PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 4/2019
USNESENÍ RM č. 8
ze dne 07.02.2019

08/2019-RADA/416

schvaluje ověřovatele zápisu RM PhDr. Hanu Chvátilovou.

08/2019-RADA/417

schvaluje předložený program jednání RM.

08/2019-RADA/418

bere na vědomí: souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk s provedením ohlášeného stavebního záměru
stavby „stavební úpravy přízemí RD čp. 434 a stavební
úpravy kolárny“ na pozemku parc. č. 284 v k. ú. Žamberk; sdělení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k akci
„Bytový dům CSP Žamberk - automatické vstupní
dveře“ na stavbě čp. 357 na pozemku parc. č. 1321
v k. ú. Žamberk; stanovisko Stavebního úřadu MěÚ
Žamberk k dělení pozemků parc. č. 3904/2 a 3904/16
v k. ú. Žamberk dle GP č. plánu 3046-474/2016 ze dne
17.01.2017.

08/2019-RADA/419

bere na vědomí: oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci povolení
kácení dřevin rostoucích mimo les „1 ks borovice lesní
na pozemku parc. č. 2336/25 v k. ú. Žamberk“.

08/2019-RADA/420

bere na vědomí: rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace č. 85c ul. U Polikliniky pro vyhrazení parkovacích stání - parkovací karta 8, 9, 10; výzvu odboru
SPDO MěÚ Žamberk k účasti na závěrečné kontrolní
prohlídce stavby „Žamberk - rekonstrukce chodníků
v k. ú. Žamberk, část C ul. Komenského a Mánesova,
SO 101 rekonstrukce chodníku na pozemcích parc.
č. 781, 793,800/1, 837/1, 845, 3699, 3700/2, 3701/6,
3702, 3703/1 v k. ú. Žamberk; výzvu odboru SPDO
MěÚ Žamberk k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby „rekonstrukce chodníků a komunikace
v k. ú. Žamberk, část B ul. 28. října, SO 101 chodník,
SO 102 přechod pro chodce“ na pozemcích parc.
č. 385/1, 387, 389, 391, 395, 487/10, 487/46, 487/58,
3751/1, 3752/1, 3752/3, 3752/5, 3752/6, 3752/11,
3752/12, 3753 a 3755 v k. ú. Žamberk.

08/2019-RADA/421

bere na vědomí oznámení odboru REUP MěÚ Žamberk o projednávání nového návrhu zadání změny
č. 2 územního plánu Lukavice.

08/2019-RADA/422

bere na vědomí nabytí právní moci rozhodnutí KÚ
Pardubického kraje odboru OŽPZ ze dne 18.12.2018
ve věci nezměny ani nezrušení rozhodnutí o povolení
kácení dřevin rostoucích mimo les vydaným městským úřadem Žamberk odborem ZPZE dne 24.05.2012
a zrušení předběžného opatření vydaného Krajským
úřadem Pk odborem OŽPZ ze dne 20.11.2018.

08/2019-RADA/423

- schvaluje smlouvu o zajištění reklamy mezi městem Žamberkem, Masarykovo náměstí 166, Žamberk,
IČ: 00279846, jako objednatelem, a Českými drahami
a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, IČ: 70994226,
jako poskytovatelem, na zajištění reklamy pro město
Žamberk v rámci projektu „Půjčovny kol ČD v Pardubickém kraji pro rok 2019“ za cenu 2.000 Kč bez DPH

- pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zajištění reklamy. Termín: 28.02.2019.

08/2019-RADA/424

bere na vědomí informaci příspěvkové organizace
CSP města Žamberk, Albertova 357, Žamberk, o použití fondu odměn v roce 2018.

08/2019-RADA/425

- schvaluje smlouvu o poskytování služeb v Žamberku
uzavíranou mezi městem Žamberkem, Masarykovo
náměstí 166, Žamberk, IČ: 00279846 a 1. FC Žamberk
z.s., Zámecká 755, Žamberk, IČ: 70808554
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

08/2019-RADA/426

ukládá odboru REUP vyvěsit na úřední desce Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje pozemku
parc. č. 2196/2 - tr. tr. porost o výměře 5.012 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk na
vybudování parkovacích míst k plánované budově
kongresového centra. Žadatel: Společnost MEIXNER
& HANUŠ a.s. Czech republic, Francouzská 172/30,
120 00 Praha 2, korespondenční adresa U Dlouhoňovic 1397, 564 01 Žamberk. Termín: 12.02.2019.

08/2019-RADA/427

- bere se souhlasem na vědomí zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku
č. 832/4 umístěnou ve 2. NP domu čp. 832, budovy
čp. 831, 832 postavené na pozemcích parc. č. 3948,
3947, vše zapsáno u KÚ pro Pardubický kraj, KP Ústí
nad Orlicí v obci a k. ú. Žamberk ke dni 29.06.2014,
kdy skončila doba jeho sjednání. Žadatel: Z. O.
- pověřuje starostu podpisem potvrzení ve věci zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 832/4 umístěnou ve 2. NP domu
čp. 832, budovy čp. 831, 832 postavené na pozemcích
parc. č. 3948, 3947, vše zapsáno u KÚ pro Pardubický
kraj, KP Ústí nad Orlicí v obci a k. ú. Žamberk ke dni
29.06.2014, kdy skončila doba jeho sjednání.

08/2019-RADA/428

- schvaluje zřízení věcného břemene na části
pozemku parc. č. 3734 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6.822 m2 vedeného na LV č. 10001 pro
obec k. ú. Žamberk dle smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodě o umístění
stavby č. IV-12-2018266/VB/1A, Žamberk, U Kapličky,
pč. 1568/14,13 - knn v předpokládaném rozsahu 19,8 m2
za jednorázovou náhradu ve výši 1.089 Kč. K této
částce bude připočtena platná sazba 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: Společnost ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení společnosti K energo s.r.o., Semanínská 1703,
560 02 Česká Třebová
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohody o umístění stavby č. IV-12-2018266/VB/1A,
Žamberk, U Kapličky, pč. 1568/14,13 - knn ve věci
zřízení věcného břemene na části pozemku parc.
č. 3734 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6.822 m2
vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk
v předpokládaném rozsahu 19,8 m2 za jednorázovou
náhradu ve výši 1.089 Kč. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.
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08/2019-RADA/429

- schvaluje dodatek č. 3 k pojistné smlouvě číslo
706-58894-28 o pojištění majetku podnikatelů
a o pojištění odpovědnosti uzavřené s Českou pojišťovnou a.s., Praha, IČ: 45272956 ve věci připojištění
objektu čp. 1277 v ulici Do Kotle
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 3
k pojistné smlouvě č. 706-58894-28 s Českou pojišťovnou a.s.

08/2019-RADA/430

- schvaluje vyhlášení veřejné zakázky dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek formou zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce s názvem „Chodník Zámecká Žamberk“
včetně textu zadávací dokumentace a příloh. Administrátorem veřejné zakázky je společnost DABONA
s.r.o., Rychnov n. K. Veřejná zakázka bude do konce
lhůty pro podání nabídek zveřejněna na profilu zadavatele, zároveň bude odeslána alespoň pěti dodavatelům. Hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti nabídek bude nejnižší nabídková cena v Kč
vč. DPH: 1) MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25297899; 2) MATEX HK s.r.o., Kladská
181/55, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí,
IČ: 25968807; 3) STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 60838744; 4) M-SILNICE
a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868,
korespondenční adresa: Resslova 956/13, 500 02
Hradec Králové; M - STAV CZ s.r.o., Husova 1805,
530 03 Pardubice, IČ: 2755723
- jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení
nabídek veřejné zakázky ve složení I. Vrkoč (náhradník
Ing. Bc. O. Jedlička), L. Lukášová (náhradník zástupce
firmy DABONA s.r.o.), Ing. L. Fránková (náhradník
Ing. L. Dušková), R. Stránská (náhradník Ing. D. Vacek),
člen Kontrolního výboru (náhradník člen KV).

08/2019-RADA/431

- schvaluje výpůjčku nebytových prostor o výměře
90 m2 v přízemí objektu čp. 1277 na pozemku parc.
č. 4015/1 - zast. plocha a nádvoří o výměře 684 m2
vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk
od 08.02.2019 a pověřuje starostu města jejím podpisem. Žadatel: R. B.
- ukládá odboru REUP vyvěsit na úřední desku MěÚ
v Žamberku záměr pronájmu nebytových prostor
o výměře 90 m2 v přízemí objektu čp. 1277 na
pozemku parc. č. 4015/1 - zast. plocha a nádvoří
o výměře 684 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk. Žadatel: R. B. Termín: 12.02.2019.

08/2019-RADA/432

- bere se souhlasem na vědomí výsledek mostní prohlídky lávky u sokolovny a okamžité uzavření lávky
- bere na vědomí předložené návrhy nové podoby
lávky.

08/2019-RADA/433

bere na vědomí informaci odboru PRAV o žádostech
o poskytnutí informace.

08/2019-RADA/434

vydává výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, za rok 2018.

08/2019-RADA/435

bere na vědomí nabídku J. P., týkající se pronájmu
pozemků parc. č. 2376/1, 2376/2, 2376/3 a části 2377/2
v k. ú. Žamberk.

08/2019-RADA/436

bere na vědomí zápis z řádné valné hromady společnosti Podorlická poliklinika s.r.o., se sídlem v Praze 6,
Vítězné nám. 576/1 konané dne 23.01.2019.

08/2019-RADA/437

- bere na vědomí stížnost paní S. na zimní údržbu
veřejných komunikací na sídlišti Pionýrů a okolních
cest
- pověřuje starostu města zasláním odpovědi na stížnost.

08/2019-RADA/438

Státní veterinární správy Pardubice ze dne 18.05.2018
provedené ve Školní jídelně Žamberk.

08/2019-RADA/447

schvaluje návrh na výsadbu keřového patra podél
zemní hrázky na Husově nábřeží od ulice Brorsenova
výše 75 metrů za předpokladu, že Povodí Labe, s.p.,
jako vlastník pozemku, s tímto návrhem vysloví
souhlas, a v případě, že nebude ochotno tuto zeleň
udržovat, vysloví souhlas s tím, že údržbu keřového
patra bude provádět město na své náklady.

USNESENÍ ZM č. 4
ze dne 12.02.2019

- schvaluje dodatek ke smlouvě o umístění retranslační stanice ze dne 02.05.2013 mezi městem
Žamberkem a spol. PODA a.s., IČ: 25816179, Moravská
Ostrava
- pověřuje starostu města podpisem dodatku
ke smlouvě o umístění retranslační stanice.

04/2019-ZAST/73

- schvaluje ukončení smlouvy o poskytování právních
služeb uzavřené dne 24.06.2011 mezi městem Žamberkem a D. B. se sídlem Koněvova 54/1107, Praha 3,
dohodou k 15.02.2019
- pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení smlouvy o poskytování právních služeb D. B.
se sídlem Koněvova 54/1107, Praha 3.

schvaluje předložený program jednání ZM se stažením bodu 3.9.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2A, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16A, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

08/2019-RADA/439

08/2019-RADA/440

- bere na vědomí žádost M. K. o včasné přerušení
a přehodnocení kácení a změnu technologie stěn
v projektu PPO v Žamberku vzhledem k zajištění
bezpečnosti, majetku a životního prostředí
- pověřuje Ing. V. Fikejse zasláním odpovědi v uvedené
věci.

08/2019-RADA/441

- schvaluje obsah smlouvy mezi městem Žamberkem
a společností Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 20.02.2019.

08/2019-RADA/442

- bere na vědomí zápis z jednání komise pro sociální
služby ze dne 01.02.2019
- schvaluje výjimku z Pravidel pro uzavírání nájemních smluv na byty v DPS v Žamberku a schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v DPS na dobu určitou
do 31.12.2019 na byt č. 137 s R. R.

08/2019-RADA/443

bere na vědomí zápis z jednání redakční rady ŽL
č. 1/2019 ze dne 21.01.2019.

08/2019-RADA/444

bere na vědomí zápis z jednání komise pro zahraniční
styky ze dne 22.01.2019.

08/2019-RADA/445

- bere na vědomí dopis Svazu měst a obcí ČR s iniciativou stát se partnerskou obcí některé obce nebo
města v Zakarpatí ze dne 17.01.2019
- neschvaluje zprostředkování spolupráce s ukrajinským partnerem.

08/2019-RADA/446

bere na vědomí: 1) protokol o kontrole Krajské hygienické stanice Pardubického kraje ze dne 09.01.2019
provedené ve školní jídelně, výdejně jídel při MŠ,
protokol o kontrole Krajské hygienické stanice Pardubického kraje ze dne 10.01.2019 provedené ve školní
jídelně Žamberk; 2) zprávu ředitelky Školní jídelny
o odstranění zjištěných nedostatků z kontroly Krajské hygienické stanice Pk; 3) protokol z kontroly

schvaluje jako ověřovatele zápisu Jaroslavu Halbrštátovou a Ing. Ondřeje Jägera.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2A, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16A, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

04/2019-ZAST/74

04/2019-ZAST/75

schvaluje zápis z jednání ZM č. 3/2018-ZAST ze dne
04.12.2018.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2A, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16N, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

04/2019-ZAST/76

bere na vědomí složení slibu zastupitele Mgr. Tomáše
Kalouse.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2A, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16N, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

04/2019-ZAST/77

bere na vědomí informaci o výši daňových převodů
od Finančního úřadu ke dni 31.01.2019, uvedenou
v tab. č. 1.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2A, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16N, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

04/2019-ZAST/78

schvaluje prominutí pohledávky vedené v účetní
evidenci města Žamberka, Masarykovo náměstí
166, Žamberk, IČ: 00279846, ve výši 144.336,75 Kč
za společností F-line s.r.o., v likvidaci, IČ: 25248014,
se sídlem Praha 3, Štítného 388/18, PSČ 130 00.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2A, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

04/2019-ZAST/79

bere na vědomí rozpočtová opatření rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberka pro rok 2018
uvedená v tabulce č. 1.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2A, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
04/2019-ZAST/80
schvaluje:
1) rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na
rok 2019, kdy příjmy činí 177.563.300 Kč; výdaje činí
235.869.300 Kč; financování činí 58.306.000 Kč;
2) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace
zřízené městem Žamberkem. Provozní příspěvky
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pro zřízené příspěvkové organizace na rok 2019:
Mateřská škola Sluníčko, náměstí Gen. Knopa
433, Žamberk 753.000 Kč; Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk 1.275.000 Kč; Základní
škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 2.647.000 Kč;
Základní škola Žamberk, Nádražní 743, Žamberk
2.356.000 Kč; Základní umělecká škola P. Ebena
136.000 Kč; Školní jídelna Žamberk, nám. Gen. Knopa
433, Žamberk 829.000 Kč; Městský kulturní podnik
FIDIKO Žamberk, Nádražní 39, Žamberk 3.448.000 Kč;
Městská knihovna Žamberk, Nádražní 743, Žamberk 2.606.000 Kč; Městské muzeum Žamberk,
ČSA 472, Žamberk 2.243.000 Kč; Středisko volného
času ANIMO, 28. října 713, Žamberk 529.000 Kč;
Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova 357,
Žamberk 4.326.000 Kč;
3) závazné ukazatele pro ostatní příjemce provozních dotací a příspěvků z rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2019: Sdružení obcí Orlicko,
Žamberk 504.115 Kč; Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska, Praha 7.271 Kč; Euroregion Pomezí
Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis,
Rychnov nad Kněžnou 24.236 Kč, Svaz měst a obcí
ČR, Praha 23.150 Kč; Regionální rozvojová agentura
Pardubického kraje 6.059 Kč; Asociace turistických
informačních center ČR, Polička 4.000 Kč; Pardubický
kraj (zajištění dopravní obslužnosti) 137.214 Kč; Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s.,
Praha 1.500 Kč;
4) závazné ukazatele pro ostatní příjemce investičních dotací a příspěvků z rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2019: Sdružení obcí Orlicko,
Žamberk 325.613 Kč.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 4,
1Z, 2A, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10Z, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16Z, 17+, 18+, 19+, 20Z, 21+

04/2019-ZAST/81

ukládá radě města zajistit provedení rozpisu rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2019
podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,
v platném znění. Termín: 28.02.2019.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 2,
1Z, 2A, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20Z, 21+

04/2019-ZAST/82

pověřuje radu města Žamberka s účinností od
13.02.2019 ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm.
a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
prováděním rozpočtových opatření, jimiž: a) dochází
ke změně příjmů a výdajů rozpočtu města Žamberka,
financování nebo závazných finančních vztahů rozpočtu města Žamberka k příspěvkovým organizacím
zřízeným městem Žamberkem proti schválenému
objemu rozpočtu města Žamberka, resp. rozpočtu
města Žamberka po změnách, v případech poskytnutí účelových dotací ze státního rozpočtu, rozpočtů ministerstev, státních fondů, státních finančních
aktiv, národního fondu a evropských fondů, z rozpočtu kraje, v případech úprav vztahů z finančního
vypořádání, nařízení a snížení odvodů příspěvkových
organizací zřízených městem Žamberkem; b) se mění
výše rozpočtových paragrafů, položek a financování
v rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka nebo
závazné finanční vztahy rozpočtu města Žamberka
k příspěvkovým organizacím zřízeným městem
Žamberkem, a to provedením rozpočtové změny do
výše 600 tis. Kč vč. DPH za jedno rozpočtové opatření.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2A, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

04/2019-ZAST/83

- schvaluje smlouvu o návratné finanční výpomoci
ve výši 76.000 Kč uzavíranou se spolkem SK Žamberk, z.s., Hlavní 121, Dlouhoňovice, IČ: 44473966, na
financování zvýšených výdajů oddílu ledního hokeje
na zajištění ledové plochy, na tréninkovou činnost
a na zápasy krajské soutěže mládeže a meziokresní
soutěže mužů v sezoně 2018/2019
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2A, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

04/2019-ZAST/84

- schvaluje cenový dodatek č. 21 ke smlouvě o zabezpečení veřejně prospěšných služeb mezi městem
Žamberkem, Masarykovo náměstí 166, Žamberk
a TS ŽAMBERK s.r.o., Zemědělská 1052, Žamberk,
IČ: 25998218
- pověřuje starostu města podpisem dodatku.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2A, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18+, 19N, 20+, 21+

04/2019-ZAST/85

- revokuje usnesení č. 03/2018-ZAST/34
- schvaluje příspěvkové organizaci MŠ Sluníčko,
nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, zvýšení příspěvku
na provoz pro rok 2018 o 3.000 Kč. Příspěvek na provoz po úpravě bude pro rok 2018 činit 701.000 Kč,
příspěvek na provozní činnost celkem po úpravě
bude pro rok 2018 činit 1.285.144 Kč.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2A, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

04/2019-ZAST/86

ruší usnesení zastupitelstva města Žamberka
č. 03/2018-ZAST/38 u příspěvkové organizace Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk, Nádražní 39,
Žamberk.
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2A, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

04/2019-ZAST/87

schvaluje příspěvkové organizaci SVČ ANIMO Žamberk, 28. října 713, Žamberk: a) snížení celkového
příspěvku na provozní činnost pro rok 2018
o 3.921,75 Kč,
b) investiční příspěvek celkem pro rok 2018 ve výši
78.435 Kč, c) zvýšení celkového příspěvku na provozní činnost pro rok 2018 o 314.221,61 Kč. Příspěvek
na provozní činnost po úpravě bude pro rok 2018 činit
1.355.278,39 Kč, investiční příspěvek bude pro rok
2018 činit 78.435 Kč.
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2A, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

04/2019-ZAST/88

- schvaluje prodej bytu 1+1 umístěného v 1. PP domu
čp. 829, jehož celková podlahová plocha s příslušenstvím je 48,90 m2 v budově čp. 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. Žamberk za kupní cenu stanovenou aukcí ve výši 682.400 Kč. Žadatel: M. C.
- pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy
ve věci prodeje bytu 1+1 umístěného v 1.PP domu
čp. 829, jehož celková podlahová plocha s příslušenstvím je 48,90 m2 v budově čp. 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. Žamberk za kupní cenu stanovenou
aukcí ve výši 682.400 Kč.
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2A, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

04/2019-ZAST/89

přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 2,
1Z, 2A, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20Z, 21+

04/2019-ZAST/93

schvaluje stažení bodu č. 3.6. – J. Š., Žamberk - město
prodává.
přijato, pro: 13, proti: 0, zdržel se: 7,
1+, 2A, 3Z, 4Z, 5+, 6+, 7+, 8Z, 9+, 10+, 11+, 12Z, 13+, 14+,
15Z, 16+, 17Z, 18+, 19Z, 20+, 21+

- ruší usnesení č. 03/2018-ZAST/45 ze dne 04.12.2018
ve věci prodeje bytu č. 820/6 v domě čp. 820 v ulici
Nádražní v Žamberku, jehož je žadatel oprávněným
nájemcem, za cenu obvyklou ve výši 1.000.000 Kč,
která byla stanovena znaleckým posudkem. Jedná se
o byt 2+1 umístěný ve 3. NP domu čp. 820, jehož celková podlahová plocha s příslušenstvím je 59,50 m2.
Žadatel: S. M. Š., J. M.
- schvaluje souhlasné prohlášení ve věci zneplatnění
kupní smlouvy na prodej bytu č. 820/6 v domě čp. 820 v
ulici Nádražní vŽamberku, jehož je žadatel oprávněným
nájemcem, za cenu obvyklou ve výši 1.000.000 Kč,
která byla stanovena znaleckým posudkem. Jedná se
o byt 2+1 umístěný ve 3. NP domu čp. 820, jehož celková podlahová plocha s příslušenstvím je 59,50 m2.
Žadatel: S. M. Š., J. M.
- pověřuje starostu města podpisem souhlasného
prohlášení ve věci zneplatnění kupní smlouvy na
prodej bytu č. 820/6 v domě čp. 820 v ulici Nádražní
v Žamberku, jehož je žadatel oprávněným nájemcem,
za cenu obvyklou ve výši 1.000.000 Kč, která byla
stanovena znaleckým posudkem. Jedná se o byt 2+1
umístěný ve 3. NP domu čp. 820, jehož celková podlahová plocha s příslušenstvím je 59,50 m2.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 1,
1+, 2A, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16Z, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

04/2019-ZAST/94

- schvaluje na základě organizační směrnice „Pravidla
o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka“ prodej
bytu č. 820/6 v domě čp. 820 v ulici Nádražní v Žamberku, jehož je žadatel oprávněným nájemcem, za cenu
obvyklou ve výši 1.000.000 Kč, která byla stanovena
znaleckým posudkem. Jedná se o byt 2+1 umístěný ve
3. NP domu čp. 820, jehož celková podlahová plocha
s příslušenstvím je 59,50 m2. Žadatel: S. M. Š., J. M.
- pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy,
smlouvy o zřízení předkupního práva jako práva věcného, smlouvy o zřízení věcného břemene ve věci
prodeje bytu č. 820/6 v domě čp. 820 v ulici Nádražní
v Žamberku za cenu obvyklou ve výši 1.000.000 Kč,
která byla stanovena znaleckým posudkem. Jedná se
o byt 2+1 umístěný ve 3. NP domu čp. 820, jehož celková podlahová plocha s příslušenstvím je 59,50 m2.
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2A, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

schvaluje: 1) prodej bytu č. 1059/13 v domě čp. 1059
v ulici U Polikliniky v Žamberku, jehož je žadatel
oprávněným nájemcem, za cenu obvyklou ve výši
890.000 Kč, které byla stanovena znaleckým posudkem. Jedná se o byt 2+1 umístěný v 5. NP domu
čp. 1059, jehož celková podlahová plocha s příslušenstvím je 46,00 m2. Žadatel: R. D.; 2) zřízení
zástavního práva ve prospěch Moneta Money
bank a.s. k bytu č. 1059/13 v domě čp. 1059 v ulici
U Polikliniky v Žamberku, jehož je žadatel oprávněným nájemcem, za cenu obvyklou ve výši
890.000 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem. Jedná se o byt 2+1 umístěný v 5. NP domu
čp. 1059, jehož celková podlahová plocha s příslušenstvím je 46,00 m2. Žadatel: R. D.
- pověřuje starostu města: 1) podpisem kupní smlouvy
ve věci prodeje bytu č. 1059/13 v domě čp. 1059 v ulici
U Polikliniky v Žamberku, jehož je žadatel oprávněným nájemcem, za cenu obvyklou ve výši 890.000 Kč,
která byla stanovena znaleckým posudkem. Jedná se
o byt 2+1 umístěný v 5. NP domu čp. 1059, jehož celková podlahová plocha s příslušenstvím je 46,00 m2;
2) podpisem zástavní smlouvy s Moneta Money bank
a.s. na byt č. 1059/13 v domě čp. 1059 v ulici U Polikliniky v Žamberku, jehož je žadatel oprávněným
nájemcem, za cenu obvyklou ve výši 890.000 Kč,
která byla stanovena znaleckým posudkem. Jedná se
o byt 2+1 umístěný v 5. NP domu čp. 1059, jehož celková podlahová plocha s příslušenstvím je 46,00 m2.
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2A, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

04/2019-ZAST/90

04/2019-ZAST/91

bere na vědomí aktuální informace o havarijním
stavu chlazení na stávající ledové ploše a postupu
přípravných prací ve věci plánované stavby zimního
stadionu.
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2A, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

04/2019-ZAST/92

- bere se souhlasem na vědomí výsledek mostní prohlídky lávky u sokolovny a okamžité uzavření lávky
- bere na vědomí předložené návrhy nové podoby
lávky.
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- ruší usnesení č. 03/2018-ZAST/44 ze dne 04.12.2018
ve věci prodeje bytu č. 825/8 v domě čp. 825 v ulici
Nádražní v Žamberku, jehož je žadatel oprávněným
nájemcem za cenu obvyklou ve výši 1.090.000 Kč, která
byla stanovena znaleckým posudkem. Jedná se o byt
2+1 umístěný ve 4. NP domu čp. 825, jehož celková podlahová plocha s příslušenstvím je 72,80 m2. Žadatel: T. H.
- schvaluje na základě organizační směrnice „Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka“
prodej bytu č. 825/8 v domě čp. 825 v ulici Nádražní
v Žamberku, jehož je žadatel oprávněným nájemcem
za cenu obvyklou ve výši 1.090.000 Kč, která byla
stanovena znaleckým posudkem. Jedná se o byt 2+1
umístěný ve 4. NP domu čp. 825, jehož celková podlahová plocha s příslušenstvím je 72,80 m2. Žadatel: T. H.
- pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy,
smlouvy o zřízení předkupního práva jako práva
věcného ve věci prodeje bytu č. 825/8 v domě
čp. 825 v ulici Nádražní v Žamberku za cenu obvyklou ve výši 1.090.000 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem. Jedná se o byt 2+1 umístěný ve
4. NP domu čp. 825, jehož celková podlahová plocha
s příslušenstvím je 72,80 m2.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1,
1+, 2A, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18+, 19N, 20Z, 21+

04/2019-ZAST/95

04/2019-ZAST/96

- schvaluje prodej bytu č. 1060/15 v domě čp. 1060
v ulici U Polikliniky v Žamberku, jehož je žadatel
oprávněným nájemcem, za cenu obvyklou ve výši
900.000 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem. Jedná se o byt 2+1 umístěný v 5. NP domu
čp. 1060, jehož celková podlahová plocha s příslušenstvím je 45,40 m2. Žadatel: D. B.
- pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy
ve věci prodeje bytu č. 1060/15 v domě čp. 1060 v ulici
U Polikliniky v Žamberku, jehož je žadatel oprávněným nájemcem, za cenu obvyklou ve výši 900.000 Kč,
která byla stanovena znaleckým posudkem. Jedná se
o byt 2+1 umístěný v 5. NP domu čp. 1060, jehož celková podlahová plocha s příslušenstvím je 45,40 m2.
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2A, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

04/2019-ZAST/97

- schvaluje odkup 5/10 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 čp. 1375, tech. obč. vyb., LV
č. 2553 - Správa budov Žamberk s.r.o. - kotelna), parc.
č. 487/75 - ost. plocha o výměře 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. F., S. K., R. M., V. T., J. V.
- pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy
ve věci odkupu 5/10 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 čp. 1375, tech. obč. vyb., LV
č. 2553 - Správa budov Žamberk s.r.o. - kotelna), parc.
č. 487/75 - ost. plocha o výměře 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)
v případě, že nebude využito předkupní právo ostatních spoluvlastníků.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 1,
1+, 2A, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16Z, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

04/2019-ZAST/98

revokuje usnesení č. 36/2018-ZAST/899 a neschvaluje zařazení návrhu L. S. na změnu využití pozemku
parc. č. 511/2 do plochy smíšené obytné městské
do Změny č. 3 ÚP Žamberk.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 1,
1+, 2A, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18Z, 19+, 20+, 21+

04/2019-ZAST/99

revokuje usnesení č 34/2018-ZAST/848 a schvaluje pořízení Změny č. 3 ÚP s tím, že její pořizování
začne nejdříve po vydání Změny č. 2 ÚP Žamberk,
a neschvaluje zařazení návrhu V. M. na změnu využití
pozemků 508/1 a dalších do plochy bydlení v bytových domech do Změny č. 3 ÚP Žamberk.

přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 1,
1+, 2A, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18Z, 19+, 20+, 21+

04/2019-ZAST/100

schvaluje pořízení územní studie jako podkladu pro
rozhodování v území, která bude řešit prostor mezi
ulicemi Nádražní, 17. listopadu, Pionýrů a nám. Gen.
Knopa. (pozemky pro bývalý záměr stavby „LIDLu“).
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2A, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11N, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

04/2019-ZAST/101

schvaluje pořízení Změny č. 3 ÚP Žamberk zkráceným postupem podle § 55a a násl. zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon).
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 1,
1+, 2A, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16Z, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

04/2019-ZAST/102

schvaluje obsah Změny č. 3 ÚP Žamberk mimo návrh
J. Š. na úpravu regulativů v ploše PO2 a návrhu SDH
Žamberk na vymezení plochy sportovního zařízení.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 2,
1+, 2A, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9Z, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18Z, 19+, 20+, 21+

04/2019-ZAST/103

schvaluje a vydává Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka
SAM 3214.
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2A, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

Usnesení nebylo přijato

Zastupitelstvo města
- ukládá starostovi města: 1) aby na základě doporučení znalce doc. JUDr. Ing. Radka Jurčíka, obsaženého ve znaleckém posudku Provozně ekonomické
fakulty Mendelovy univerzity v Brně č. 21-2015 ze
dne 09.05.2016 a na základě rozhodnutí Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS-S0191/2010/
VZ-10258/2016/512/MHr ze dne 14.03.2016, které
bylo potvrzeno rozhodnutím předsedy ÚOHS
č.j.
ÚOHS-R0099/2016/VZ-44309/2016/321/TNo
ze dne 04.11.2016, zadal vybrané advokátní kanceláři
zpracování výzev k zaplacení škody ve výši 210.000 Kč
(pokuta udělená ÚOHS) a škody ve výši 7.334.210 Kč
spočívající v rozdílu mezi cenou vybraného zhotovitele TESTA s.r.o., IČ: 60109360, Šedivská 838, Letohrad, a vyloučeného uchazeče AGILE spol. s r. o.,
IČ: 15030741, Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí,
a to vůči osobám uvedeným ve znaleckém posudku,
tj. členům hodnotící komise a členům rady, kteří hlasovali pro vyloučení uchazeče AGILE, a zaměstnancům Městského úřadu Žamberk, kteří s tímto postupem vyslovili souhlas. V případě, že nabídka ceny
za právní zastupování přesáhne 500.000 Kč, se starosta pověřuje svoláním mimořádného zastupitelstva, a to v termínu do 10 dnů ode dne následujícího
po obdržení takové nabídky. V případě výskytu
významného rizika spojeného s vymáháním nároků,
na které by bylo město vybranou advokátní kanceláří
upozorněno, se starosta pověřuje svoláním mimořádného zastupitelstva z důvodu stanovení dalšího
postupu. Termín: 30.04.2019.
2) v případě, že nebude na základě výzvy dobrovolně
plněno, případně nebude dosaženo mimosoudní
dohody, podat prostřednictvím vybrané advokátní kanceláře žalobu o zaplacení výše uvedených
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škod proti osobám uvedeným ve znaleckém
posudku, tj. členům hodnotící komise a členům
rady, kteří hlasovali pro vyloučení uchazeče AGILE,
a zaměstnancům Městského úřadu Žamberk, kteří
s tímto postupem vyslovili souhlas. Termín: 31.05.2019
- ukládá odboru finančnímu: 1) provést rozpočtové
opatření ve výši 500.000 Kč z rezervy rozpočtu na
náklady advokátní kanceláře spojené se zastupováním města Žamberka. Termín: 15.03.2019; 2) provést
rozpočtové opatření ve výši 380.000 Kč z rezervy rozpočtu na úhradu soudních poplatků.
Termín: 10.05.2019.
nepřijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 13,
1+, 2A, 3Z, 4Z, 5+, 6Z, 7Z, 8+, 9N, 10+, 11Z, 12Z, 13Z, 14Z,
15Z, 16Z, 17Z, 18Z, 19Z, 20+, 21+

04/2019-ZAST/104

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města
za období od 04.12.2018.
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2A, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

04/2019-ZAST/105

bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru
č. 2/2019 ze dne 03.01.2019 a 17.01.2019.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 1,
1+, 2A, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16Z, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

04/2019-ZAST/106

bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru
č. 1/2019 ze dne 21.01.2019.
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2A, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
Hlasování:
pro: +, proti: -, zdržel se: Z,
nehlasoval: N, nepřítomen: A (absence)
1. Andrle Petr, Mgr.
2. Dytrt Jiří
3. Halbrštát Petr
4. Halbrštátová Jaroslava
5. Hlaváčová Martina, Mgr.
6. Chvátilová Hana, PhDr.
7. Jäger Ondřej, Ing.
8. Jedlička Oldřich, Ing. Bc.
9. Jirešová Jiřina, MUDr.
10. Kalous Tomáš, Mgr.
11. Kašpar Jiří
12. Kotyza Josef, Mgr.
13. Mencák Jiří, Mgr.
14. Pospíšil Roman, Mgr.
15. Procházka Petr
16. Prokop Jaromír, MUDr.
17. Šebková Zděnka
18. Ulrich Tomáš
19. Vrkoč Ivan
20. Zářecký Pavel, Ing.
21. Žejdlík Jaromír, Mgr.
Zpracovala Bc. Kamila Borovičková,
sekretariát starosty města

