Usnesení RM č. 1/2018-RADA ze dne 01.11.2018
01/2018-RADA/1 - 1. Rada města
I. s chval uj e
ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku
01/2018-RADA/2 - 1. Rada města
I. s chval uj e
předložený program jednání RM
01/2018-RADA/3 - 1. Rada města
I. bere na v ědom í
- stanovisko Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k dělení pozemku parc.č. 1641/2 v k.ú.
Žamberk dle GP č. plánu 3170-202/2018 ze dne 16.08.2018
- souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k povolení stavby podle §15 zákona č.
183/2006 Sb. "Komunikace U Dlouhoňovic na pozemcích parc.č. 3785/1 a 3786 v
k.ú. Žamberk na pozemcích parc. č. 3870, 3785/1, 2222/1, 2217/6, 2218, 2202,
2205/3, 2205/5, 2205/6, 2217/2, 3786, 2217/20, 2217/1, 2210/1 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" na pozemcích
v k.ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení řízení o povolení změny
stavby před jejím dokončením "stavební úpravy objektu Muzea starých strojů a
technologií" na pozemcích parc.č. 2675/3 a 2672/3 v k.ú. Žamberk
- společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
Stavebního úřadu MěÚ Žamberk stavby "přístavba, nástavba a stavební úpravy RD
č.p. 123" na pozemcích parc.č. 1103, 1104, 1102/2 v k.ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení řízení o dodatečném
povolení stavby "stavební úpravy a nástavba objektu č.p. 730" na pozemku parc.č.
2593/3 v k.ú. Žamberk
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "kolna" na
pozemku parc.č. 767 v k.ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení řízení o prodloužení platnosti
stavebního povolení na stavbu "realizace úspor energií - MěÚ č.p. 833 Žamberk stavební úpravy střešní konstrukce včetně vestavby kanceláří do části podkroví a
vestavby osobní plošiny" na pozemku parc.č. 786/1 v k.ú. Žamberk
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na změnu stavby "veřejné
osvětlení - ulice Řadová" na pozemcích parc.č. 683/4, 694/1, 4225/1, 694/59,
694/10, 683/8, 694/2 v k.ú. Žamberk
- seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk
pro stavbu "stavební úpravy a přístavba skladu" na pozemcích parc.č. 2593/53,
2593/31 v k.ú. Žamberk
- rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o změně stavby před jejím
dokončením, "stavební úpravy a nástavba domu č.p. 22" na pozemku parc.č. 512 v
k.ú. Žamberk, spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby
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- veřejnou vyhlášku - územní rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění
stavby "”pokládka datového vedení Žamberk ulice 28. října" na pozemcích parc.č.
3752/6, 3756/3, 3759/2, 3752/12, 395, 3751/1 v k.ú. Žamberk
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "Pokládka
datového vedení Žamberk ulice Ke Střelnici" na pozemcích parc.č. 3798/1, 2476/2,
2468/9 v k.ú. Žamberk
- rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o dodatečném povolení stavby pro
stavbu "stavební úpravy a nástavba objektu č.p. 730" na pozemku parc.č. 2593/3 v
k.ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení územního řízení o umístění
stavby "Výstavba průmyslového centra, I.Etapa-přeložky stávajících inženýrských
sítí" na pozemcích parc.č.2225 a 2228 v k.ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení stavebního řízení ohlášení
stavby "přístavba, nástavba a stavební úpravy rekreační chaty e.č.19" na pozemcích
parc.č. 369/1, 369/3, 370/1, 370/3 v k.ú. Žamberk
01/2018-RADA/4 - 1. Rada města
I. bere na v ědom í
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les "1 ks jasan ztepilý na pozemku parc.č.
3720/1 v k.ú. Žamberk"
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o schválení plánu opatření pro případy
havárie - pro areál Agro Žamberk a.s. ul. Zemědělská včetně čerpací stanice
pohonných hmot v k.ú. Žamberk
- oznámení odboru SPDO MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les "1 ks borovice černé na pozemku parc.č.
1655/1 v k.ú. Žamberk"
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o vydání souhlasu se stavbou "zimní
stadion Žamberk" na pozemcích parc.č. 1758/4, 1759/2, 1760/7 v k.ú. Žamberk
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení vodoprávního řízení ve věci
"Schválení plánu opatření pro případy havárie - areál obchodní společnosti
FRISCHBETON s.r.o."
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o nepovolení kácení stromu rostoucího
mimo les "1ks jasanu ztepilého na pozemku parc.č. 3720/1 v k.ú. Žamberk
- závazné stanovisko odboru ZPZE MěÚ Žamberk ke kácení dřevin rostoucích mimo
les "1 ks lípa srdčitá na pozemku parc.č. 749/24 v k.ú. Žamberk
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o vydání povolení k vypouštění odpadních
vod, při odstávce ČOV II, do vod povrchových
- výzva odboru ZPZE MěÚ Žamberk k vyjádření k podaným námitkám ve věci
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les "1 ks borovice černé na pozemku parc.č.
1655/1 v k.ú. Žamberk"
01/2018-RADA/5 - 1. Rada města
I. bere na v ědom í
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk, opatření obecné povahy,
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 7c Brorsenova a č. 48c
ul. Orlická z důvodu provádění stavebních prací při výstavbě PPO na Divoké Orlici
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- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 7c ul. Brorsenova pro provádění stavebních prací v rámci akce
Protipovodňová opatření na Divoké Orlici
- stanovení odboru SPDO MěÚ Žamberk místní úpravy provozu na místní
komunikaci č. 46c nám. Gen. Knopa z důvodu zrušení vyhrazeného parkovacího
stání pro držitele průkazu ZTP/P
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk, opatření obecné povahy,
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 38c Masarykovo
náměstí z důvodu konání oslav 100 let republiky
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 38c Masarykovo náměstí pro konání oslav 100 let republiky
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o dodatečné povolení zvláštního užívání
místní komunikace č. 21d chodník ul. Kyjevská u č.p. 1159 z důvodu odstranění
havárie vodovodního řádu
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o dodatečné povolení zvláštního užívání
místní komunikace č. 79c ul. Tovární u č.p. 506 z důvodu odstranění havárie
vodovodního řádu
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk, opatření obecné povahy,
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 37c ul. Mánesova,
místní komunikaci č. 26c ul. Komenského, místní komunikaci č. 91 ul. Vrchlického z
důvodu uzavírky místních komunikací při opravě povrchu ul. Vrchlického
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení uzavírky místní komunikace
č.27v ul. Mánesova, č. 26c ul. Komenského, č. 91c ul. Vrchlického z důvodu
frézování vozovky a pokládky nového povrchu vozovky
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č.85c ul. U Polikliniky pro vyhrazené 2 parkovací stání - parkovací
karta č. 1 a č. 2
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk, opatření obecné povahy,
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č.38c Masarykovo
náměstí z důvodu konání akce "Rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark"
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 38c Masarykovo náměstí pro akci "Rozsvícení vánočního stromu a
vánoční jarmark"
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 85c ul. U Polikliniky pro vyhrazená 3 parkovací stání - parkovací
karta č. 3, 4 a č. 5
- oznámení odboru SPDO MěÚ Žamberk o zahájení řízení o prodloužení platnosti
stavebního povolení na stavbu "Žamberk-Husovo nábřeží, novostavba chodníku" na
pozemku parc.č. 3723/1 v k.ú. Žamberk
01/2018-RADA/6 - 1. Rada města
I. s chval uj e
složení komise pro hodnocení žádostí o dotace z dotačního programu "podpora
památkové péče" a hodnocení žádostí o "Individuální dotace" obsahově odpovídající
okruhu hodnocení dle programu: Ing. Bc. Oldřich Jedlička, Jiří Dytrt, Ing. Iveta
Hoffmannová, Mgr. Petr Hažmuka, David Houdek
II. j m enuj e
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1. Komisi pro regeneraci městské památkové zóny Žamberk ve složení:
Wieslaw Kalemba, duchovní správce ŘKF, děkanství Žamberk
Mgr. Petr Hažmuka, ředitel Městského muzea Žamberk
Mgr. Lucie Leuchterová
Ing. Milan Mariánek, KrÚ Pardubického kraje, památková péče
Mgr. Ivana Panochová Ph.D., NPÚ Pardubice, územní garant
2. Předsedu Komise pro regeneraci městské památkové zóny Žamberk: Ing. Ivetu
Hoffmannovou, referentku oddělení územního plánování a památkové péče, MěÚ
Žamberk
01/2018-RADA/7 - 1. Rada města
I. s chval uj e
vzor smlouvy o nájmu hrobového místa
01/2018-RADA/8 - 1. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni 31.10.2018, uvedené
v tab. č. 1)
01/2018-RADA/9 - 1. Rada města
I. bere na v ědom í
plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 ke dni 30.9.2018
01/2018-RADA/10 - 1. Rada města
I. s chval uj e
rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2018 dle tab.
č.1)
01/2018-RADA/11 - 1. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, o
navýšení průměrného přepočteného počtu pracovníků pro rok 2019
II. ukl ádá
finančnímu odboru připravit materiál na jednání rady města Žamberka, na kterém
budou schvalovány mzdové limity příspěvkových organizací na rok 2019
01/2018-RADA/12 - 1. Rada města
I. s chval uj e
příspěvkové organizaci Městské muzeum Žamberk, ČSA 472, Žamberk, výši
účetních odpisů dlouhodobého majetku pro rok 2018 v objemu 2.238 Kč
01/2018-RADA/13 - 1. Rada města
I. s chval uj e
příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, Nádražní 743, Žamberk, použití
finančních prostředků uspořených v rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018;
ve výši do 65.000 Kč na pořízení nábytku a na nákup vybavení do kanceláře zástupce
ředitele a ve výši do 10.000 Kč na dovybavení kanceláře ekonomky, dle návrhu
příspěvkové organizace
01/2018-RADA/14 - 1. Rada města
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I.

s chval uj e
příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova 357,
Žamberk, snížení mzdového limitu pro rok 2018 o 70.000 Kč. Mzdový limit po
úpravě bude pro rok 2018 činit 5.572.500 Kč

01/2018-RADA/15 - 1. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova
357, Žamberk, snížení příspěvku na provoz pro rok 2018 o 180.000 Kč v souvislosti
se získanou účelovou dotací od Pardubického kraje.
Příspěvek na provoz po úpravě bude pro rok 2018 činit 3.578.000 Kč, příspěvek na
provozní činnost celkem bude pro rok 2018 činit 8.067.000 Kč
01/2018-RADA/16 - 1. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost příspěvkové organizace Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk, o
změnu čerpání finančních prostředků v rámci rozpočtu příspěvkové organizace na
rok 2018
II. pověřuj e
finanční odbor jednáním s vedením Základní školy Žamberk, 28. října 581, Žamberk,
ve věci doplnění informací k této žádosti a zpracováním podkladů k žádosti do
příštího jednání rady města Žamberka
01/2018-RADA/17 - 1. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis č. 4/2018 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka konané dne
25.10.2018
II. s chval uj e
vyřazení majetku inventární číslo: NB/96/0018, Př/04/02, Př/04/03, AVT/12/02,
OST/94/034, OST/94/034, OST/94/034, OST/94/0374, OST/94/034 a Tv/94/22 z
účetní evidence příspěvkové organizace Základní škola Žamberk, 28. října 581,
Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 4/2018 z jednání komise pro likvidaci majetku
města Žamberka a jeho následnou likvidaci dle Směrnice pro likvidaci majetku města
Žamberka. Vyřazení majetku z důvodu jeho zastarání. Vyřazení majetku inv. č.
AVT/12/02 z důvodu zastarání, nepoužitelnosti a neopravitelnosti
01/2018-RADA/18 - 1. Rada města
I. bere na v ědom í
komentáře k hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem Žamberk k
30.09.2018
01/2018-RADA/19 - 1. Rada města
I. s chval uj e
1. navýšení mzdového limitu uvolněných členů zastupitelstva na rok 2018 o 385.406
Kč. Mzdový limit uvolněných členů zastupitelstva na rok 2018 činí 1.773.406 Kč
2. rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2018 dle
tab. č. 2)
01/2018-RADA/20 - 1. Rada města
I. bere na v ědom í
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žádost Aeroklubu Žamberk z.s., 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
II. s chval uj e
poskytnutí daru z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 Aeroklubu
Žamberk z.s., Letiště 1023, Žamberk, IČ: 15028089, ve výši 20 000,- Kč
III.
ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. Připravit návrh darovací smlouvy pro poskytnutí daru z rozpočtu příjmů a
výdajů města Žamberka na rok 2018 Aeroklubu Žamberk z.s., Letiště 1023,
Žamberk, IČ: 15028089
Termín: 15.11.2018
2. připravit příslušné rozpočtové opatření
Termín: 15.11.2018
01/2018-RADA/21 - 1. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost Turistického informačního střediska Žamberk o navýšení rozpočtu na rok
2018 o částku 16 000 Kč na položce „příjmy z prodeje zboží“ se současným
navýšením výdajové položky „nákup zboží“
II. s chval uj e
navýšení rozpočtu příjmů a výdajů Turistického informačního střediska Žamberk na
rok 2018 o částku 16 000 Kč
III.
ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést příslušné rozpočtové opatření
Termín: 15.11.2018
01/2018-RADA/22 - 1. Rada města
I. s věřuj e
uzavírání nájemních smluv na hrobová místa Městskému úřadu Žamberk
II. pověřuj e
Mgr. Šárku Strnadovou, referentku finančního odboru města Žamberka, aby v plném
rozsahu zastupovala a činila jménem města Žamberka všechna právní jednání,
týkající agendy nájmů z hrobových míst, a to ve smyslu zákonů č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník a č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
obojí v platném znění
01/2018-RADA/23 - 1. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova
357, Žamberk, o zadání projektové dokumentace a realizaci výstavby garáže v roce
2019
II. ukl ádá
1.
finančnímu odboru zapracovat finanční prostředky uspořené příspěvkovou
organizací Centrum sociální péče města Žamberk v roce 2018 a v letech minulých v
celkové výši 863.000 Kč do návrhu rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok
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2019, s určením na projektovou dokumentaci a na realizaci výstavby garáže pro 3
automobily terénní pečovatelské služby
2.
odboru regionálního rozvoje a územního plánování zahrnout zpracování
projektové dokumentace a realizaci výstavby garáže pro 3 automobily terénní
pečovatelské služby Centra sociální péče města Žamberk do plánu investic na rok
2019
01/2018-RADA/24 - 1. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit prodej pozemku parc.č. 1097/3 - zahrada o výměře 78 m2 v obci a k.ú.
Žamberk za kupní cenu dle cenové mapy, t.j. Kč 500,--/m2.
Žadatel: J.K.
01/2018-RADA/25 - 1. Rada města
I. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje bytu 1+1,
umístěný v 1.PP domu č.p. 829, jehož celková podlahová plocha s
příslušenstvím je 48,90 m2. Bytová jednotka se nachází v budově č.p. 829, 830
na pozemcích parc.č. 3950 - zast. plocha a nádvoří o výměře 219 m2, parc.č.
3949/1 - zast. plocha a nádvoří o výměře 232 m2, parc.č. 3949/2 - zast. plocha
a nádvoří o výměře 9 m2, parc.č. 3949/3 - zast. plocha a nádvoří o výměře 4 m2
vše v obci a k.ú. Žamberku formou aukce za vyvolávací cenu ve výši Kč
682.400,--.
Žadatel: Správa budov Žamberk s.r.o., Klostermanova 990, 564 01 Žamberk
Termín: 30.11.2018
01/2018-RADA/26 - 1. Rada města
I. s ouhl así
se změnou nájemních smluv - nájemní smlouva č. 12 N 11 / 50 ze dne 28.02.2011 a
nájemní smlouva č.254 N 10 / 50 ze dne 30.11.2010 ve věci úpravy výměry (snížení
celkem o cca 15 m2) u pozemků parc.č. 558/2 - zahrada o výměře 226 m2 a parc.č.
558/1 - zahrada o výměře 403 m2 vedených na listu vlastnictví 10002 (Česká
republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3) u
obytných domů č.p. 1280 a 1279.
Žadatel: J.T.
II. pověřuj e
starostu podpisem dodatků k nájemním smlouvám č. 12 N 11 / 50 ze dne 28.02.2011
a nájemní smlouva č.254 N 10 / 50 ze dne 30.11.2010 ve věci úpravy výměry
(snížení celkem o cca 15 m2) u pozemků parc.č. 558/2 - zahrada o výměře 226 m2 a
parc.č. 558/1 - zahrada o výměře 403 m2 vedených na listu vlastnictví 10002 (Česká
republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3) u
obytných domů č.p. 1280 a 1279
01/2018-RADA/27 - 1. Rada města
I. s chval uj e
zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 3714 - ost. plocha, jiná plocha o
výměře 2271 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk ve věci akce
"Žamberk, Pod Skalami, 1171/2 - nové OM" dle Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-2017569/VB/2,
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Žamberk, Pod Skalami, 1171/2 - nové OM v předpokládaném rozsahu 16,8 m2 za
jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.000,--, k této částce bude připočtena dan z
přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby, za podmínek
uvedných v příloze.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: Společnost ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení GTT a.s., Nádražní 115, 560
02 Česká Třebová
II. pověřuj e
starostu podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby č. IV-12-2017569/VB/2, Žamberk, Pod Skalami, 1171/2 - nové
OM ve věci zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 3714 - ost. plocha,
jiná plocha o výměře 2271 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk ve
věci akce "Žamberk, Pod Skalami, 1171/2 - nové OM" dle v předpokládaném
rozsahu 16,8 m2 za jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.000,--, k této částce bude
připočtena dan z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby
01/2018-RADA/28 - 1. Rada města
I. s chval uj e
pronájem části (cca 280 m2) pozemku parc.č. 3726/1 - ost. plocha, ost. komunikace z
celkové výměry 1850 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk na dobu
neurčitou za nájemné ve výši Kč 5,--/m2/rok.
Žadatel: M. a Z.T.
II. pověřuj e
starostu podpisem nájemní smlouvy ve věci pronájmu části (cca 280 m2) pozemku
parc.č. 3726/1 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 1850 m2 vedený na
LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk
01/2018-RADA/29 - 1. Rada města
I. bere na v ědom í
informace starosty a vedoucí odboru REUP o dosavadních událostech souvisejících s
usnesením ZM č. 34/2018-ZAST/852 a souhlasí s navrženým dalším postupem v této
věci
01/2018-RADA/30 - 1. Rada města
I. pověřuj e
1. místostarostu a vedoucí Odboru REÚP dalším jednáním ve věci prodeje pozemků
parc.č. 477/63 - tr. tr. porost o výměře 39 m2, parc.č. 477/62 - tr. tr. porost o výměře
38 m2, parc.č. 477/61 - tr. tr. porost o výměře 34 m2, parc.č. 477/65 - tr. tr. porost o
výměře 46 m2, parc.č. 477/66 - tr. tr. porost o výměře 58 m2, parc.č. 477/67 - tr. tr.
porost o výměře 59 m2 vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
Žadatel: J. a A. P.,E.M., L. a N. N., J. a V. P.,L.D.
01/2018-RADA/31 - 1. Rada města
I. s chval uj e
1. na základě protokolu hodnotící komise výsledky veřejné zakázky "Chodník u
Městského muzea - nové bezbariérové napojení" zadané v souladu s Pravidly pro
zadávání veřejných zakázek městem Žamberk a zhotovitelem díla firmu
Stavitelství EU s.r.o., Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk, IČ: 27521711.
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Dodavatel předložil nabídku ekonomicky nejvýhodnější v Kč vč. DPH, pořadí
ostatních nabídek je uvedeno v příloze
2. rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2018 dle
tab. č.3)
II. pověřuj e
starostu města podpisem smlouvy o dílo
01/2018-RADA/32 - 1. Rada města
I. s chval uj e
na základě protokolu hodnotící komise výsledky veřejné zakázky "Rekonstrukce
dětského bazénu na koupališti v Žamberku" zadané v souladu s Pravidly pro
zadávání veřejných zakázek městem Žamberk a zhotovitelem díla firmu REKOS
Ševčík s.r.o., Čs. armády 1401, 564 01 Žamberk, IČ: 25960351. Dodavatel předložil
nabídku ekonomicky nejvýhodnější, jelikož uvedl nejnižší nabídkovou cenu
základního řešení v Kč bez DPH, pořadí ostatních nabídek je uvedeno v příloze. Dílo
bude realizováno včetně úpravy vytápění
II. pověřuj e
starostu města podpisem smlouvy o dílo
III.
doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2018
dle tab. č.4)
01/2018-RADA/33 - 1. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č.8 k pojistné smlouvě číslo 5900008708 se SLAVIA pojišťovnou, a.s. ve
věci pojištění odpovědnosti za škodu vozidla HYUNDAI IX20 RZ 4E9 1199
II. pověřuj e
starostu města podpisem dodatku č.8 k pojistné smlouvě č.5900008708
01/2018-RADA/34 - 1. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č.9 k pojistné smlouvě číslo 5900008243 se SLAVIA pojišťovnou, a.s. ve
věci havarijního pojištění osobního automobilu HYUNDAI IX20 RZ 4E9 1199
II. pověřuj e
starostu města podpisem dodatku č.9 k pojistné smlouvě č.5900008243
01/2018-RADA/35 - 1. Rada města
I. s chval uj e
vyřazení movitého majetku DDHM uvedeného v příloze z účetní evidence majetku
města Žamberka a jeho odbornou likvidaci (majetek v hodnotě do 3.000,- Kč mimo
režim Směrnice pro likvidaci majetku města Žamberka)
01/2018-RADA/36 - 1. Rada města
I. pověřuj e
2. místostarostu jednáním ve věci odkupu podílů pozemků parc.č. 477/102 - orná
půda o výměře 16 m2, parc.č. 486/1 - ost.plocha o výměře 286 m2, parc.č. 486/2 - ost.
plocha o výměře 59 m2, parc.č. 486/3 - ost. plocha o výměře 10 m2, parc.č. 487/56 zast. plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba č.p. 1375, tech. obč. vyb., LV č.
2553 - Správa budov Žamberk s.r.o. - kotelna), parc.č. 487/75 - ost. plocha o výměře
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31 m2, parc.č. 487/76 - ost. plocha o výměře 5 m2, parc.č. 487/80 - ost. plocha o
výměře 33 m2, parc.č. 487/81 - ost. plocha o výměře 13 m2, parc.č. 487/83 - ost.
plocha o výměře 21 m2, parc.č. 487/87 - ost. plocha o výměře 63 m2, parc.č. 487/89 ost. plocha o výměře 63 m2 vše vedeno na LV č. 684 pro obec a k.ú. Žamberk tzv.
"řeznická cesta".
Žadatel: V.Č., M.F.,V.F., M.H.,M.J.,S.K.,M.K., R.M.,V.T., J.V.
01/2018-RADA/37 - 1. Rada města
I. nesouhl así
s oplocením ve výši 1,60 m pronajaté části (cca 200 m2) pozemku parc.č. 1320/14 ost. plocha, zeleň z celkové výměry 21044 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú.
Žamberk z důvodu studie parku u Centra sociální péče ve městě Žamberk. Ostatní
ujednání pachtovní smlouvy ze dne 04.07.2018 zůstávají v platnosti.
Žadatel: J.Š.
01/2018-RADA/38 - 1. Rada města
I. s chval uj e
zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 2191 - tr. tr. porost o výměře 1763
m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk na akci "Žamberk 2148/2,
Veselý - nové OM, kNN" dle Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-122016187/VB/3, Žamberk 2148/2, Veselý - nové OM, kNN v rozsahu dle GP č. pl.
3150-333/2018 za jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.000,--; k této částce bude
připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění
platby.
Žadatel: Společnost ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení společnosti Energomontáže
Votroubek s.r.o., Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
II. pověřuj e
starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2016187/VB/3,
Žamberk 2148/2, Veselý - nové OM, kNN v rozsahu dle GP č. pl. 3150-333/2018 za
jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.000,--; k této částce bude připočtena daň z
přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby ve věci zřízení
věcného břemene na části pozemku parc.č. 2191 - tr. tr. porost o výměře 1763 m2
vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk
01/2018-RADA/39 - 1. Rada města
I. s chval uj e
dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce (varhan) mezi městem Žamberk a
příspěvkovou organizací Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk, IČ:
72087668 jako vypůjčitelem na straně druhé
II. pověřuj e
starostu města podpisem dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce
01/2018-RADA/40 - 1. Rada města
I. nesouhl así
s oplocením části (cca 200 m2) pozemku parc.č. 1320/14 - ost. plocha, zeleň z
celkové výměry 21044 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk formou
oplocenky. Další ujednání Smlouvy o nájmu ze dne 11.06.2007 zůstávající v
platnosti.
Žadatel: M.B., H.B.
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01/2018-RADA/41 - 1. Rada města
I. s chval uj e
zahrnout připojištění ztráty vody způsobené nežádoucím a náhlým únikem vody z
vodovodního zařízení (vodné, stočné) do Smlouvy o pojištění majetku a o pojištění
odpovědnosti ze dne 21. 1. 2016 uzavřené s Českou pojišťovnou, a.s., Praha, IČ:
45272956
II. pověřuj e
zástupce makléřské společnosti Živnostenská pojišťovací, a.s. přípravou dodatku ke
smlouvě o pojištění majetku a o pojištění odpovědnosti s Českou pojišťovnou, a.s. v
navrženém rozsahu a následně starostu města jeho podpisem
01/2018-RADA/42 - 1. Rada města
I. s chval uj e
zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemků parc.č. 2285/1 - orná půda o
výměře 10594 m2, parc.č. 3789 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2472 m2, parc.č.
2391 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1574 m2, parc.č. 2410/8 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 1424 m2 vše vedeno na LV č. 10001 v obci a k.ú. Žamberk ve
věci přípojek (vodovodní, kanalizační, datové) k plánové stavbě hangáru - skladovací
haly dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 9/2018
v celkovém rozsahu cca 15 m2 za jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.000,--, k této
částce bude připočtena platná sazba DPH za podmínek uvedených v příloze.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatřeného dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním
předpisem.
Žadatel: Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 844, 561 51 Letohrad
II. pověřuj e
starostu podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. 9/2018 ve věci zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemků parc.č.
2285/1 - orná půda o výměře 10594 m2, parc.č. 3789 - ost. plocha, jiná plocha o
výměře 2472 m2, parc.č. 2391 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1574 m2, parc.č.
2410/8 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1424 m2 vše vedeno na LV č. 10001
v obci a k.ú. Žamberk ve věci přípojek (vodovodní, kanalizační, datové) k plánové
stavbě hangáru - skladovací haly v celkovém rozsahu cca 15 m2 za jednorázovou
náhradu ve výši Kč 1.000,--, k této částce bude připočtena platná sazba DPH
01/2018-RADA/43 - 1. Rada města
I. s chval uj e
zřízení věcného břemene na části pozemků parc.č. 2285/1 - orná půda o výměře
10594 m2 a parc.č. 3789 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2472 m2 vše v obci a k.ú.
Žamberk ve věci nového kabelového vedení dle Smlouvy o zřízení věcného břemene
- služebnosti č. IV-12-2016745/VB/1,Žamberk, 2314/4, Venclová Veselá - nové O"
v rozsahu dle GP č.pl. 3167-654/2018, za jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.000,--,
k této částce bude připočtena platná sazba DPH.
Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín v zastoupení společnosti K energo s.r.o.,
Semanínská 1703, 560 02 Česká Třebová
II. pověřuj e
starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-122016745/VB/1,Žamberk, 2314/4, Venclová Veselá - nové O" ve věci zřízení
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věcného břemene na části pozemků parc.č. 2285/1 - orná půda o výměře 10594 m2 a
parc.č. 3789 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2472 m2 vše v obci a k.ú. Žamberk v
rozsahu dle GP č. pl. 3167-654/2018, za jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.000,--,
k této částce bude připočtena platná sazba DPH
01/2018-RADA/44 - 1. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č.1 ke smlouvě o dílo akce „Divadelní kavárna v Žamberku - změna
vzduchotechniky a vytápění, část A. vzduchotechnika“ uzavřené mezi městem
Žamberk a firmou Vzduchotechnika - Šlapal spol. s.r.o., Horní Dobrouč 147, 561 02
Dolní Dobrouč, IČO: 25933400 ve věci méněprací, víceprací a prodloužení termínu
dokončení
II. p o v ěřuj e
starostu podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo
01/2018-RADA/45 - 1. Rada města
I. revokuj e
usnesení č. 110/2018-RADA/5490 ze dne 20.9.2018 ve věci výběru typu střešní
krytiny pro zapracování do projektu "PD na obnovu střechy radnice č.p. 166,
Žamberk"
II. s chval uj e
zařazení prejzové střešní krytiny na obnovu střechy radnice č.p. 166 do Anketního
dotazníku pro Program regenerace MPZ Žamberk pro rok 2019
01/2018-RADA/46 - 1. Rada města
I. revokuj e
usnesení č. 5549 ze 4.10.2018
II. pověřuj e
1. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování
1. objednáním
1. rekonstrukce rumpálu v prostoru naproti kostelu sv. Václava, zahrnující svaření
popraskaných a jinak poškozených částí konstrukce, povrchové úpravy
(odstranění původních vrstev barev a znečištění povrchu, nátěr s finální barvou
v odstínu kovářská čerň matná), umístění nádoby na odčerpanou vodu ve stejné
pvrchové úpravě a zprovoznění čerpacího mechanismu.
Dodavatel: Muzeum starých strojů a technologií Žamberk, cena 42.000 Kč + DPH
2. dalších prací (nezbytná manipulace, kontrola kvality vody, případná úprava
povrchu)
Termín: 30.11.2018
01/2018-RADA/47 - 1. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci vedoucí odboru REUP o vyhlášení Výzvy V4 Sport, vydané MŠMT dne
26.10.2018
II. předává
1. Zastupitelstvo města
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1. rozhodnutí o udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci dle Výzvy V4 Sport,
investice 2019/2020 MŠMT na výstavbu zimního stadionu a přijetí usnesení o
závazku k financování akce v požadované výši
Termín: 15.12.2018
01/2018-RADA/48 - 1. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č.2 ke smlouvě o dílo akce „Divadelní kavárna v Žamberku - změna
vzduchotechniky a vytápění, část B. vytápění“ uzavřené mezi městem Žamberk a
firmou Jaroslav Flekr, Fučíkova 1216, Žamberk 564 01, IČO: 16806131 ve věci
ponížení ceny díla z důvodu provedených změn
II. pověřuj e
starostu podpisem dodatku č. 2 smlouvy o dílo
01/2018-RADA/49 - 1. Rada města
I. ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok
2018 ve výši 58.900,- Kč a to ponížením položky "Rezerva rozpočtu" a
navýšením položky rozpočtu "Opravy a údržba do majetku města" (Oprava
stávající asfaltové parkovací plochy k č.p. 1059 - 1060)
Termín: 15.11.2018
01/2018-RADA/50 - 1. Rada města
I. s chval uj e
poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč dle Pravidel SAM 3221 pro narozené
dítě, a to: dle přílohy
II. t rvá
na neposkytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč dle Pravidel SAM 3221 pro
narozené dítě, a to D.J., pro D.J., z důvodu nesplnění podmínek Pravidel SAM 3221,
neboť dítě nemělo trvalý pobyt v Žamberku ode dne narození
III.
pověřuj e
starostu podpisem darovacích smluv
01/2018-RADA/51 - 1. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu o dílo č. 53051/2018 mezi společností SEMO Výtahy, s.r.o., IČ 27464997,
se sídlem Dolní Dobrouč 375 a městem Žamberk
II. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy o dílo
01/2018-RADA/52 - 1. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu o zpracování osobních údajů a smlouvu o podmínkách sdílení dat mezi spol.
Asseco Solutions, a.s., IČ 64949541, se sídlem Praha 4, Zelený Pruh 1560/99 a
městem Žamberk
II. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy
01/2018-RADA/53 - 1. Rada města
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I.

bere na v ědom í
informaci odboru PRAV o žádosti o poskytnutí informace

01/2018-RADA/54 - 1. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci vedoucích odborů FIN, PRAV a REUP o splněných usneseních č.
4664/2018, 4678/2018, 4680/2018, 4688/2018, 4689/2018, 4690/2018, 4693/2018,
4710/2018, 4713/2018, 4730/2018, 4733/2018, 4736/2018, 4739/2018, 4740/2018,
4741/2018, 4742/2018, 4743/2018, 4744/2018, 4745/2018, 4746/2018, 4747/2018,
4748/2018, 4749/2018, 4750/2018, 4757/2018, 4759/2018, 4760/2018, 4762/2018,
4763/2018, 4764/2018, 4765/2018, 4766/2018, 4766/2018, 4771/2018, 4772/2018,
4773/2018, 4774/2018, 4775/2018, 4776/2018, 4777/2018, 4778/2018, 4779/2018,
4780/2018, 4781/2018, 4784/2018, 4785/2018, 4786/2018, 4787/2018, 4788/2018,
4789/2018, 4791/2018, 4792/2018, 4793/2018, 4803/2018, 4804/2018, 4805/2018,
4807/2018, 4808/2018, 4809/2018, 4810/2018, 4811/2018, 4812/2018, 4814/2018,
4818/2018, 4819/2018, 4820/2018, 4821/2018, 4822/2018, 4823/2018, 4824/2018,
4825/2018, 4826/2018, 4827/2018, 4828/2018, 4829/2018, 4830/2018, 4831/2018,
4832/2018, 4833/2018, 4834/2018, 4835/2018, 4836/2018, 4837/2018, 4838/2018,
4839/2018, 4840/2018, 4841/2018, 4842/2018, 4843/2018, 4844/2018, 4845/2018,
4851/2018, 4852/2018, 4563/2018, 4567/2018, 4568/2018, 4569/2018, 4570/2018,
4575/2018, 4580/2018, 4581/2018, 4582/2018, 4583/2018, 4584/2018, 4585/2018,
4586/2018, 4587/2018, 4588/2018, 4589/2018, 4592/2018, 4593/2018, 4594/2018,
4895/2018, 4896/2018, 4897/2018, 4898/2018, 4899/2018, 4900/2018, 4901/2018,
4902/2018, 4903/2018, 4904/2018,4913/2018, 4919/2018, 4920/2018, 4921/2018,
4922/2018, 4923/2018, 4938/2018, 4939/2018, 4940/2018, 4941/2018, 4942/2018,
4943/2018,4944/2018, 4945/2018, 4946/2018, 4947/2018, 4948/2018, 4949/2018,
4951/2018, 4965/2018, 4966/2018, 4967/2018, 4968/2018, 4970/2018, 4971/2018,
4972/2018, 4975/2018, 4977/2018, 4978/2018, 4979/2018, 4980/2018, 4981/2018,
4982/2018, 4983/2018, 4984/2018, 4985/2048, 4986/2018, 4987/2018, 4988/2018,
4989/2018, 4991/2018,
01/2018-RADA/55 - 1. Rada města
I. s chval uj e
obsah dodatku č. 2 mezi městem Žamberk a Diakonií Broumov, sociální družstvo
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem smlouvy
Termín: 3.12.2018
01/2018-RADA/56 - 1. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu o dílo na monitoring jakosti vod uzavřenou mezi městem Žamberk a
společností FINGEO s.r.o., Choceň 1622, na roky 2019-2023
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem smlouvy
Termín: 3.12.2018
01/2018-RADA/57 - 1. Rada města
I. s chval uj e
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obsah dohody o ukončení smlouvy s J.N.
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem smlouvy
Termín: 3.12.2018
01/2018-RADA/58 - 1. Rada města
I. s chval uj e
obsah smlouvy mezi městem Žamberk a původcem odpadu: Praktický lékař Žamberk
s.r.o., Nádražní 753, Žamberk
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem smlouvy
Termín: 3.12.2018
01/2018-RADA/59 - 1. Rada města
I. s ouhl así
s navrženým rozdělením finančních prostředků v rozpočtu JPO II
II. ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. připravit příslušné rozpočtové opatření
Termín: 30.11.2018
01/2018-RADA/60 - 1. Rada města
I. s ouhl así
s navrženým rozdělením finančních prostředků v rozpočtu krizové řízení
II. ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. připravit příslušné rozpočtové opatření
Termín: 30.11.2018
01/2018-RADA/61 - 1. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z kontroly BOZP a PO v tělocvičně města dne 27.9.2018
II. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. odstranit nedostatky pod p.č. 1. a 5. zápisu z kontroly
Termín: 31.03.2019
2. Odboru obrany a krizového řízení
1. odstranit nedostatky uvedené pod p.č. 3., 4., 7. zápisu z kontroly
Termín: 30.04.2019
01/2018-RADA/62 - 1. Rada města
I. s chval uj e
na základě provedeného opakovaného poptávkového řízení zadaného v souladu s
Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk zhotovitelem zakázky
"Zpracování projektu nové výsadby - protipovodňová opatření Žamberk" L.H.
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01/2018-RADA/63 - 1. Rada města
I. s chval uj e
darovací smlouvy za účast na oslavách vzniku republiky 28. října 2018. s J.H., J.D.,
J.P.
II. pověřuj e
1. starostu
1. jejich podpisem
Termín: 9.11.2018
01/2018-RADA/64 - 1. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání redakční rady Žamberských listů ze dne 08.10.2018
01/2018-RADA/65 - 1. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a provoz turistického informačního centra č.
OKSCR18/24744 s Pardubickým krajem
II. pověřuj e
1. starostu
1. jejím podpisem
Termín: 10.11.2018
01/2018-RADA/66 - 1. Rada města
I. s chval uj e
pořádání trhů na horním parkovišti u Konzumu ve dnech 30.04., 28.05, 25.06.,
30.07., 27.08., 24.09., 29.10., 26.11., 17.12.2019 za částku 4 000,- včetně DPH za
jeden trh.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: I. a J. N.
01/2018-RADA/67 - 1. Rada města
I. s chval uj e
bezplatné zapůjčení zasedací místnosti MěÚ - budova radnice ve dnech 16.01.,
13.02., 10.04., 15.05., 12.06., 07.08., 11.09., 09.10., 13.11.2019 pro schůzky výboru
Svazu postižených civilizačními chorobami, z.s.
Žadatel. Svaz postižených civilizačními chorobami, z.s., základní organizace
Žamberk, 28. října 1016, Žamberk
01/2018-RADA/68 - 1. Rada města
I. bere na v ědom í
výroční zprávu Základní školy Žamberk, 28. října 581za školní rok 2017/2018
01/2018-RADA/69 - 1. Rada města
I. s chval uj e
snížení ceny jízdného pro všechny cestující linky městské hromadné dopravy
Žamberk, kterou zajišťuje společnost AUDISBUS, Rychnov nad Kněžnou od
01.11.2018 na částku 2,- Kč
Ing. Bc. Oldřich Jedlička
Ivan Vrkoč
starosta
1. místostarosta
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