Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 3 ze dne 14.02.2022

USNESENÍ č. 56/RM/2022

Náprava vlastnických vztahů ‐ ulice Dobrovského a Králická

Rada města Lanškroun bere na vědomí námitku čj. MULA 3032/2022 ze dne 31.01.2022 k prodeji
pozemků v majetku města a seznámila se s žádostí spol. Správa a údržba silnic Pardubického kraje,
Doubravice 98, Pardubice, IČO: 00085031 (čj. MULA 2611/2022 ze dne 26.01.2022) a čj. MULA
2496/2022 ze dne 24.01.2022. Rada města Lanškroun ukládá starostovi města jednat s Pardubickým
krajem ‐ Správou a údržbou silnic Pardubického kraje ohledně podané žádosti o prodej pozemků
v lokalitě propojky ulice Králická a Dobrovského a za účelem objasnění záměru veřejně prospěšné
stavby „Severní koridor – přeložka II/311“.
Ke kontrole:
Termín: 30.06.2022
Pověřen: Ing. Pavel Bartas, vedoucí odboru OIM
USNESENÍ č. 57/RM/2022

Prodej pozemku v Dolním Třešňovci u domu čp. 88

Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemky v majetku města
ppč. 1288/18 o výměře 5 m2 a část pozemku ppč. 1298 o výměře 2 m2 označenou jako díl "d" vše dle
geometrického plánu č. 658 ‐ 317/2021 obě v obci Lanškroun a k. ú. Dolní Třešňovec dle přílohy za
jednotkovou cenu 200 Kč/m2.
Ke kontrole:
Termín: 31.03.2022
Pověřen: Ing. Pavel Bartas, vedoucí odboru OIM
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USNESENÍ č. 58/RM/2022

Prodej pozemku v ulici Jungmannova

Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města



prodat část pozemku v majetku města ppč. 3045/26 o výměře cca 40 m2 v obci a k. ú. Lanškroun
dle přílohy s připočtením nákladů města spojených s prodejem.



bezúplatně nabýt do majetku města pozemek ppč. 3081/267 o výměře 31 m2 v obci a k. ú.
Lanškroun z vlastnictví dle přílohy.



bezúplatně nabýt do majetku města spoluvlastnický podíl ve výši 3/24 na pozemku v podílovém
spoluvlastnictví ppč. 3081/72 o výměře 405 m2 a ppč. 3081/169 o výměře 144 m2 v obci a k. ú.
Lanškroun dle přílohy.

Ke kontrole:
Termín: 31.03.2022
Pověřen: Ing. Pavel Bartas, vedoucí odboru OIM
USNESENÍ č. 59/RM/2022

Pronájem pozemku v Dolním Třešňovci u domu čp. 170

Rada města Lanškroun rozhodla zveřejnit záměr města pronajmout pozemky v majetku města
ppč. 36/3 a část ppč. 25/12 o celkové výměře 450 m2 v obci Lanškroun a k. ú. Dolní Třešňovec
na dobu neurčitou dle přílohy.
Ke kontrole:
Termín: 31.03.2022
Pověřen: Ing. Pavel Bartas, vedoucí odboru OIM
USNESENÍ č. 60/RM/2022

Dokoupení pozemku v Dolním Třešňovci u domu čp. 7

Rada města Lanškroun rozhodla zveřejnit záměr města prodat část pozemku ppč. 7/2 v obci
Lanškroun a k. ú. Dolní Třešňovec o výměře cca 40 m2 dle přílohy.
Ke kontrole:
Termín: 28.02.2022
Pověřen: Ing. Pavel Bartas, vedoucí odboru OIM
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USNESENÍ č. 61/RM/2022

Zubrovka ‐ Junák český skaut z.s.

Rada města Lanškroun bere na vědomí znalecký posudek č. 4536‐3/2022 zpracovaný dne
26.01.2022 oceňující hodnotu nemovitosti tzv. "Zubrovka". Rada města Lanškroun doporučuje
zastupitelstvu města bezúplatně nepřevádět zapsanému spolku Junák – český skaut, středisko Zubr
a Dikobraz Lanškroun, z. s., Na Větru 1133, Lanškroun, IČO: 44468725 stavbu bez čp./če. – stavba
občanského vybavení, která je součástí pozemku stpč. 242/2 o výměře 49 m2 vše v obci Lanškroun a
k. ú. Dolní Třešňovec.
Ke kontrole:
Termín: 31.03.2022
Pověřen: Ing. Pavel Bartas, vedoucí odboru OIM
USNESENÍ č. 62/RM/2022

Souhlas s přípojkami v Dolním Třešňovci u čp. 61

Rada města Lanškroun souhlasí na základě žádosti čj. MULA 2918/2022 ze dne 28.01.2022
s umístěním vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky do pozemku města ppč. 1293/2 v obci
Lanškroun a k. ú. Dolní Třešňovec dle přiloženého situačního výkresu s tím, že tento souhlas
nenahrazuje vyjádření příslušných orgánů státní správy.
Ke kontrole:
Termín: 28.02.2022
Pověřen: Ing. Pavel Bartas, vedoucí odboru OIM
USNESENÍ č. 63/RM/2022

Souhlas s přípojkami a sjezdem ‐ lokalita u hřbitova

Rada města Lanškroun souhlasí na základě žádosti čj. MULA 378/2022 ze dne 07.02.2022 s realizací
sjezdu, s prodloužením stávající komunikace a s umístěním vodovodní, kanalizační a plynovodní
přípojky na pozemcích města ppč. 3081/217 a ppč. 3081/206 vše v obci a k. ú. Lanškroun dle přílohy
s tím, že tento souhlas nenahrazuje vyjádření příslušných orgánů státní správy.
Ke kontrole:
Termín: 28.02.2022
Pověřen: Ing. Pavel Bartas, vedoucí odboru OIM
USNESENÍ č. 64/RM/2022

Pronájem části sloupů VO za účelem umístění reklamy

Rada města Lanškroun rozhodla o prodloužení výpovědní doby uvedené ve smlouvě č. 1/23/09/GV
o 3 měsíce.
Ke kontrole:
Termín: 18.02.2022
Pověřen: Ing. Pavel Bartas, vedoucí odboru OIM
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USNESENÍ č. 65/RM/2022

Rozšíření sjezdu ‐ Za Střelnicí II. ‐ 2. etapa

Rada města Lanškroun souhlasí na základě žádosti čj. MULA 2293/2022 ze dne 20.01.2022
s rozšířením sjezdu na pozemku města ppč. 3326/1 v obci Lanškroun a k. ú. Dolní Třešňovec dle
žádosti s tím, že tento souhlas nenahrazuje vyjádření příslušných orgánů státní správy.
Ke kontrole:
Termín: 28.02.2022
Pověřen: Ing. Pavel Bartas, vedoucí odboru OIM
USNESENÍ č. 66/RM/2022

Ceník výkupu dřevní hmoty na 1.Q/2022

Rada města Lanškroun schvaluje ceník výkupu dřevní hmoty na 1.Q 2022 předložený správcem lesa ‐
společností Lesy Jedlí, s.r.o., Jedlí 65, IČO: 25374788 dle přílohy.
Ke kontrole:
Termín: 18.02.2022
Pověřen: Ing. Pavel Bartas, vedoucí odboru OIM
USNESENÍ č. 67/RM/2022

Zadávací dokumentace veřejné zakázky Projektová
dokumentace – Přírodní koupací biotop Lanškroun

Rada města Lanškroun schvaluje výzvu k podání nabídek, zadávací podmínky a zadávací
dokumentaci na veřejnou zakázku zadávanou v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na služby
dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pro podání nabídek na
akci „Projektová dokumentace – Přírodní koupací biotop Lanškroun“, včetně návrhu smlouvy o dílo,
dle přílohy.
Ke kontrole:
Termín: 28.02.2022
Pověřen: Jaromír Sobek, referent OIM
USNESENÍ č. 68/RM/2022

Rozpočtové opatření č. 2

Rada města Lanškroun schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Lanškroun na rok 2022
dle přílohy.
Ke kontrole:
Termín: 28.02.2022
Pověřen: Ing. Renáta Krčová, vedoucí odboru FO
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USNESENÍ č. 69/RM/2022

Udělení předchozího souhlasu k přijetí daru ‐ ZŠ Lanškroun,
nám. A. Jiráska 139, IČO: 61234001

Rada města Lanškroun rozhodla o udělení předchozího souhlasu, příspěvkové organizaci Základní
škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 139, IČO: 61234001, s přijetím daru od společnosti
Schaeffler Production CZ s. r. o., Dvořákova 328, Lanškroun, IČO: 25922092, dle příloh.
Ke kontrole:
Termín: 21.02.2022
Pověřen: Ing. Renáta Krčová, vedoucí odboru FO
USNESENÍ č. 70/RM/2022

KC Lanškroun; Městské muzeum Lanškroun ‐ Převedení
nemovitého majetku ve výpůjčce

Rada města Lanškroun schvaluje změny ve smlouvě o výpůjčce KC Lanškroun, Nádražní 335,
IČO: 00854387 a Městské muzeum Lanškroun, nám. A. Jiráska 1, IČO: 00484709, týkající se převedení
kancelářských prostor, dle příloh.
Ke kontrole:
Termín: 21.02.2022
Pověřen: Ing. Renáta Krčová, vedoucí odboru FO
USNESENÍ č. 71/RM/2022

Schválení dodatku č. 4 ZL ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 139,
IČO: 61234001

Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 4 zřizovací listiny
příspěvkové organizace Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 139, okres Ústí nad Orlicí,
IČO: 61234001 na základě § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a § 27odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle příloh.
Ke kontrole:
Termín: 21.02.2022
Pověřen: Ing. Renáta Krčová, vedoucí odboru FO
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USNESENÍ č. 72/RM/2022

Schválení dodatku č. 2 ZL ZŠ a MŠ Lanškroun, Dolní Třešňovec
24, IČO: 70982473

Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 zřizovací listiny
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Lanškroun, Dolní Třešňovec 24, okres Ústí
nad Orlicí, IČO: 70982473, na základě § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 27odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle příloh.
Ke kontrole:
Termín: 21.02.2022
Pověřen: Ing. Renáta Krčová, vedoucí odboru FO
USNESENÍ č. 73/RM/2022

Účast na projektu MUSIC ‐ Musicians United to Shave
inspiring Community

Rada města Lanškroun rozhodla účastnit se projektu MUSIC ‐ Musicians United to Shave inspiring
Community.
Ke kontrole:
Termín: 01.05.2022
Pověřen: Bc. Tereza Juřinová, vedoucí oddělení OCRVI
USNESENÍ č. 74/RM/2022

Výměna bytu v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun

Rada města Lanškroun schvaluje výměnu bytu 1+1 za volný byt 2 + 1 v Domě s pečovatelskou
službou, B.Martinů 980, Lanškroun.
Ke kontrole:
Termín: 28.02.2022
Pověřen: Věra Betlachová, vedoucí odboru OSVZ
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USNESENÍ č. 75/RM/2022

Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun

Rada města Lanškroun rozhodla pronajmout žadatelce volný byt 2 + 1 v Domě s pečovatelskou
službou, B. Martinů 980, Lanškroun.
Ke kontrole:
Termín: 28.02.2022
Pověřen: Věra Betlachová, vedoucí odboru OSVZ

Mgr. Radim Vetchý v.r.
starosta města

Miloš Smola v.r.
místostarosta města

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. v platném znění o zpracování
osobních údajů. Osoby, které jsou k tomu oprávněny podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v
platném znění, mohou přijít a nahlédnout do usnesení, které je uloženo v kanceláři č. 25 (1. patro
radnice).
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