PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 5/2019
USNESENÍ RM č. 9
ze dne 21.02.2019

09/2019-RADA/448

schvaluje ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku.

09/2019-RADA/449

schvaluje předložený program jednání RM.

09/2019-RADA/450

bere na vědomí: 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, 2430/3, 3797
v k. ú. Žamberk; územní souhlas Stavebního úřadu
MěÚ Žamberk o umístění stavby „přístupová zpevněná plocha“ na pozemku parc. č. 741/10 v k. ú. Žamberk; stavební povolení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na stavbu „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; územní souhlas
Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o provedení stavby
„2 přístřešky pro zastřešení průjezdu“ na pozemku
parc. č. 3923/5 v k. ú. Žamberk.

09/2019-RADA/451

bere na vědomí oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci udělení
souhlasu se zásahem do ochranného pásma památného stromu, který roste na pozemku parc. č. 219/1
v k. ú. Žamberk pro akci „Realizace úspor energie SŠ a ZŠ Žamberk“.

09/2019-RADA/452

bere na vědomí: veřejnou vyhlášku odboru SPDO
MěÚ Žamberk – rozhodnutí - stavební povolení na
stavbu „Komunikace U Dlouhoňovic na pozemcích
parc. č. 3785/1 a 3786 v k. ú. Žamberk“; rozhodnutí
odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zřízení úpravy
sjezdu k pozemní komunikaci z místní komunikace
č. 43c ul. Nad Muzeem na pozemku parc. č. 886/1
v k. ú. Žamberk za účelem příjezdu k novostavbě RD se
třemi bytovými jednotkami; stanovení místní úpravy
provozu odborem SPDO MěÚ Žamberk na místní
komunikaci č. 93c ul. Za Kopečkem z důvodu doplnění
svislého dopravního značení k vodorovnému dopravnímu značení a zajištění větší přehlednosti způsobu
parkování v dané lokalitě; rozhodnutí odboru SPDO
MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace č. 21c ul. Chelčického pro umístění elektro kabelu
NN do krajnice v rámci akce „Žamberk, Chelčického,
1500/4 – knn“.

09/2019-RADA/453

- schvaluje: 1) dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě
ze dne 01.11.2002 uzavřené mezi městem Žamberkem,
Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: 00279846
a Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha
1, IČ: 47114983; 2) splátkový kalendář pro rok 2019
(od 01.04.2019) a 1. čtvrtletí roku 2020 k dodatku č. 3
ke smlouvě o nájmu nemovitostí uzavřené mezi městem Žamberkem, Masarykovo náměstí 166, Žamberk, jako pronajímatelem na straně jedné, a Českou
poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, jako
nájemcem na straně druhé
- pověřuje starostu města podpisem dodatku ke
smlouvě a splátkového kalendáře.Termín: 01.03.2019.

09/2019-RADA/454

bere na vědomí položkový rozpočet příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2019 dle přílohy č. 1.

09/2019-RADA/455

bere na vědomí plnění rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2018 ke dni 31.12.2018.

09/2019-RADA/456

schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka pro rok 2019 dle tab. č. 1.

09/2019-RADA/457

- bere na vědomí informaci z regionálního kongresu
členské základny Euroregionu Pomezí Čech, Moravy
a Kladska - Euroregionu Glacensis, Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou, o výši členských příspěvků na rok
2019 u členských měst a obcí
- souhlasí s výší členského příspěvku města Žamberka do Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska
- Euroregionu Glacensis, Panská 1492, Rychnov nad
Kněžnou, na rok 2019 ve výši 4 Kč na 1 obyvatele
- pověřuje finanční odbor předáním informace o výši
členského příspěvku města Žamberka na rok 2019
Euroregionu Glacensis.

09/2019-RADA/458

- bere na vědomí informaci o výši čerpání finančních prostředků na kapitole rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2018 „Správa MěÚ Žamberk, položka 5011 Platy zaměstnanců v pracovním
poměru“
- schvaluje: 1) vytvoření samostatné položky v rámci
kapitoly rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
na rok 2019 „Správa MěÚ Žamberk“ v celkové výši
579.600 Kč s účelovým určením na doplatky mezd,
osobního ohodnocení a souvisejících zákonných
odvodů z mezd a případně na náhradu nákladů řízení;
2) rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka pro rok 2019 uvedené v tabulce č. 2.

09/2019-RADA/459

- bere na vědomí informaci o výši vybraného dobrovolného vstupného při příležitosti konání koncertu
Scholy Gregoriany Pragensis v kostele svatého
Václava v Žamberku dne 30. ledna 2019
- schvaluje: 1) poskytnutí finančních prostředků
vybraných na dobrovolném vstupném ve výši 4.697 Kč
formou daru Římskokatolické farnosti, děkanství Žamberk, se sídlem Kostelní 65, Žamberk,
IČ: 44471467; 2) darovací smlouvu na poskytnutí
finančního daru Římskokatolické farnosti, děkanství Žamberk, se sídlem Kostelní 65, Žamberk,
IČ: 44471467, výši 4.697 Kč
- pověřuje starostu města podpisem darovací
smlouvy
- ukládá odboru finančnímu připravit příslušné
rozpočtové opatření. Termín: 06.03.2019.

09/2019-RADA/460

schvaluje pronájem místnosti o výměře 28 m2
v 1. patře čp. 446 na pozemku parc. č. 831 - zast. plocha
a nádvoří o výměře 215 m2 vedeného na LV č. 10001 pro
obec a k. ú. Žamberk a pověřuje Správu budov Žamberk s.r.o. vyhotovením smlouvy o nájmu. Žadatel: J. T.

09/2019-RADA/461

schvaluje pronájem nebytových prostor v přízemí
objektu čp. 1277 na pozemku parc. č. 4015/1 - zast. plocha a nádvoří o výměře 684 m2 vedeném na LV č. 10001
pro obec a k. ú. Žamberk od 26.02.2019 a pověřuje
Správu budov Žamberk s.r.o. vyhotovením smlouvy
o nájmu. Společnost ENVIRMINE-ENERGO, a.s.,
Žerotínova 1099/21, 702 00 Ostrava.

09/2019-RADA/462

nesouhlasí se stavbou novostavby RD na pozemku
parc. č. 2422/8 - orná půda o výměře 1.526 m2 vedeném na LV č. 4014 (SJM J. a P. K.) pro obec a k. ú. Žamberk o zastavěné ploše 171,0 m2. Město je vlastníkem
sousedního pozemku parc. č. 2422/1 - orná půda
o výměře 259.605 m2 vedeného na LV č. 10001 pro
obec a k. ú. Žamberk. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
1

popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy
vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: J. K.

09/2019-RADA/463

- bere na vědomí informaci o nutnosti uzavření
Dohody o provedení záchranného archeologického
výzkumu na akcích „Žamberk, ul. Hluboká, Českých
bratří a Vrbí“ a „Žamberk, ul. Hluboká - rekonstrukce
chodníků“
- pověřuje starostu města podpisem Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu se
zhotovitelem: Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě,
Šemberova 125, 566 01 Vysoké Mýto.

09/2019-RADA/464

doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej pozemku parc. č. 1371/2 - zast. plocha o nádvoří
o výměře 19 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk. Stavba garáže, která je vedena
na LV č. 1856 (žadatel) pro obec a k. ú. Žamberk,
není předmětem prodeje. Žadatel: J. T.

09/2019-RADA/465

souhlasí jako vlastník sousedního pozemku parc.
č. 3808/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře
1.205 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk s přestavbu rodinného domu čp. 504
na pozemku parc. č. 2640 - zast. plocha o nádvoří
o výměře 160 m2 vedeného na LV č. 397 (žadatel)
pro obec a k. ú. Žamberk a pověřuje starostu města
podpisem situace. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy
vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: R. P.

09/2019-RADA/466

- schvaluje dohodu o mlčenlivosti se společností
KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí,
IČ: 27546756
- pověřuje starostu města podpisem dohody.

09/2019-RADA/467

- schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o zabezpečení
zimní údržby chodníků v Žamberku uzavřené mezi
městem Žamberkem a firmou TS Žamberk s.r.o.,
Zemědělská 1052, Žamberk, IČ: 25998218 ve věci jednorázového navýšení finančních prostředků za zimní
údržbu chodníků od 01.11.2018 do 30.04.2019
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č.7
ke smlouvě
- ukládá odboru finančnímu provést rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok
2019 ve výši 150.000 Kč, a to: ponížit položku „rezerva
rozpočtu“ a současně navýšit položku rozpočtu
„zimní údržba chodníků“. Termín: 07.03.2019.

09/2019-RADA/468

- bere na vědomí informaci o nutnosti provedení
záchranného archeologického výzkumu na akci
„Rekonstrukce chodníků a komunikace v k. ú. Žamberk, část F ulice Nad Poliklinikou“
- pověřuje starostu města podpisem Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu se
zhotovitelem: Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě,
Šemberova 125, 566 01 Vysoké Mýto.

09/2019-RADA/469

- bere na vědomí informaci o nutnosti provedení
záchranného archeologického výzkumu na akci
„Žamberk - Realizace parkovacích stání na nám. Gen.
Knopa“
- pověřuje starostu města podpisem Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu se
zhotovitelem: Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě,
Šemberova 125, 566 01 Vysoké Mýto.

09/2019-RADA/470

ukládá odboru REUP vyvěsit na úřední desku

Městského úřadu v Žamberku záměr výpůjčky části
(6 m2) pozemku parc. č. 3703/1 - ost. plocha,
ost. komunikace z celkové výměry 2.496 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk z důvodu
vystavování venkovních květin u provozovny čp. 66
v Kostelní ulici na dobu určitou od 01.01. do 31.12.2019
za podmínky uhrazení poplatku za užívání veřejného
prostranství dle Obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.
Žadatel: M. K. Termín: 25.02.2019.

09/2019-RADA/471

dle Pravidel SAM 3221 pro narozené dítě, a to: dle
přílohy
- pověřuje starostu města podpisem darovacích
smluv.

09/2019-RADA/478

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

09/2019-RADA/479

bere na vědomí rozsah částečného delegování pravomocí starosty při plnění funkce tajemníka městského
úřadu dle ust. § 110 odst. 3 zákona o obcích.

- schvaluje: 1) přímé zadání zakázky „Změna č. 3
územního plánu Žamberk vč. úplného znění“ projektovému ateliéru REGIO s.r.o., Hradec Králové;
2) smlouvu o dílo na zpracování Změny č. 3 územního
plánu Žamberk, včetně vyhotovení Územního plánu
Žamberk zahrnujícího právní stav po vydání Změny
č. 3
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

09/2019-RADA/480

bere se souhlasem na vědomí zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku
č. 823/3 umístěnou ve 2. NP domu čp. 823, budovy
čp. 822, 823 postavené na pozemcích parc. č. 3921,
3920, vše v obci a k. ú. Žamberk ke dni 03.10.2013,
kdy skončila jeho pětiletá lhůta, a pověřuje starostu
města podpisem potvrzení. Žadatel: H. K.

schvaluje kácení 1 ks smrku ztepilého (Picea abies)
na pozemku parc. č. 2336/25 v k. ú. Žamberk za podmínky, že subjekt, který provede kácení, zajistí plnění
povinností hospodářského subjektu podle zákona
č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských
výrobků na trh, včetně jejich prováděcích předpisů (Systém náležité péče). Dřevní hmota zůstává
v majetku vlastníka pozemku (města Žamberka).
Na vědomí: TS ŽAMBERK s.r.o., Zemědělská 1052,
564 01 Žamberk. 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).

09/2019-RADA/472

09/2019-RADA/473

doporučuje zastupitelstvu města schválit: 1) uplatnění předkupního práva k odkupu spoluvlastnického podílu 1/12 pozemku parc. č. 2163 - orná půda
o výměře 1.732 m2 vedeného na LV č. 785 pro obec
a k. ú. Žamberk. Žadatel: L. T.; 2) uplatnění předkupního práva k odkupu spoluvlastnického podílu 1/12
pozemku parc. č. 2163 - orná půda o výměře 1.732 m2
vedeného na LV č. 785 pro obec a k. ú. Žamberk. Žadatel: O. T.; 3) uplatnění předkupního práva k odkupu
spoluvlastnického podílu 1/12 pozemku parc. č. 2163
- orná půda o výměře 1.732 m2 vedeného na LV č. 785
pro obec a k. ú. Žamberk. Žadatel: R. T.

09/2019-RADA/474

- bere na vědomí informaci o nepřijetí nabídky možného pronájmu bytu č. 829/8 o velikosti 3+1 ve
4. NP domu čp. 829, jehož celková podlahová plocha
s příslušenstvím je 68,80 m2. Žadatel: J. a H. P.
- ukládá odboru REUP vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje bytu 3+1,
umístěného ve 4. NP domu čp. 829, jehož celková
podlahová plocha s příslušenstvím je 68,80 m2.
Bytová jednotka se nachází 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,
formou aukce za vyvolávací cenu ve výši 990.000 Kč.
Žadatel: Správa budov Žamberk s.r.o., Klostermanova
990, 564 01 Žamberk. Termín: 15.03.2019.

09/2019-RADA/475

schvaluje změnu technologie stavebních prací na
stavbě „Žamberk vývody z TS 376 - rek. NN, kNN“
a souhlasí s umístěním inženýrské sítě do komunikace „výkopem“ za podmínky uvedení komunikací
do původního stavu. Místa překopů jsou zřejmá ze
situace stavby, která tvoří přílohu usnesení. Žadatel:
MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové.

09/2019-RADA/476

schvaluje změnu technologie stavebních prací na
stavbě „Žamberk, ul. Hluboká, Českých bratří a Vrbí
- veřejné osvětlení“ a souhlasí s umístěním inženýrské sítě do komunikace „výkopem“ v pozemcích parc.
č. 66/6, 145/2, 3744/1,116/2, 3746, 3715/1 v k. ú. a obci
Žamberk.

09/2019-RADA/477

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč

ukládá odboru REUP zveřejnit na úřední desce Městského úřadu v Žamberku záměr výpůjčky budovy bez
čp/če - stavba občanského vybavení na pozemku
označeném jako p. č. 487/55 zastavěná plocha
a nádvoří a pozemek označený jako p. č. 487/55 zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci a k. ú. Žamberk,
na dobu neurčitou. Termín: 25.02.2019.

09/2019-RADA/481

09/2019-RADA/482

bere na vědomí oznámení společnosti TS ŽAMBERK s.r.o. o kácení stromů na pozemcích ve vlastnictví města Žamberka: 1 ks jírovce maďalu na p. p.
č. 2477/1, 1 ks smrku ztepilého na p. p. č. 2480,
5 ks smrků ztepilých na p. p. č. 2336/25, 1 ks javoru
horského na p. p. č. 743/12 a 2 ks javorů klenu na p. p.
č. 10162, vše v k. ú. Žamberk, a to z důvodu jejich havarijního stavu.

09/2019-RADA/483

- pověřuje vedoucího oddělení informatiky vystavit
objednávku na dodávku nového AV systému za cenu
158.611,64 Kč vč. DPH. Termín: 25.02.2019.

09/2019-RADA/489

- bere na vědomí rozsah a termín kácení stromů
v souladu s výstavbou PPO
- schvaluje: 1) krátkodobé uskladnění dřevní hmoty
z pokácených stromů na vyčleněnou spodní část
parkoviště v ul. Albertova; 2) rozdělení dřevní hmoty
z pokácených stromů takto: 10 ks lipových kmenů
darovat na základě smlouvy SŠ OŘS, Zámecká 1,
Žamberk; dřevní jasanovou hmotu prodat H. M.
za cenu 900 Kč/m3.

09/2019-RADA/490

- schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
s Gas Net s.r.o., Ústí nad Labem a Povodím Labe s.p.,
Hradec Králové
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

09/2019-RADA/491

schvaluje: 1) partnerství města Žamberka na akci
Rallye Šmídl, kterou pořádá SVČ, ANIMO, Žamberk
dne 27.04.2019; 2) rozsah organizační podpory pro
akci Rallye Šmídl dle požadavku organizátorů: V. F.
(pracovník na DPP pro město Žamberk) - garance
a příprava technické části tratě, rozhodčí; Bc. S. Hanáková - pomoc v propagační oblasti jako členky realizačního týmu, povolení použití služebních automobilů
pro členy realizačního týmu (vozidlo Dacia Sandero
RZ 5E8 3058 a Škoda Fabia RZ 5E3 6718) a současně
spolupráci s Městskou policií Žamberk na uvedený den.

09/2019-RADA/492

bere na vědomí zápis z jednání Bytové komise ze dne
14.02.2019.

09/2019-RADA/493

schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ul. U Polikliniky 1063/15
s D. H. do 29.02.2020.

09/2019-RADA/494

schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt
v ul. 28. října 1327/17 s M. S. do 29.02.2020.

09/2019-RADA/495

schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro
sociálně potřebné občany v ul. Revoluční 794/10
s M. a E. B. do 31.03.2020.

- schvaluje obsah dohody o ukončení smlouvy
s Žamberským okrašlovacím spolkem, Havlenova 10,
Žamberk
- pověřuje starostu města podpisem dohody.
Termín: 08.03.2019.

09/2019-RADA/496

- schvaluje obsah smlouvy mezi městem Žamberkem
a společností ERADO, a.s.
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 08.03.2019.

09/2019-RADA/497

- schvaluje obsah smlouvy mezi městem a Kebab
House Mudy
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 08.03.2019.

schvaluje ošatné pro oddávající na rok 2019 dle
přílohy.

09/2019-RADA/484

09/2019-RADA/485

09/2019-RADA/486

- bere na vědomí zápis z jednání komise pro sociální
služby ze dne 19.02.2019
- schvaluje na základě doporučení komise pro sociální
služby uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou
v DPS na byt č. 220 s L. M.

09/2019-RADA/487

schvaluje rozšíření nájemní smlouvy na byt pro
sociálně potřebné občany v ul. Revoluční 794/11
o M. N. a uzavření nájemní smlouvy na byt pro
sociálně potřebné občany v ul. Revoluční 794/11
s I. J. a M. N. do 31.08.2019.
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční v čp. 794/7
s L. J. do 31.08.2019.

09/2019-RADA/498
09/2019-RADA/499

bere na vědomí stanovisko spolku Živý Žamberk
k současné situaci u stavby protipovodňových
opatření (PPO) v Žamberku ze dne 22.01.2019
k odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Pk.

USNESENÍ RM č. 10
ze dne 07.03.2019

schvaluje platový výměr Mgr. Petra Hažmuky,
ředitele Městského muzea Žamberk, s účinností
od 01.02.2019.

10/2019-RADA/500

- bere na vědomí realizaci poptávky na pořízení
nového AV systému
- schvaluje pořízení nového AV systému od firmy
MAJT s.r.o., Masarykova 188, 572 01 Polička Město,
za cenu 158.611,64 Kč včetně DPH

10/2019-RADA/502

09/2019-RADA/488
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schvaluje ověřovatelem zápisu RM Jiřího Dytrta.

10/2019-RADA/501

schvaluje předložený program jednání RM.
bere na vědomí: stanovisko MěÚ Žamberk k dělení
pozemku parc. č. 2422/1 v k. ú. Žamberk dle GP č. plánu
3199-402/2018 ze dne 20.12.2018; sdělení Stavebního
úřadu MěÚ k akci „Rekonstrukce střechy tělocvičny

U Žirafy v Žamberku“ na pozemku parc. č. 487/55
v k. ú. Žamberk; územní souhlas Stavebního úřadu
MěÚ Žamberk o provedení stavby „Žamberk,
Chelčického, 1500/4 - knn” na pozemcích parc.
č. 3726/2 a 1500/4 v k. ú. Žamberk.

10/2019-RADA/503

bere na vědomí: rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ
Žamberk o povolení kácení dřevin rostoucích mimo
les „1 ks borovice lesní na pozemku parc. č. 2336/25
v k. ú. Žamberk“; oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les „1 ks smrku
ztepilého na pozemku parc. č. 2336/25 v k. ú.
Žamberk“; vyjádření odboru ZPZE MěÚ Žamberk
ke kácení dřevin rostoucích mimo les „1 ks smrku
pichlavého na pozemku parc. č. 718 v k. ú. Žamberk“,
kde správní orgán ochrany přírody a krajiny nebude
vydávat povolení ke kácení; oznámení odboru ZPZE
MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci souhlasu s konáním vodáckých závodů „15 km po Divoké
Orlici a Orlický raftový sjezd - Český pohár raftingu R4“
na území přírodního parku Orlice; rozhodnutí odboru
ZPZE MěÚ Žamberk k zásahu v ochranném pásmu
památného stromu č. 51 „1 ks buku lesního - červenolistého na pozemku parc. č. 219/1“ v rámci akce
„Realizace úspor energie - SŠ a ZŠ Žamberk“.

10/2019-RADA/504

bere na vědomí: veřejnou vyhlášku - opatření obecné
povahy, stanovení přechodné úpravy provozu odborem SPDO MěÚ Žamberk na místní komunikaci
č. 18c ul. Havlíčkovo nábřeží po křižovatku s místní
komunikací č. 17c ul. Havlenova, č. 7c ul. Brorsenova,
č. 48c ul. Orlická, č. 20c ul. Husovo nábřeží po křižovatku s místní komunikací č. 35c ul. Macharova, č. 18c
ul. Havlíčkovo nábřeží po křižovatku s místní komunikací č. 30c ul. Krčmářova a č. 80c ul. Tyršova, VÚK
- stezce pro pěší v úseku křižovatky s místní komunikaci č. 80c ul. Tyršova pro křižovatku se silnicí I/11;
rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení
zvláštního užívání místní komunikace č. 38c Masarykovo náměstí v Žamberku pro umístění předzahrádky
před čp. 64 (Sport bar) na pozemku parc. č. 3687/1
v k. ú. Žamberk; rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace
č. 24d chodník Masarykovo náměstí pro umístění podchozího lešení před domem čp. 146 z důvodu stavebních úprav v domě; stanovení místní úpravy provozu
odborem SPDO MěÚ Žamberk na místní komunikaci
č. 42d ul. Sokolovská, č. 29c ul. Krátká, č. 72c ul. Spišská
z důvodu doplnění chybějícího dopravního značení
a z důvodu zajištění větší bezpečnosti a průjezdnosti
ul. Sokolovská; rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace č. 11c Do Kotle v rámci akce „ČS PHM BENZINA
Žamberk - odkanalizování obslužného objektu a mycí
linky automobilů“; rozhodnutí odboru SPDO MěÚ
Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace č. 18c ul. Havlíčkovo nábřeží po křižovatku
s místní komunikací č. 17c ul. Havlenova, č. 7c ul. Brorsenova, místní komunikaci č. 20c ul. Husovo nábřeží
po křižovatku s místní komunikací č. 35c ul. Macharova, 18c ul. Havlíčkovo nábřeží po křižovatku s místní
komunikací č. 30c ul. Krčmářova a č. 80c ul. Tyršova;
veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu odborem SPDO MěÚ
Žamberk na místní komunikaci č. 14d lávka pro pěší
ev. č. 18c-411 za sokolovnou přes řeku Divoká Orlice.

10/2019-RADA/505

bere na vědomí oznámení odboru REUP MěÚ Žamberk o projednání návrhu zadání změny č. 2 územního
plánu Dlouhoňovice.

10/2019-RADA/506

- bere na vědomí informaci finančního odboru MěÚ
Žamberk o možném zhodnocení volných finančních prostředků vedených na běžných účtech města
Žamberka

- schvaluje: 1) zřízení spořícího účtu jako součást běžného účtu města Žamberka, Masarykovo náměstí
166, Žamberk, IČ: 00279846, vedeného u Komerční
banky, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, Praha 1,
IČ: 45317054; 2) zřízení termínovaného vkladu ve výši
30 mil. Kč se splatností 3 měsíce pro město Žamberk,
Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: 00279846,
u Komerční banky, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969,
Praha 1, IČ: 45317054
- pověřuje starostu města podpisem „Smlouvy
o spořícím účtu” s Komerční bankou, a.s., a termínovaného vkladu u Komerční banky, a.s., se sídlem
Na Příkopě 33/969, Praha 1, IČ: 45317054.

10/2019-RADA/507

bere na vědomí rozpočtová opatření rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka pro rok 2019 dle tab. č. 1.

10/2019-RADA/508

schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ Žamberk,
28. října 581, Žamberk, změnu účelu čerpání samostatného příspěvku na rok 2019 dle žádosti příspěvkové organizace.

10/2019-RADA/509

schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ Žamberk,
28. října 581, Žamberk, přijetí účelových finančních
darů dle žádosti příspěvkové organizace.

10/2019-RADA/510

- bere na vědomí informaci příspěvkové organizace
ZŠ Žamberk, Nádražní 743, Žamberk, o vyšším rozpočtu nákladů na vybavení kanceláře ředitele školy
- schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ Žamberk,
Nádražní 743, Žamberk, použití finančních prostředků
na vyšší náklady na vybavení kanceláře ředitele školy
ve výši do 47.000 Kč z položky rozpočtu „náklady
z drobného dlouhodobého majetku“ - části určené
na vybavení učeben.

10/2019-RADA/511

bere na vědomí informaci o výši daňových převodů
od Finančního úřadu ke dni 28.02.2019, uvedené
v tab. č. 1.

10/2019-RADA/512

schvaluje pravidla SAM 3213 pro zadávání veřejných
zakázek.

10/2019-RADA/513

- schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávku „PD Rekonstrukce bazénů a příslušenství Městského koupaliště Žamberk“ podle Pravidel
pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem, výzva bude zveřejněna na webových stránkách
města a profilu zadavatele s tím, že zároveň bude
osloveno 5 dodavatelů, hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti bude nejnižší nabídková cena:
1) CODE spol. s r. o., Na Vrtálně 84, Bílé Předměstí, 530
03 Pardubice, IČ: 49286960; 2) ARTPROJEKT JIHLAVA,
spol. s r. o., Minoritské nám. 1153/11, 586 01 Jihlava,
IČ: 25558692; 3) BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.,
čp. 1312, 739 95 Bystřice, IČ: 25855247; 4) CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín,
IČ: 01643541; 5) ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.,
Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec
Králové, IČ: 47450347
- jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ve složení I. Vrkoč (náhradník
Ing. Bc. O. Jedlička), Ing. L. Fránková, R. Stránská,
Ing. D. Vacek, Z. Šebková (náhradník J. Halbrštátová).

10/2019-RADA/514

schvaluje pronájem 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
vedeném na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk za
částku 5.000 Kč/rok včetně DPH a pověřuje odbor
REUP předložením smlouvy o nájmu. Žadatel: R. B.

10/2019-RADA/515

doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej
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
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kongresového centra za cenu dle cenové mapy,
t.j. 400 Kč/m2. Žadatel: Společnost MEIXNER &
HANUŠ a.s. Czech republic, Francouzská 172/30,
120 00 Praha 2, korespondenční adresa U Dlouhoňovic 1397, 564 01 Žamberk.

10/2019-RADA/516

- schvaluje zřízení věcného břemene na části
pozemku parc. č. 3735 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 717 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec
a k.ú. Žamberk v rozsahu 68 m2 za jednorázovou
náhradu ve výši 3.740 Kč, k této částce bude připočtena platná sazba DPH, ve věci akce „Výstavba
nové splaškové kanalizace, vč. kanalizačních přípojek
a vodovodních přípojek pro nové rodinné domy“ za podmínek uvedených v příloze. Toto sdělení nenahrazuje
rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy
vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: REINVEST
spol. s r.o., K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy budoucí
o zřízení věcného břemene a souhlasu s provedením stavby ve věci zřízení věcného břemene na části
pozemku parc. č. 3735 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 717 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk v rozsahu 68 m2 za jednorázovou
náhradu ve výši 3.740 Kč, k této částce bude připočtena platná sazba DPH, na akci „Výstavba nové
splaškové kanalizace, vč. kanalizačních přípojek
a vodovodních přípojek pro nové rodinné domy“
a Souhlasu s provedením stavby ve smyslu ustanovení § 100 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon).

10/2019-RADA/517

schvaluje vyřazení movitého majetku DDHM z kempu
inv. číslo 660, 704 a 705 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).

10/2019-RADA/518

ukládá: 1) odboru REUP vyvěsit na úřední desku MěÚ
Žamberk záměr prodeje pozemku parc. č. 734/5
- zast. plocha a nádvoří (stavba na pozemku bez
čp/če, garáž) o výměře 1 m2 vedeného na LV č. 10001
pro obec a k. ú. Žamberk. Stavba na pozemku není
předmětem vyhlášení. Žadatel: J. K. Termín: 10.03.2019;
2) odboru právnímu zpracovat dohodu mezi městem Žamberkem a J. K. týkající se úhrady nájemného
za užívání pozemku parc. č. 734/5 v k. ú. Žamberk.
Termín: 18.03.2019.

10/2019-RADA/519

ukládá: 1) odboru REUP vyvěsit na úřední desku MěÚ
Žamberk záměr prodeje pozemku parc. č. 749/8 tr. tr. porost o výměře 65 m2 vedeného na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk. Žadatel: J. K. Termín:
10.03.2019; 2) odboru právnímu zpracovat dohodu
mezi městem Žamberkem a J. K. týkající se úhrady
nájemného za užívání pozemku parc. č. 749/8 v k. ú.
Žamberk. Termín: 18.03.2019.

10/2019-RADA/520

- bere na vědomí žádost ze dne 18.02.2019 o výměnu
okenních výplní otvorů a výměnu přímotopů v části
budovy čp. 550, kterou má od města pronajatou
pedagogicko-psychologická poradna.
Žadatel:
Pedagogicko-psychologická
poradna,
Královéhradecká 513, Ústí nad Orlicí
- schvaluje realizaci výměny výplní otvorů v prostorách pedagogicko-psychologické poradny v budově
čp. 550 v letošním roce
- ukládá odboru finančnímu provést rozpočtové
opatření ve výši 150 tis. Kč, a to ponížením rezervy
rozpočtu a navýšením položky „Investice do budov
města, akce do 500 tis. Kč“. Termín: 21.03.2019
- neschvaluje realizaci výměny přímotopů za akumulační vytápění v prostorách pedagogicko-psychologické poradny v budově čp. 550.

10/2019-RADA/521

- bere na vědomí žádost o rekonstrukci chodníků
v ul. Macharova. Žadatel: J. D.
- pověřuje odbor REUP provedením poptávkového
řízení na zpracovatele projektové dokumentace
na řešení lokality ul. Macharova
- ukládá odboru finančnímu provést rozpočtové
opatření ve výši 200 tis. Kč, a to ponížením rezervy
rozpočtu a navýšením položky „PD-ostatní“.
Termín: 21.03.2019.

10/2019-RADA/522

souhlasí se zřízením věcného břemene - umístění STL
přípojky do části pozemku parc. č. 3744/1 - ost. plocha,
ost. komunikace o celkové výměře 2.391 m2 vedeného
na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk dle Smlouvy
o zřízení věcného břemene č. 9900099504/2/2019
a dle GP č. pl. 3212-10/2019 ze dne 11.02.2019 za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč, k této částce
bude připočtena DPH dle zákonné sazby platné ke dni
uskutečnění platby, a pověřuje starostu města
podpisem této smlouvy. Žadatel: Z. V.

10/2019-RADA/523

souhlasí se změnou technologie (překopy) uložení
HDPE chráničky a datového vedení do částí pozemků
parc. č. 66/6 - ost. plocha, zeleň o výměře 156 m2,
parc. č. 67 - zast. plocha a nádvoří o výměře 117 m2,
parc. č. 68 - zahrada o výměře 30 m2, parc. č. 73 - ost.
plocha, jiná plocha o výměře 120 m2, parc. č. 3684 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 5.263 m2, parc.
č. 3715/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 3.818 m2,
parc. č. 3744/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře
2.392 m2, parc. č. 3746 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1.368 m2, parc. č. 3747/1 - ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 852 m2, vše vedeno na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk, a pověřuje starostu
města podpisem situace. Toto sdělení nenahrazuje
rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy
vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: Alberon
Letohrad s.r.o., Šedivská 844, 561 51 Letohrad.

10/2019-RADA/524

- bere na vědomí informaci o nutnosti pokácení
1 ks smrku pichlavého na pozemku parc. č. 718 v k. ú.
Žamberk z důvodu stavby „Žamberk - realizace parkovacích stání na nám. Gen. Knopa“. Pokácení stromu
nevyžaduje povolení kácení dřeviny
- schvaluje pokácení 1 ks smrku pichlavého na
pozemku parc. č. 718 v k. ú. Žamberk a pověřuje spol.
TS ŽAMBERK s.r.o. jeho pokácením v době vegetačního klidu do 31.03.2019.

10/2019-RADA/525

schvaluje vyhrazení části parkoviště v Habrově dvoře
pro parkování vozidel spol. Česká pošta, s.p., po dobu
realizace stavby „Realizace úspor energií - MěÚ
čp. 833, Žamberk“ v předloženém rozsahu s tím,
že v čase od 9:00 do 13:00 hod. zde bude umožněno
parkování veřejnosti.

10/2019-RADA/526

souhlasí jako vlastník sousedního pozemku parc.
č. 3813/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře
10.356 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú.
Žamberk se stavbou „Stavební úpravy a nástavba
objektu rodinného domu, Polsko čp. 488“ na pozemku
parc. č. 3936 vedeném na LV č. 1307 pro obec a k. ú.
Žamberk a pověřuje starostu města podpisem souhlasu se stavebním záměrem. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas,
posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu
státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: A-styl atelier, Bieblova 1110/1b, 500 03 Hradec Králové.

10/2019-RADA/527

schvaluje jako vlastník sousedního pozemku parc.
č. 3810/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře
3.191 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú.

Žamberk stavbu „Předprostor Muzea starých strojů
v Žamberku“ na pozemcích parc. č. 2676/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 343 m2, parc. č. 2685/2 - ost.
plocha, jiná plocha o výměře 660 m2, parc. č. 4900 zast. plocha a nádvoří o výměře 128 m2 (stavba bez
čp/če pro výrobu a skladování), vše vedeno na LV
č. 4277 (žadatel) pro obec a k. ú. Žamberk dle Veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby a pověřuje starostu města jejím podpisem. Toto sdělení nenahrazuje
rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy
vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: Muzeum
starých strojů a technologií, z.s., Betlém 506, 564 01
Žamberk.

10/2019-RADA/528

- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

10/2019-RADA/535

schvaluje Pravidla SAM 3212 pro přijímání a vyřizování
petic, stížností a podnětů.

10/2019-RADA/536

- schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor garáží v přízemí domu čp. 1277 v k. ú. Žamberk uzavřenou mezi městem Žamberkem, jako pronajímatelem, a spol. ENVIRMINE-ENERGO, a.s., IČ: 29383081,
Moravská Ostrava
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o nájmu.

10/2019-RADA/537

bere na vědomí konání tradiční Žamberské pouti
v termínu 7. - 8. září 2019.

- bere na vědomí sdělení vedoucí REUP týkajících
se možné barevnosti oken na budově čp. 833
- schvaluje venkovní barvu oken dle doporučení
městského architekta v odstínu Anthrazitgrau 70.

10/2019-RADA/538

- schvaluje převod nemovitosti - budovy čp. 1277,
ulice Do Kotle, Žamberk, do účetní a majetkové evidence hospodářské činnosti města Žamberka realizované Správou budov Žamberk s.r.o., Klostermanova
990, Žamberk, IČ: 25280091
- ukládá: 1) odboru REUP zajistit převod nemovitosti čp. 1277, ulice Do Kotle, Žamberk, z majetkové
evidence města Žamberka do majetkové evidence
hospodářské činnosti města Žamberka realizované
Správou budov Žamberk s.r.o., Klostermanova 990,
Žamberk. Termín: 31.03.2019; 2) odboru právnímu
připravit dodatek k mandátní smlouvě na obstarávání správy nemovitostí ze dne 02.01.1998 a aktuální znění přílohy k této mandátní smlouvě uzavřené
mezi městem Žamberkem, Masarykovo náměstí 166,
Žamberk, IČ: 00279846 a Správou budov Žamberk s.r.o.,
Klostermanova 990, Žamberk, IČ: 25280091.
Termín: 31.03.2019.

10/2019-RADA/539

10/2019-RADA/529

10/2019-RADA/530

- revokuje usnesení 06/2019-RADA/325 a ruší požadavek na částečné zakrytí vrchní části štětové stěny
protipovodňového opatření na městském koupališti
betonovou hlavou a přihrnutím zeminou z technologických a administrativních důvodů
- schvaluje návrh odboru REUP na řešení podoby protipovodňové stěny v prostoru koupaliště obkladem
trvanlivými fasádními deskami a úpravou sedáků
a terénu v okolí stěny
- pověřuje odbor OBR zajištěním projektové dokumentace navrženého řešení s ohledem na upevnění desek ke štětové stěně a umožnění jejich bezpečné dilatace, a dále provedením napojení schodiště
vedoucího do řeky tak, aby bylo možné vstupovat jím
bezpečně do vody, jak to bylo běžné před provedením
stěny PPO. Termín: 31.03.2019.

10/2019-RADA/531

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč
dle Pravidel SAM 3221 pro dítě narozené od data
01.10.2006 včetně, a to: dle přílohy
- pověřuje starostu města podpisem darovacích
smluv.

10/2019-RADA/532

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

10/2019-RADA/533

- schvaluje smlouvu o užívání nemovitosti parc.
č. 2284/1 v k. ú. Žamberk mezi J. M., spol. VIKA Kameničná, a.s., se sídlem Kameničná 100 a městem
Žamberkem
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

10/2019-RADA/534

- schvaluje smlouvu o užívání nemovitosti - pozemku
parc. č. 2318/1 v k. ú. Žamberk mezi J. H., spol.
VIKA Kameničná, a.s., Kameničná 100 a městem
Žamberkem
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schvaluje: 1) realizační tým pro Majáles ve složení:
M. Mimra, I. Mimrová, Z. Faltusová; 2) umístění stánků
1. května 2019 při akci Majáles 2019 na Masarykově
náměstí.
bere na vědomí zápis z jednání Redakční rady
Žamberských listů č. 2 ze dne 18.02.2019.

10/2019-RADA/540

- schvaluje darovací smlouvu se Střední školou
obchodu, řemesel a služeb, Zámek 1, Žamberk
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

10/2019-RADA/541

- bere na vědomí prodej zbylé dřevní hmoty po kácení
v rámci výstavby PPO
- schvaluje prodej kmenů lip a jasanu Včelařství
Kunvald, Kunvald 221, 561 81, a to: za rovné kmeny lip
250 Kč/m3 v objemu 14,9 m3, zbylé kmeny nahnilé
a duté a jeden jasan za 200 Kč/m3 v objemu 3,93 m3
za celkovou částku 5.458 Kč včetně DPH.

10/2019-RADA/542

- bere na vědomí poptávkové řízení na dodávku
nového záznamového serveru Městského kamerového a dohledového systému
- schvaluje pořízení nového serveru od firmy DLNK
s.r.o., Nové Město nad Metují, za cenu 183.714 Kč
vč. DPH
- pověřuje vedoucího oddělení informatiky vystavením objednávky na dodávku a zprovoznění nového
záznamového serveru. Termín: 11.03.2019.

10/2019-RADA/543

- schvaluje záměr umístění HDPE trubky do Hluboké
ulice a zakončení v zemní komoře společnosti CETIN
- ukládá: 1) vedoucímu oddělení informatiky vystavit
objednávku na realizaci uložení HDPE trubky v lokalitě Hluboká ulice v ceně celkem 28.000 Kč vč. DPH.
Termín: 11.03.2019; 2) odboru finančnímu provést
rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka pro rok 2019 ve výši 32.000 Kč, a to ponížením položky „Rezerva rozpočtu“ a navýšením položky
rozpočtu „Opravy a údržba do majetku města Metropolitní síť”. Termín: 22.03.2019.

10/2019-RADA/544

bere na vědomí zápis ze schůzky Komise pro zahraniční styky ze dne 26.02.2019.

10/2019-RADA/545

neschvaluje nabídku celorepublikového projektu
„Mobilní turista“ předloženou TvM TEAMem.

10/2019-RADA/546

- schvaluje smlouvu č. OSV/19/20567 o poskytnutí
účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, Centru
sociální péče města Žamberk s Pardubickým krajem,
Komenského nám. 125, Pardubice
- pověřuje starostu města jejím podpisem.
Zpracovala Bc. Kamila Borovičková,
sekretariát starosty města

