Usnesení RM č. 3/2018-RADA ze dne 29.11.2018
03/2018-RADA/140 - 3. Rada města
I. s chval uj e
ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou
03/2018-RADA/141 - 3. Rada města
I. s chval uj e
předložený program jednání RM
03/2018-RADA/142 - 3. Rada města
I. bere na v ědom í
- rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o společném územním rozhodnutí a
stavební povolení na stavbu "stavební úpravy a přístavba skladu" na pozemcích
parc.č. 2593/53 a 2593/31 v k.ú. Žamberk
- rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk 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 o umístění stavby "kanalizační
přípojka pro RD č.p. 279"” na pozemcích parc.č. 3742/1 v k.ú. Žamberk
- seznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk s podklady pro vydání rozhodnutí ve
věci "Výstavba průmyslového centra, I.etapa-přeložky stávajících inženýrských sítí"
na pozemcích parc.č. 2225 a 2228 v k.ú. Žamberk
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "oplocení" na
pozemcích parc.č. 1310/1 a 1311 v k.ú. Žamberk
- seznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk s podklady pro vydání rozhodnutí o
dodatečném povolení stavby "stavební úpravy domu č.p. 90" na pozemku parc.č. 955
v k.ú. Žamberk
- územní rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "dopravní a
technická infrastruktura pro výstavbu rodinných domů, lokalita Na Skalách Žamberk
- I.etapa" na pozemcích parc.č. 2422/1, 2428, 2418/11, 3798/1, 2430/2, 3430/3, 3797
v k.ú. Žamberk
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "pokládka
datového vedení - Rozálka I. etapa" na pozemcích parc. č. 881/1, 875/2, 2336/27,
884/1, 886/8, 880, 886/15, 885, 2328/24 v k.ú. Žamberk
- územní rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "výstavba
průmyslového centra, I. etapa-přeložky stávajících inženýrských sítí na pozemku
parc.č. 2225 a 2228 v k.ú. Žamberk
03/2018-RADA/143 - 3. Rada města
I. bere na v ědom í
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o schválení plánu opatření pro případy
havárie - areál obchodní společnosti FRISCHBETON s.r.o.
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o odvodech za trvalé odnětí části
pozemkové parcely č. 1356/2 v k.ú. Žamberk ze zemědělského půdního fondu pro
akci "Novostavba rodinného domu s garáží, terasou, včetně zpevněných ploch"”
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- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci "zásah
do významného krajinného prvku - kácení a práce v břehových prostorech" v k.ú.
Líšnice, Žamberk, Helvíkovice
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o odvodech za trvalé odnětí části
pozemkové parcely č. 2422/7 v k.ú. Žamberk ze zemědělského půdního fondu pro
akci "Novostavba rodinného domu včetně zpevněných ploch"”
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení kácení dřevin rostoucích mimo
les "1ks borovice černé na pozemku parc.č. 1655/1 v k.ú. Žamberk" a o uložení
náhradní výsadby
03/2018-RADA/144 - 3. Rada města
I. bere na v ědom í
- výzvu odboru SPDO MěÚ Žamberk k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce na
stavbu "úprava prostoru u kostela sv. Václava" So 101 - zpevněné plochy a sadové
úpravy na pozemku parc.č. 939/1, 940, 942, 952, 3705/11, 3705/31 v k.ú. Žamberk
- veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy odboru SPDO MěÚ Žamberk,
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Havlíčkovo nábřeží,
ul. Havlenova, silnici č.I/11 z důvodu přeložky plynovodu v rámci výstavby
protipovodňových opatření
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace
č.58c ul. Pod Skalami pro umístění podzemního kabelového vedení NN v rámci akce
"Žamberk, Pod Skalami, 1172/2-nové OM"
- rozhodnutí o povolení uzavírky odboru SPDO MěÚ Žamberk místní komunikace č.
18c ul. Havlíčkovo nábřeží z důvodu přeložky plynovodu v rámci PPO
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č.23c Jiráskovo náměstí na pozemku parc.č. 3742/1 v k.ú. u č.p. 279,
užití silničního pozemku pro provádění stavebních prací na akci Kanalizační přípojka
pro RD č.p.279"
03/2018-RADA/145 - 3. Rada města
I. bere na v ědom í
- rozhodnutí odboru REUP MěÚ Žamberk o vydání závazného stanoviska provést
rozvody a restaurování na kašně se sousoším Nymfy a Kentaura na Masarykově
náměstí, na pozemku parc.č. 3684 v k.ú. Žamberk z hlediska zájmů státní památkové
péče
03/2018-RADA/146 - 3. Rada města
I. bere na v ědom í
1. oznámení Krajského úřadu Pardubického kraje odboru životního prostředí a
zemědělství o zahájení řízení ve věci změny či zrušení rozhodnutí MěÚ Žamberk
o povolení kácení dřevin v souvislosti s naplňováním projektu PPO
rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje odboru životního prostředí a
zemědělství o nařízení předběžného opatření v rámci řízení ve věci změny či
zrušení rozhodnutí MěÚ Žamberk o povolení kácení dřevin v souvislosti s
naplňováním projektu PPO
2. stanovisko odboru právního odboru a odboru životního prostředí a zemědělství
MěÚ Žamberk v této věci
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03/2018-RADA/147 - 3. Rada města
I. s chv al uj e
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z programu Podpora památkové péče,
uzavřené dne 27.3.2018 mezi městem Žamberkem jako poskytovatelem a J.CH. jako
příjemcem dotace na realizaci Výměny střešní krytiny na dvorní dostavbě domu 531
Žamberk
II. pověřuj e
starostu podpisem
03/2018-RADA/148 - 3. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit podání žádosti o poskytnutí dotace do národního programu Podpora bydlení
Ministerstva pro místní rozvoj ČR - podprogram Technická infrastruktura 117D063
na projekt: Lokalita Na Skalách Žamberk pro výstavbu rodinných domů a dopravní a
technické infrastruktury - I. etapa
03/2018-RADA/149 - 3. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit podání žádosti o poskytnutí dotace do národního programu Podpora bydlení
Ministerstva pro místní rozvoj ČR - podprogram Bytové domy bez bariér 117D066
na projekt: Automatické bezbariérové dveře z atria do budov A a C
03/2018-RADA/150 - 3. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR 117D8220 - PODPORA OBCÍ S 3001 - 10 000 OBYVATELI - Dotační Titul
117D8220A - Podpora obnovy místních komunikací na projekt: Rekonstrukce
chodníků a komunikace v k.ú. Žamberk, část F. ulice Nad Poliklinikou
03/2018-RADA/151 - 3. Rada města
I. s chval uj e
rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2018 dle tab.
č.1)
03/2018-RADA/152 - 3. Rada města
I. bere na v ědom í
plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 ke dni 31.10.2018
03/2018-RADA/153 - 3. Rada města
I. bere na v ědom í
oznámení Základní umělecké školy Petra Ebena Žamberk, Masarykovo náměstí 145,
Žamberk, o příjmu dotace z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání, číslo 18_063/0009456-01 v roce 2018
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II. ruší
Usnesení z jednání rady města Žamberka číslo 02/2018-RADA/81 - 2. Rada města
03/2018-RADA/154 - 3. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit aktualizované znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Městský
kulturní podnik - FIDIKO Žamberk, Nádražní 39, 564 01 Žamberk, IČ: 720 68 272
03/2018-RADA/155 - 3. Rada města
I. s chval uj e
aktualizované vydání “Plánu řádné inventarizace veškerého majetku a závazků města
Žamberka ke dni 31.12.2018“
03/2018-RADA/156 - 3. Rada města
I. uděl uj e
souhlas příspěvkové organizaci Městská knihovna Žamberk, Nádražní 743, Žamberk,
s podáním žádosti o poskytnutí finančních prostředků z dotačního programu
Ministerstva kultury ČR „Veřejné informační služby knihoven“ na pořízení nového
knihovního programu KOHA, dvou počítačů a čtečky čárových kódů
II. ukl ádá
finančnímu odboru zapracovat do návrhu rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
na rok 2019 částku ve výši 30.000 Kč na spoluúčast na financování projektu Veřejné
informační služby knihoven“
03/2018-RADA/157 - 3. Rada města
I. bere na v ědom í
„Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2018“ předložený
finančním odborem Krajského úřadu Pardubického kraje, oddělením přezkumu
hospodaření obcí
03/2018-RADA/158 - 3. Rada města
I. bere na v ědom í
komentáře k hospodaření dosaženému
organizacemi zřízenými městem Žamberk

ke

dni

31.10.2018 příspěvkovými

03/2018-RADA/159 - 3. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci o výzvě k poskytnutí informací správci daně, zaslané na město Žamberk
Finančním úřadem pro Královéhradecký kraj, Hradec Králové
03/2018-RADA/160 - 3. Rada města
I. bere na v ědom í
žádost Orlického sportovního sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z.s., Zborovská 213,
Ústí nad Orlicí, o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu příjmů a výdajů města
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Žamberk na podporu akce - 50. ročníku ankety „O nejúspěšnější sportovce, trenéry,
cvičitele, rozhodčí a kolektivy regionu Ústí nad Orlicí“ za rok 2018
II. s chval uj e
1. poskytnutí finančního daru Orlickému sportovnímu sdružení okresu Ústí nad
Orlicí, z.s., Zborovská 213, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 00435821, na podporu akce
- 50. ročník ankety O nejúspěšnější sportovce, trenéry, cvičitele, rozhodčí a
kolektivy regionu Ústí nad Orlicí“ za rok 2018 ve výši 3.000,- Kč
2. „Darovací smlouvu“ uzavíranou s Orlickým sportovním sdružením okresu Ústí
nad Orlicí, z.s., Zborovská 213, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 00435821,
zastoupeným Mgr. Lubošem Bäuchelem, na podporu akce - 50. ročník ankety O
nejúspěšnější sportovce, trenéry, cvičitele, rozhodčí a kolektivy regionu Ústí nad
Orlicí“ za rok 2018 ve výši 3.000,- Kč
III.
ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. připravit příslušné rozpočtové opatření
Termín: 13.12.2018
IV .
pověřuj e
1. starostu
1. podpisem darovací smlouvy
Termín: 31.12.2018
03/2018-RADA/161 - 3. Rada města
I. s chval uj e
provedení úhrady společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za změnu rezervovaného příkonu
u odběrného místa EAN:859182400704309602 v čp. Čs. armády 449, Žamberk, ve
výši 6 800 Kč, z účtu hospodářské činnosti města Žamberka realizované Správou
budov Žamberk s.r.o
03/2018-RADA/162 - 3. Rada města
I. neschval uj e
pronájem části (cca 30 m2) pozemku parc.č. 898 - zahrada z celkové výměry 197 m2
vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk za účelem parkování osobního
vozidla.
Žadatel: F.F.
03/2018-RADA/163 - 3. Rada města
I. s chval uj e
dle organizační směrnice Řád aukcí č. SAM 3217 pana Ivana Vrkoče a paní Zděnku
Šebkovou jako člena komise, která organizuje a dohlíží na průběh aukcí
03/2018-RADA/164 - 3. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo akce "ZŠ Žamberk 743 - rekonstrukce WC dívky"
uzavřené mezi městem Žamberk a firmou Zdeněk Pauk - Stavopa se sídlem
Barákova 299, 507 81 Lázně Bělohrad, IČO: 74266501 ve věci méněprací a
víceprací
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II. pověřuj e
starostu podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo akce "ZŠ Žamberk 743 rekonstrukce WC dívky" uzavřené mezi městem Žamberk a firmou Zdeněk Pauk Stavopa se sídlem Barákova 299, 507 81 Lázně Bělohrad, IČO: 74266501 ve věci
méněprací a víceprací
III.
ukl ádá
1. Odboru finančnímu
1. provést rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok
2018 ve výši Kč 50.000,-- a to ponížením položky "Rezerva rozpočtu" a
navýšením položky "ZŠ Žamberk 743 - rekonstrukce WC dívky"
Termín: 14.12.2018
03/2018-RADA/165 - 3. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č.1 ke smlouvě o dílo akce „Nové zázemí na dětském dopravním hřišti Žamberk“ uzavřené mezi městem Žamberk a firmou BO CO, spol. s r.o.
se sídlem Horní Libchavy 237, 561 16 Libchavy; IČ: 00279846 ve věci víceprací
II. pověřuj e
starostu podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo
03/2018-RADA/166 - 3. Rada města
I. s chval uj e
1. dokladové vyřazení nemovitého majetku z evidence majetku města z důvodu jeho
likvidace (vrt KS-1, sklad na dopravním hřišti)
2. vyřazení movitého majetku DDHM a OTE 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)
3. vyřazení movitého majetku OTE (2 ks kancelářských židlí) z účetní evidence
majetku města Žamberka a jejich prodej zaměstnancům města (majetek v hodnotě
do 3.000,- Kč mimo režim Směrnice pro likvidaci majetku města Žamberka)
03/2018-RADA/167 - 3. Rada města
I. s ouhl así
s obsahem Veřejnoprávní smlouvy o umístění a o provedení stavby "Skladovací hala
S3" na části pozemku parc.č. 4756 - zast. plocha a nádvoří o výměře 1332 m2 vedený
na LV č. 2146 (žadatel) pro obec a k.ú. Žamberk.
Žadatel. Bühler CZ s.r.o. se sídlem Nádražní 696, 564 01 Žamberk
II. pověřuj e
starostu podpisem Veřejnoprávní smlouvy o umístění a o provedení stavby
"Skladovací hala S3" na části pozemku parc.č. 4756 - zast. plocha a nádvoří o
výměře 1332 m2 vedený na LV č. 2146 (žadatel) pro obec a k.ú. Žamberk
03/2018-RADA/168 - 3. Rada města
I. s chval uj e
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zrušení pachtovní smlouvy ze dne 04.07.2018 ve věci pronájmu 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 dohodou smluvních stran ke dni 31.12.2018.
Žadatel: J.Š.
II. pověřuj e
starostu podpisem dohody o ukončení pachtovní smlouvy ze dne 04.07.2018 ve věci
pronájmu 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 ke dni
31.12.2018
03/2018-RADA/169 - 3. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR 117D8220 - PODPORA OBCÍ S 3001 - 10 000 OBYVATELI - Dotační Titul
117D8220B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury na projekt: Obnova střešních
plášťů Školní tělocvičny U Žirafy
03/2018-RADA/170 - 3. 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. pověřuj e
starostu podpisem darovacích smluv
03/2018-RADA/171 - 3. Rada města
I. s chval uj e
operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 2018 2019 pro město Žamberk
03/2018-RADA/172 - 3. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu o výhradním umístění a provozu prodejních a nápojových automatů na
městském koupališti v Žamberku mezi provozovatelem VERY GOODIES a.s., IČ
03692442, DIČ CZ03692442, se sídlem Mariánské náměstí 59/4, Staré Město, 110
00 Praha 1, a uživatelem městem Žamberk, na dobu určitou do 31.12.2021
II. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy
03/2018-RADA/173 - 3. Rada města
I. s chval uj e
MEMORANDUM o spolupráci kraje, školy, firmy a města mezi subjekty:
Pardubický kraj, Střední škola řemesel, obchodu a služeb Žamberk, Konzum,
obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí a Město Žamberk
II. pověřuj e

Strana 7/12

Usnesení RM č. 3/2018-RADA ze dne 29.11.2018
starostu podpisem memoranda o spolupráci kraje, školy, firmy a města
03/2018-RADA/174 - 3. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č. 6 ke smlouvě o rovnání materiálu ve velkoobjemových kontejnerech na
odpad ze dne 03.05.2004 mezi městem Žamberk a společností TS ŽAMBERK s.r.o
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem dodatku
Termín: 7.12.2018
03/2018-RADA/175 - 3. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č. 8 ke smlouvě o svozu a uložení kontejneru na komunální odpad od občanů
města Žamberk ze dne 03.05.2004 mezi městem Žamberk a společností TS
ŽAMBERK s.r.o
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem dodatku
Termín: 7.12.2018
03/2018-RADA/176 - 3. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č. 2 ke smlouvě o převzetí vybraných druhů odpadů z města Žamberk a
specifikace podmínek při provozování zařízení CNO Dlouhoňovice ze dne
28.07.2008 mezi městem Žamberk a společností TS ŽAMBERK s.r.o
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem dodatku
Termín: 7.12.2018
03/2018-RADA/177 - 3. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č. 3 ke smlouvě o převzetí odpadů na CNO Dlouhoňovice ze dne 28.07.2008
mezi městem Žamberk a společností TS ŽAMBERK s.r.o
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem dodatku
Termín: 7.12.2018
03/2018-RADA/178 - 3. Rada města
I. nedoporučuj e
kácení 7 ks lip srdčitých (Tilia cordata) na pozemku parc.č.487/13 v k.ú. Žamberk
Žadatel: P.K.
Na vědomí: TS ŽAMBERK s.r.o., Zemědělská 1052, 564 01 Žamberk
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Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, popř. jiné opatření
dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem (např. zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů)
03/2018-RADA/179 - 3. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu o dílo na svoz biologicky rozložitelných odpadů ze speciálních nádob Compostainerů z města Žamberk pro rok 2019
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem smlouvy
Termín: 14.12.2018
03/2018-RADA/180 - 3. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu o dílo na svoz biologicky rozložitelných odpadů ze speciálních nádobCompostainerů od budovy radnice a pověřeného úřadu pro rok 2019
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem smlouvy
Termín: 14.12.2018
03/2018-RADA/181 - 3. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru ŽPZE o plánované optimalizaci sběrné sítě na tříděný odpad v
Žamberku
II. s chval uj e
využít v roce 2019 nabídku autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. na
výměnu žlutých kontejnerů se spodním výsypem na třídění plastů za žluté kontejnery
s horním výsypem na třídění plastů
III.
pověřuj e
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
1. přípravou a jednáním se společností EKO-KOM, a.s. a společností Komunální
služby s.r.o. Jablonné nad Orlicí na optimalizaci sběrné sítě na tříděný odpad v
Žamberku spočívající ve výměně nádob na sběr plastů v roce 2019
Termín: 20.12.2019
03/2018-RADA/182 - 3. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru ŽPZE o chybějících informačních letácích "Naučná stezka
Žamberk - Kunvald"
II. s chval uj e
dotisk informačních letáků "Naučná stezka Žamberk - Kunvald" v nákladu 5000 ks
III.
ukl ádá
1. Odboru finančnímu
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1. připravit rozpočtové opatření příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2018 na
chybějící informační letáky ve výši 12 tis. Kč, a to ponížením položky
"Odpadové hospodářství - Opravy kontejnerů" se současným vytvořením
položky "Odpadové hospodářství - Informační materiály - naučná stezka
Žamberk - Kunvald" na 12 tis. Kč
Termín: 20.12.2018
03/2018-RADA/183 - 3. Rada města
I. s chval uj e
1.vzpomínkovou akci k výročí 75. let vysazení paraskupiny BARIUM a výročí 110
let od narození Josefa Knopa. Termín konání akce je navržen Vl. Severinem na 8.
června 2019.
2. realizační tým pro zajištění této akce ve složení: Vladislav Severin, Petr Hažmuka,
Hana Chvátilová, Martin Mimra, Oldřich Jedlička, Silvie Hanáková, Monika
Škodová
03/2018-RADA/184 - 3. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání Bytové komise ze dne 21.11.2018
03/2018-RADA/185 - 3. Rada města
I. s chval uj e
přidělení bytu pro sociálně potřebné občany v ul. Ke Střelnici v č.p. 535 N.V. na
dobu určitou do 31.05.2019
03/2018-RADA/186 - 3. Rada města
I. s chval uj e
prodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ul. Velký
Hájek 1527/4 I.K. do 30.09.2019
03/2018-RADA/187 - 3. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční č.p.
794/1 s A.M. do 31.12.2019
03/2018-RADA/188 - 3. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády v č.p.
457/1 s D.S. do 31.12.2019
03/2018-RADA/189 - 3. Rada města
I. s ch val uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční v č.p.
794/12 s B.B. do 31.12.2019
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03/2018-RADA/190 - 3. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády v č.p.
457/11 s H.K. do 31.12.2019
03/2018-RADA/191 - 3. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády v
č.p. 457/10 s K.K. do 31.12.2019
03/2018-RADA/192 - 3. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády
457/2 s V.Č. a R.K. do 30.04.2019
03/2018-RADA/193 - 3. Rada města
I. s chval uj e
prodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ul. Velký
Hájek 1527/3 A.Z. do 30.09.2019
03/2018-RADA/194 - 3. Rada města
I. s chval uj e
prodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ul. Velký
Hájek 1526/4 L.Š. do 30.09.2019
03/2018-RADA/195 - 3. Rada města
I. s chval uj e
prodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ul. Velký
Hájek 1528/3 L.S. do 30.09.2019
03/2018-RADA/196 - 3. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční v č.p.
651/2 s V.P. do 31.12.2019
03/2018-RADA/197 - 3. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční v č.p.
794/11 s I.J. do 28.02.2019 s podmínkou splácení dluhu
03/2018-RADA/198 - 3. Rada města
I. bere na v ědom í
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oznámení ředitelky ZUŠ Petra Ebena o volném dnu pro žáky dne 21.12.2018 a dne
17.04.2019
03/2018-RADA/199 - 3. Rada města
I. s chval uj e
bezplatné zapůjčení zasedací místnosti MěÚ Žamberk č.p. 833 ve dnech 10.01.,
14.02., 14.03., 11.04., 09.05., 13.06., 08.08., 12.09., 10.10., 14.11., 12.12.2019 prp
účely přednášek a výborových schůzí místního pobočného spolku.
Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Žamberk
03/2018-RADA/200 - 3. Rada města
I. s chval uj e
Komisi pro zahraniční styky s účinností od 30.11.2018 ve složení Bc. Šárka
Strnadová - předseda, členové: Mgr. Jaromír Žejdlík, PhDr. Hana Chvátilová, Mgr.
Lucie Kluková, Mgr. Ludmila Smolová, Bc. Alena Němcová
mimoevropská sekce: Barbora Ševčíková, Mgr. Lucie Vávrová, Jaroslava
Halbrštátová
II. bere na v ědom í
zápis ze schůzky komise pro zahraniční styky ze dne 20.11.2018
03/2018-RADA/201 - 3. Rada města
I. bere na v ědom í
výsledek šetření stížnosti ve věci Základní školy Žamberk, 28. října 581, Žamberk,
který za zřizovatele projednala MUDr. Jiřina Jirešová
II. pověřuj e
1. Kancelář starosty
1. zaslat písemnou zprávu České školní inspekci, inspektorátu Pardubice
Termín: 15.12.2018
03/2018-RADA/202 - 3. Rada města
I. s chval uj e
odměna ředitelce Městské knihovny Žamberk za výkon regionálních funkcí za
období 06-12/2018 viz příloha
03/2018-RADA/203 - 3. Rada města
I. s chval uj e
odměny ředitelům příspěvkových organizací města, jednatelům společností Správa
budov Žamberk s.r.o., TS Žamberk s.r.o. a veliteli MěP za období 06-12/2018 viz
příloha
Ing. Bc. Oldřich Jedlička
starosta

Ivan Vrkoč
1. místostarosta
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