymfy a Kentaura v Žamberku“ mezi městem Žamberkem a BcA. Jaroslavem
Vrbatou, IČ: 70165181, ve věci prodloužení termínu
dokončení a zprovoznění díla
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1
smlouvy o dílo č. 01/2018/REUP.
 103/2018-RADA/5126
- 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.
 103/2018-RADA/5127
bere na vědomí sdělení odboru PRAV o žádostech
o poskytnutí informací.
 103/2018-RADA/5128
doporučuje zastupitelstvu města: 1) schválit dodatek č. 6 ke smlouvě o zabezpečení veřejně prospěšných služeb uzavřené dne 10.12.2003 mezi městem Žamberkem a TS ŽAMBERK s.r.o., IČ 25998218;
2) schválit cenový dodatek č. 20 ke smlouvě o zabezpečení veřejně prospěšných služeb mezi městem
Žamberkem a TS ŽAMBERK s.r.o., IČ 25998218.
 103/2018-RADA/5129
- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
2.300 Kč V. Ř.
- pověřuje starostu města podpisem darovací
smlouvy.
 103/2018-RADA/5130
- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
2.300 Kč J. K.
- pověřuje starostu města podpisem darovací
smlouvy.
 103/2018-RADA/5131
- zrušuje usnesení rady města č. 102/20189RADA/5072 z 17.05.2018
- schvaluje dohodu o skončení nájmu mezi městem
Žamberkem, jako pronajímatelem, a spol. ADIE s.r.o.,
IČ: 60703873, Prostějov, k 30.06.2018
- pověřuje starostu města podpisem dohody.
 103/2018-RADA/5132
- schvaluje smlouvu o zpracování osobních údajů
a Smlouvu o podmínkách Sdílení dat mezi Asseco
Solutions, a.s., IČ: 64949541, se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99 (dodavatel) a městem Žamberkem
(odběratel)
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
 103/2018-RADA/5133
ukládá Mgr. Šárce Strnadové, odbor finanční, zpracovat plán rozvoje sportu města ve smyslu zák.
č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001
Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 25.06.2018.
 103/2018-RADA/5134
- schvaluje smlouvy o výkonu funkce pověřence
GDPR mezi:
- městem Žamberkem, příspěvkovou organizací
Základní škola Žamberk, 28. října 581, a Sdružením
obcí Orlicko
- městem Žamberkem, příspěvkovou organizací

Základní škola Žamberk, Nádražní 743, a Sdružením obcí Orlicko
- městem Žamberkem, příspěvkovou organizací
Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK Žamberk, a Sdružením
obcí Orlicko
- městem Žamberkem, příspěvkovou organizací
Mateřská škola SLUNÍČKO Žamberk, a Sdružením
obcí Orlicko
- městem Žamberkem, příspěvkovou organizací
Středisko volného času ANIMO, Žamberk, a Sdružením obcí Orlicko
- městem Žamberkem, příspěvkovou organizací
Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk,
a Sdružením obcí Orlicko
- městem Žamberkem, příspěvkovou organizací
Centrum sociální péče města Žamberk, a Sdružením obcí Orlicko
- pověřuje starostu města podpisem smluv.
 103/2018-RADA/5135
- schvaluje dohodu o mlčenlivosti mezi Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí a městem Žamberkem
- pověřuje starostu města podpisem dohody.
 103/2018-RADA/5136
- schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na ošetření lipové aleje na Rozálce v Žamberku
- pověřuje starostu města k podpisu dodatku č. 1 se
společností ALL4TREES, s.r.o., Otvovice 147.
Termín: 15.06.2018.
 103/2018-RADA/5137
- bere na vědomí zápis z jednání komise pro sociální
služby ze dne 29.05.2018
- schvaluje na základě doporučení komise pro sociální služby uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou v DPS na byt č. 175 s L. Š.
 103/2018-RADA/5138
schvaluje zapojení města Žamberka do realizace
projektu Zůstat co nejdéle doma i s Alzeheimerovou
chorobou, který bude realizován organizací Alzheimer´s Support Center Czech Republic, o.p.s., Dukelská 548, Ústí nad Orlicí. Projekt bude realizován bez
finančního přispění města Žamberka.
 103/2018-RADA/5139
schvaluje ukončení členství H. B. v Komisi Sboru pro
občanské záležitosti ke dni 31.05.2018.
 103/2018-RADA/5140
neschvaluje prezentaci v Deníku přílohy „Cesty městy“.
 103/2018-RADA/5141
bere na vědomí navýšení rozpočtové položky „Propagace města“ o 7.000,- Kč z rezervy rozpočtu podle
předpokládaných výdajů do konce roku 2018 - viz
důvodová zpráva.
 103/2018-RADA/5142
odvolává Bc. Karla Formánka dnem 31.05.2018 z
funkce předsedy komise pro regeneraci městské památkové zóny a současně také ke stejnému datu ruší
jeho členství v uvedené komisi.
 103/2018-RADA/5143
- bere na vědomí předložené nabídky na rozšíření
MKDS v lokalitě koupaliště
- schvaluje realizaci rozšíření MKDS v lokalitě koupaliště firmou AG COM Smiřice, za cenu uvedenou v
přiložené nabídce (248.000,- Kč vč. DPH)
- pověřuje vedoucího oddělení informatiky vystavením objednávky na dodávku rozšíření MKDS. Termín: 20.11.2018
- schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a
výdajů města Žamberka pro rok 2018 dle tab. č. 2.
 103/2018-RADA/5144
schvaluje platový výměr Mgr. Jaromíra Žejdlíka, ředitele Základní školy Žamberk, 28. října 581, s účinností od 01.06.2018.
 103/2018-RADA/5145
bere na vědomí zápis z jednání Redakční rady Žamberských listů ze dne 14.05.2018.
 103/2018-RADA/5146
bere na vědomí oznámení ředitelky MŠ Sluníčko o
uzavření školy o hlavních prázdninách ve dnech
23.07.-24.08.2018.
 103/2018-RADA/5147
bere na vědomí oznámení ředitelky Městské knihovny Žamberk o letní uzavírce ve dnech 23.-27.07.2018.
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 103/2018-RADA/5148
bere na vědomí výzvu k vymáhání nároku na náhradu škody, která vznikla na majetku města, zaslanou spolkem Právo ve veřejném zájmu, z. s. dne
21.05.2018.

USNESENÍ ZM č. 33
ze dne 29.05.2018

 33/2018-ZAST/820
schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM Mgr. Jaromíra
Žejdlíka a Petra Halbrštáta.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13A,
14+, 15A, 16A, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 33/2018-ZAST/821
schvaluje předložený program jednání ZM rozšířený
o bod 2.1. Žádost občanů k projednání.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+,
14+, 15A, 16A, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 33/2018-ZAST/822
schvaluje zápis z jednání ZM č. 32/2018-ZAST ze dne
10.04.2018.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+,
14+, 15A, 16A, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 Usnesení č. nebylo přijato
Zastupitelstvo města ukládá Jiřímu Dytrtovi, starostovi, pozvat na řádné jednání ZM konané dne
19.06.2018 zástupce Povodí Labe, s.p., Zástupce oblastního inspektorátu ČIŽP k projektu PPO Žamberk.
Do té doby ZM nerozhodne o smlouvě o financování
akce realizované v rámci programu 129260.
nepřijato, pro: 8, proti: 1, zdržel se: 8
1+, 2-, 3Z, 4+, 5Z, 6+, 7Z, 8Z, 9Z, 10+, 11A, 12Z, 13Z,
14A, 15A, 16A, 17Z, 18+, 19+, 20+, 21+
 Usnesení č. nebylo přijato
Zastupitelstvo města
- schvaluje smlouvu o financování akce realizované
v rámci projektu P 129260 s Ministerstvem zemědělství ČR, Praha 1 a Povodím Labe, s.p., Hradec Králové
- pověřuje Jiřího Dytrta podpisem smlouvy
- ukládá odboru finančnímu zapracovat navýšenou
spoluúčast města Žamberka na stavbě protipovodňových opatření do střednědobého výhledu rozpočtu města na období let 2019-2023.
Termín: 31.08.2018.
nepřijato, pro: 10, proti: 1, zdržel se: 4,
1Z, 2+, 3+, 4-, 5+, 6Z, 7+, 8+, 9+, 10N, 11A, 12+, 13+,
14A, 15A, 16A, 17+, 18Z, 19+, 20Z, 21N
 33/2018-ZAST/823
bere na vědomí informace vedoucí REUP o vývoji
projekční přípravy výstavby zimního stadionu.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+,
14A, 15A, 16A, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
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

Změny ve vydávání
osobních a cestovních dokladů
Dne 1. července 2018 se stane účinným zákon
č. 195/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999
Sb., o občanských průkazech a zákon č. 329/1999
Sb., o cestovních dokladech. Nová právní úprava
s sebou přinese řadu změn ve vydávání občanských
průkazů (dále jen OP) a cestovních pasů (dále jen CP).
Bude zahájeno plošné vydávání OP se strojově
čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem.
OP vydané před účinností tohoto zákona zůstanou
v platnosti. Skončí vydávání OP se strojově čitelnými údaji (bez kontaktního elektronického čipu) a OP
bez strojově čitelných údajů s platností na 1 měsíc
z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení
OP. Tyto OP s platností na 1 měsíc se vydají pouze
v souvislosti s výkonem volebního práva.
Jako dosud si občan starší 15 let při převzetí nového OP musí zadat bezpečnostní osobní kód (BOK),
který slouží k autentizaci při prezenčním (fyzickém)
ztotožnění. Při převzetí nového OP si nově občan
může zadat identifikační osobní kód (IOK) a deblokační osobní kód (DOK). IOK slouží k přístupu
k identifikačnímu certifikátu, je využíván při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním
údajům. DOK slouží k odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu, pokud by si tento přístup
občan po třetím chybném zadání IOK zablokoval.
Využití elektronického kontaktního čipu bude pro
občany dobrovolné. Pokud si občan domů pořídí
čtečku elektronických čipů, bude možné komunikovat např. s elektronickým portálem občana (náhled
na výpis z rejstříku trestů, bodový systém), ověřit konec platnosti dokladů, komunikovat např. s Českou
správou sociálního zabezpečení a dalšími.
Zavádí se vydávání CP a OP se strojově čitelnými
údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne nebo
do 5 pracovních dnů. Lhůta 30 dnů pro vydání standardních dokladů se nemění. O doklady vydávané
ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne nebo do 5
pracovních dnů lze požádat u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u Úřadů
městských částí) nebo u Ministerstva vnitra. Převzetí
dokladů vydaných do 24 hodin bude možné POUZE
na Ministerstvu vnitra ČR.
Pracoviště Ministerstva vnitra – Na Pankráci 72,
Praha 4.
V případě zájmu si občan může do žádosti o OP
a CD uvést telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.
Na uvedený kontakt se mu zašle informace o možnosti převzetí hotového dokladu.
PŘEHLED SPRÁVNÍCH POPLATKŮ:
OP pro občana mladšího 15 let
ve lhůtě do 30 dnů – 50 Kč,
ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,
ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč.
OP pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě
do 5 pracovních dnů – 500 Kč,
do 24 hodin v pracovních dnech – 1.000 Kč.
CP pro občana mladšího 15 let
ve lhůtě do 30 dnů – 100 Kč,
ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 1.000 Kč,
ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 2.000 Kč.
CP pro občana staršího 15 let
ve lhůtě do 30 dnů – 600 Kč,
ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 3.000 Kč,
ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 6.000 Kč.
M. Valachová, DiS.,
referentka správního oddělení
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