Usnesení RM č. 109/2018-RADA ze den 06.09.2018
109/2018-RADA/5418 - 109. Rada města
I. s chval uj e
ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou
109/2018-RADA/5419 - 109. Rada města
I. s chval uj e
předložený program jednání RM
109/2018-RADA/5420 - 109. Rada města
I. bere na v ědom í
- veřejnou vyhlášku Stavebního úřadu MěÚ Žamberk - územní rozhodnutí o umístění
stavby "Komunikace U Dlouhoňovic na pozemcích parc.č. 3785/1 a 3786 v k.ú.
Žamberk"
- rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o dodatečném povolení stavby "garáže
k krytým stáním" na pozemcích parc.č. 495 a 496 v k.ú. Žamberk
- územní souhlas Stavebního úřadu o umístění stavby "rekonstrukce stávající
vodovodní a kanalizační přípojky k rodinnému domu č.p. 610" na pozemku parc.č.
3702 a 842 v k.ú. Žamberk
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "STL plynová
přípojka a plynofikace RD č.p. 1170" na pozemcích parc.č. 3758/5, 477/16, 4641 v
k.ú. Žamberk
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "STL plynová
přípojka a plynofikace RD č.p. 1239" na pozemcích parc.č. 4685/1, 4685/2 v k.ú.
Žamberk
109/2018-RADA/5421 - 109. Rada města
I. bere na v ědom í
- výzvu odboru ZPZE MěÚ Žamberk k vyjádření k podaným námitkách k řízení ve
věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les "2 ks lipa srdčitá a 3 ks lípa
velkolistá na pozemku parc.č. 3718/5 v k.ú. Žamberk" a vyjádření města k podaným
námitkám v uvedené věci
- výzvu odboru ZPZE MěÚ Žamberk k seznámení se s podklady k řízení ve věci
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les "2 ks lípa srdčitá a 3 ks lípa velkolistá na
pozemku parc.č. 3718/5 v k.ú. Žamberk"
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci
prodloužení lhůty pro povolení kácení dřevin rostoucích mimo les "2ks zerav
západní, túje západní na pozemku parc.č. 102 v k.ú. Žamberk"
109/2018-RADA/5422 - 109. Rada města
I. bere na v ědom í
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení uzavírky silnice II/310 v
Lukavici z důvodu osázení čerpacích stanic odpadních vod v rámci akce "Kanalizace
Lukavice"
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- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk, opatření obecné povahy,
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: silnici č. II/310,
místní komunikaci ul. Lukavská, ul. Školská, silnici III/31014, místní komunikaci ul.
Zemědělská, silnici č. III/31214, místní komunikaci ul. Hlavní Dlouhoňovice, silnici
č. III/31017, místní komunikaci ul. 28. října" z důvodu "”uzavírky pro konání
sportovní akce "MČR - 28. Žamberský duatlon 2018"
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk , opatření obecné povahy,
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 2d chodník ul. 28. října
z důvodu provádění stavebních prací při pokládce datového vedení
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání
komunikace: silnice č. II/310, místní komunikace ul.Sokolovská, ul. Školská, silnice
III/31014, místní komunikaci ul. Fučíkova, místní komunikace ul. 28. října" pro
konání sportovní akce "MČR - 28. Žamberský duatlon 2018"
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace
č. 34c ul. Lukavská, místní komunikace č. 2d chodník ul. 28. října, č. 38d chodník ul
Příčná pro umístění datového vedení v rámci akce "Pokládka datového vedení
Žamberk ulice 28. října"
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zřízení sjezdu, dočasného
připojení sousední nemovitosti na pozemku parc.č. 1193/1 v k.ú. Žamberk z místní
komunikace ul. Albertova za účelem výjezdu ze staveniště při výstavbě
protipovodňových opatření
109/2018-RADA/5423 - 109. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
1. schválit navýšení finančních prostředků do dotačního programu Individuální
dotace o částku 106.842,- Kč
2. Dodatek č. 3 Podmínek pro Individuální dotace
3. pověřit odbor FIN přípravou příslušného rozpočtového opatření
109/2018-RADA/5424 - 109. Rada města
I. bere na v ědom í
komentáře příspěvkových organizací zřizovaných městem Žamberk k hospodaření
organizací dosaženému k 30.06.2018
109/2018-RADA/5425 - 109. Rada města
I. s chval uj e
aktualizované, 3. vydání vnitřní směrnice číslo OS2125 Benefity poskytované
zaměstnancům města a uvolněným zastupitelům
109/2018-RADA/5426 - 109. Rada města
I. s chval uj e
příspěvkové organizaci Městské muzeum Žamberk, ČSA 472, Žamberk, převod
financí z podílových listů z Konzervativního fondu Mix FF vedeného u České
spořitelny a.s., a současně jejich čerpání na opravu a nátěr střechy Domku Prokopa
Diviše ve výši 48.000 Kč
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109/2018-RADA/5427 - 109. Rada města
I. s chval uj e
zvýšení účetních odpisů dlouhodobého majetku pro rok 2018 příspěvkové organizaci
Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova 357, Žamberk, v hlavní činnosti o
15.090 Kč. Výše účetních odpisů dlouhodobého majetku po úpravě bude pro rok
2018 činit 112.614 Kč
109/2018-RADA/5428 - 109. Rada města
I. s chval uj e
rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2018 dle tab.
č.1)
109/2018-RADA/5429 - 109. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
zrušit usnesení číslo 34/2018-ZAST/860 - 34. Zastupitelstvo města
109/2018-RADA/5430 - 109. Rada města
I. ruší
usnesení číslo 103/2018-RADA/5128 - 103. Rada města
II. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
1. schválit dodatek č. 6 ke smlouvě o zabezpečení veřejně prospěšných služeb
uzavřené dne 10.12.2003 mezi městem Žamberk a TS ŽAMBERK s.r.o., IČ
25998218
2. schválit cenový dodatek č. 20 ke smlouvě o zabezpečení veřejně prospěšných
služeb mezi městem Žamberk a TS ŽAMBERK s.r.o., IČ 25998218
109/2018-RADA/5431 - 109. Rada města
I. s chval uj e
zadání realizace veřejného osvětlení v ul. Pod Sanatoriem společnosti TS
ŽAMBERK s.r.o. (IČ: 25998218)
II. pověřuj e
odbor REUP objednáním realizace veřejného osvětlení v ul. Pod Sanatoriem u
společnosti TS ŽAMBERK s.r.o
109/2018-RADA/5432 - 109. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
neschválit prodej části (cca 60 m2) pozemku parc.č. 3716/1 - ost. plocha, ost.
komunikace z celkové výměry 2023 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú.
Žamberk.
Žadatel: F.K.
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109/2018-RADA/5433 - 109. Rada města
I. bere na v ědom í
sdělení provozovatele Městského koupaliště o havarijním stavu některých zařízení
koupaliště
II. pověř uj e
1. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování
1. přípravou podkladů a realizací poptávkového/výběrového řízení vedoucímu k
realizaci nutných oprav před zahájením sezóny roku 2019
Termín: 31.10.2018
109/2018-RADA/5434 - 109. Rada města
I. bere na v ědom í
sdělení vedoucí REUP týkající se projekční chyby v řešení přístupů k řece na
Havlíčkově a Husově nábřeží v rámci výstavby protipovodňové ochrany
II. pověřuj e
1. starostu
1. jednáním s investorem stavby protipovodňové ochrany a zajištěním obnovy
původních přístupů k řece
Termín: 30.09.2018
109/2018-RADA/5435 - 109. Rada města
I. s chval uj e
zadání dokončení veřejného osvětlení na Havlíčkově nábřeží společnosti TS
ŽAMBERK s.r.o. (IČ: 25998218)
II. pověřuj e
odbor REUP objednáním dokončení realizace VO na Havlíčkově nábřeží u
společnosti TS ŽAMBERK s.r.o
109/2018-RADA/5436 - 109. Rada města
I. bere na v ědom í
sdělení vedoucí REUP k plnění usnesení č. 72/2017-RADA/3691 ze dne 4.5.2017
109/2018-RADA/5437 - 109. Rada města
I. s chval uj e
darovací smlouvu mezi městem Žamberk jako dárcem na straně jedné a Městským
muzeem Žamberk, se sídlem Čs.armády 472, Žamberk IČ:72068264 jako
obdarovaným na straně druhé ve věci převodu movitého majetku DDHM (skříně na
poštu)
II. pověřuj e
starostu města podpisem darovací smlouvy
109/2018-RADA/5438 - 109. Rada města
I. bere na v ědom í
koncepční studii parku u Centra sociální péče
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II. s chval uj e
postup dalších přípravných prací za účelem podání žádosti o dotaci v roce 2019
109/2018-RADA/5439 - 109. Rada města
I. s ch val uj e
zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc.č. 4307/1 - tr. tr. porost
z celkové výměry 416 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk z důvodu
umístění plynové přípojky k domu č.p. 1219 na pozemku parc.č. 4296/2 vedený na
LV č. 696 (žadatel) pro obec a k.ú. Žamberk v rozsahu omezení dotčeného pozemku
0,8 m2, za jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.000,--, k této částce bude připočtena
daň s 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: P.N.; M.Ř. korespondenční adresa: J.Ř.
II. pověřuj e
starostu podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
- služebnosti ve věci zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc.č.
4307/1 - tr. tr. porost z celkové výměry 416 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a
k.ú. Žamberk z důvodu umístění plynové přípojky k domu č.p. 1219 na pozemku
parc.č. 4296/2 vedený na LV č. 696 (žadatel) pro obec a k.ú. Žamberk v rozsahu
omezení dotčeného pozemku 0,8 m2, za jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.000,--, k
této částce bude připočtena daň s přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni
uskutečnění platby
109/2018-RADA/5440 - 109. Rada města
I. s ouhl así
se zřízením věcného břemene dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na stavbu "Přípojka sdělovacích kabelů novostavbu přednáškového sálu na
p.p.č. 686/19, 683/1 a 3694/3" na části pozemku parc.č. 668/32 - tr. tr. porost z
celkové výměry 238 m2 veden na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk v rozsahu
1,25 m2 za jednorázovou úhradu ve výši Kč 1.000,-- 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
II. pověřuj e
starostu podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu
"Přípojka sdělovacích kabelů pro novostavbu přednáškového sálu na p.p.č. 686/19,
683/1 a 3694/3" na části pozemku parc.č. 668/35 - tr. tr. porost o výměře 238 m2
veden na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk v rozsahu 1,25 m2 za jednorázovou
úhradu ve výši Kč 1.000,-- bez DPH
109/2018-RADA/5441 - 109. Rada města
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I.

doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
neschválit prodej části (cca 1400 m2) pozemku parc.č. 2422/1 - orná půda z celkové
výměry 259605 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk z důvodu
výstavby rodinného domu.
Žadatel: J.a N. K.

109/2018-RADA/5442 - 109. Rada města
I. s chval uj e
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce
dětského bazénu na koupališti v Žamberku" podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek městem Žamberk, 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
KRAINTEK CZECH s.r.o., Luční 174, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ, IČ: 25278169
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., Bystřice 1312, 739 95 Bystřice, IČ: 25855247
KTS-AME s.r.o., Karla Čapka 60, 500 02 Hradec Králové, IČ: 42194407
ANDOR s.r.o., Hlavná 113, 925 27 Veľký Grob, IČ: 31428541
BAZENSERVIS s.r.o., Čapkova 538, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČ: 64791661
II. j m enuj e
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),
Zděnka Šebková (náhradník Jaroslava Halbrštátová)
III.
ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření ve výši 550.000,- Kč a to ponížením položky
"Rezerva rozpočtu" a vytvořením nové položky rozpočtu "Rekonstrukce
dětského bazénu na koupališti"
Termín: 20.9.2018
109/2018-RADA/5443 - 109. Rada města
I. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr nájmu a
provozování zimního stadionu v areálu Pod Černým lesem v Žamberku na části
pozemku parc.č. 1758/4 v obci a k.ú. Žamberk, jehož součástí je stavba
stadionu, t.j. otevřená chlazená ledová plocha ohraničená mantinely, dočasné
garáže na rolbu, hygienické buňky, sklad materiálu, chladící zařízení, oplocení
areálu zimního stadionu, osvětlení, buňky, přípojky IS (el. energie, kanalizace,
voda) a přístupové cesty na dobu určitou s účinností od 01.11.2018 do
31.10.2019 s tím, že nájemce bude chlazení na ledové ploše provozovat pouze
po dobu zimní sezóny, t.j. od 1.11.2018 do 28.02.2019, na období březen až
říjen 2019 je plocha kluziště používána k dalšímu jinému využití
Termín: 10.09.2018
109/2018-RADA/5444 - 109. Rada města

Strana 6/10

Usnesení RM č. 109/2018-RADA ze den 06.09.2018
I.

pověřuj e
Správu budov Žamberk s.r.o. sepsáním smlouvy o provozování veřejných záchodů u
č.p. 175 v Žamberku se zájemcem M.A. od 01.10.2018
Žadatel: M.A.,

109/2018-RADA/5445 - 109. Rada města
I. s ouhl así
jako vlastník pozemků parc.č. 884/3 - zahrada o výměře 82 m2 a parc.č. 886/2 zahrada o výměře 1828 m2 vše v obci a k.ú. Žamberk s uložením datového vedení na
sousední pozemky parc.č. 881/1, 880, 875/2, 2336/27, 2338/24, 884/1, 885, 886/8,
886/15, 886/14 vše v obci a k.ú. Žamberk.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: Společnost Alberon Letohrad s.r.o, Šedivská 844, 561 51 Letohrad
109/2018-RADA/5446 - 109. Rada města
I. s ouhl así
s umístěním odpadkového koše u vstupu na Židovský hřbitov v Žamberku.
Žadatel: Městské muzeum Žamberk, ČSA 472, 564 01 Žamberk
II. pověřuj e
Odbor REÚP objednáním odpadkového koše k umístění ke vstupu na Židovský
hřbitov v Žamberku
109/2018-RADA/5447 - 109. Rada města
I. ruší
usnesení č. 105/2018-RADA/5216 ze dne 28.06.2018, kterým vzala na vědomí
žádost o poskytnutí účelové dotace z rezervy programu regenerace MPR a MPZ ze
dne 11.06.2018 a doporučila ZM schválit rozdělení finančních prostředků takto:
Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk: Kostel sv. Václava, rejstř. č. 27461/64143 (Restaurování malířské výzdoby kostela, jižní část transeptu) - podíl vlastníka
Kč 16.000,--; podíl města Kč 0,--; požadovaný příspěvek z Programu Kč 600.000,-109/2018-RADA/5448 - 109. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 09/2018/REUP ze dne 17.7.2018 díla "Žamberk prostor u kostela sv. Václava" uzavřené mezi městem Žamberk jako objednatelem a
firmou MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807 jako
zhotovitelem ve věci méněprací
II. pověřuj e
starostu města podpisem dodatku č.2 ke smlouvě o dílo
109/2018-RADA/5449 - 109. Rada města
I. s chval uj e
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vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "ZŠ Žamberk 743 jazyková učebna a bezbariérové úpravy" (stavební část) podle Pravidel pro zadávání
veřejných zakázek městem Žamberk, 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
Sefir s.r.o., Nádražní 540, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 27488853
ISOTEP s. r. o., Královéhradecká 1089, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 25263498
Maixner, s. r. o., 561 15, Sopotnice 170, IČ: 64259030
Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, 517 54 Vamberk, IČ: 47470046
REKOS Ševčík s.r.o., Čs. armády 1401, 564 01 Žamberk, IČ: 25960351
II. j m enuj e
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),
Zděnka Šebková (náhradník Jaroslava Halbrštátová)
109/2018-RADA/5450 - 109. Rada města
I. s chv al uj e
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce chodník
u Městského muzea Žamberk- nové bezbariérové napojení" podle Pravidel pro
zadávání veřejných zakázek městem Žamberk, 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
MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25297899
Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818
STAVITELSTVÍ EU s.r.o., Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk, IČ: 27521711
MATEX HK s.r.o., Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové-Slezské Předměstí, IČ:
25968807
A.B.V. spol. s r.o., Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí Hylváty, IČ: 48154067
II. j m enuj e
komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ve složení Ing. Bc. Oldřich
Jedlička (náhradník Jiří Dytrt), Ing. Lenka Fránková (náhradník Radka Stránská),
Ing. Lenka Dušková(náhradník Ing. David Vacek), člen KV (náhradník člen KV),
MUDr. Jiřina Jirešová (náhradník Jaroslava Halbrštátová)
109/2018-RADA/5451 - 109. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č. 1 k servisní smlouvě mezi městem Žamberk a spol. IterSoft s.r.o. Choceň,
IČ 25970097, Choceň, Nábřeží Krále Jiřího 774
II. pověřuj e
starostu podpisem dodatku č. 1 k servisní smlouvě
109/2018-RADA/5452 - 109. Rada města
I. bere na v ědom í
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dopis S.N. ze dne 22.08.2018, týkající se smlouvy o stavbě PPO na pozemku par.č.
1373, 1374 v k.ú. Žamberk
II. pověřuj e
odbor PRAV ve spolupráci s odborem OBR zasláním odpovědi
109/2018-RADA/5453 - 109. Rada města
I. bere na v ědom í
návrh L.P. na uzavření nové smlouvy na pořádání hudebního festivalu Jamrock v
Žamberku
109/2018-RADA/5454 - 109. Rada města
I. s ouhl así
s umístěním sídla obchodní společnosti Rehabilitace Žamberk s.r.o. v budově čp. 357
v Žamberku, ul. Albertova, která je postavena na pozemku parc.č. 1321, v obci a k.ú.
Žamberk
109/2018-RADA/5455 - 109. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru ŽPZE, REUP a PRAV týkající se náhradních výsadeb a řešení
zpevněné plochy a úpravy nové protipovodňové zídky na Havlíčkově nábřeží
II. s chval uj e
projektovou dokumentaci pro náhradní výsadby PPO "Havlíčkovo nábřeží - lokalita
II, obnova stromořadí" a technické řešení zpevněné plochy a podoby protipovodňové
zídky tamtéž
III.
pověřuj e
1. Ředitele společnosti TS ŽAMBERK s.r.o.
1. vypracováním nabídkové ceny na realizaci náhradních výsadeb v roce 2018 na
Havlíčkově nábřeží a předložením společnosti MADOS MT s.r.o
Termín: 14.9.2018
2. Odbor životního prostředí a zemědělství
1. vypsáním poptávky na technický dozor na realizaci náhradních výsadeb v roce
2018 na Havlíčkově nábřeží
Termín: 28.9.2018
3. místostarostu, Odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Ivana Vrkoče,
1. jednáním s investorem a zhotovitelem stavby protipovodňových opatření a
následnou koordinací uvedených prací na Havlíčkově nábřeží za účelem
dosažení jejich optimální realizace
Termín: 30.11.2018
109/2018-RADA/5456 - 109. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru ŽPZE o zhotovené závěrečné zprávě č. 2 k inventarizaci 367 ks
stromů a stromových skupin na pozemcích ve vlastnictví města Žamberk
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109/2018-RADA/5457 - 109. Rada města
I. s chval uj e
pořádáním dvoudenního víkendového pobytu pro pěstounské rodiny spojeného se
vzděláváním pečujících osob ve dnech 15.-16. září 2018 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
109/2018-RADA/5458 - 109. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit Nominace na Cenu města Žamberka 2018 dle doporučení RM ze dne
06.09.2018
109/2018-RADA/5459 - 109. Rada města
I. bere na v ědom í
oznámení ředitelky MŠ Čtyřlístek o prodloužení provozní doby od 01.09.2018

Jiří Dytrt
starosta

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
místostarosta
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