PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 7/2018
USNESENÍ RM č. 98
ze dne 22.03.2018

 98/2018-RADA/4816
schvaluje ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou.
 98/2018-RADA/4817
schvaluje předložený program jednání RM.
 98/2018-RADA/4818
bere na vědomí
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o provedení
stavby „Žamberk, Pod Skalami č.p. 129 a 130 - kNN” na pozemcích parc. č. 1151 a 1153, 3878/1, 3714, 3878/35, 3878/34, 1083,
1131/2 v k. ú. Žamberk - nové kabelové vedení
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o seznámení se
s podklady pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „rekonstrukce chodníků a komunikace v k. ú. Žamberk - část B ul. 28. října“ na
pozemcích v k. ú. Žamberk
- veřejnou vyhlášku Stavebního úřadu MěÚ Žamberk - územní rozhodnutí o umístění stavby „Žamberk - veřejné osvětlení
v ulicích Hluboká, Českých bratří, Vrbí“ na pozemcích parc. č. 66/6,
145/2, 3744/1, 116/2, 3746, 3715/1 v k. ú. Žamberk
- stanovisko Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k dělení pozemku
parc. č. 716/1, 716/2, 716/3 v k. ú. Žamberk dle GP č. plánu 3144112/2018 ze dne 26.02.2018
- sdělení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k akci „Výšková úprava
stávajícího odvzdušňovacího ventilu STL plynovodu“ na pozemku parc. č. 940 v k. ú. Žamberk.
 98/2018-RADA/4819
bere na vědomí
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení vodoprávního
řízení ve věci „Změna doby platnosti k nakládání s povrchovými
vodami - jejich odběr z významného vodního toku Tiché Orlice
pro závlahu zahrady” v k. ú. Žamberk
- 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 v raftingu R4
na území přírodního parku Orlice
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o odvodech za trvalé
odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu parc. č. 477/51
v k. ú. Žamberk pro akci „Stavba rodinného domu“
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního
řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
„1 ks túje západní na pozemku parc. č. 1200/1 v k. ú. Žamberk”.
 98/2018-RADA/4820
bere na vědomí rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk povolení zvláštního užívání místní komunikace č. 76 c pro umístění
kabelové přípojky NN v rámci akce „Žamberk, 1314/4, Venclová
Veselá - nové O k. ú. Žamberk“.
 98/2018-RADA/4821
bere na vědomí
- závazné stanovisko odboru REUP MěÚ Žamberk k nástavbě
domu čp. 145, dle přiložené PD, „Nástavba ZUŠ 145, nám. T.G.M.
Žamberk“ z hlediska zájmu státní památkové péče
- závazné stanovisko odboru REUP MěÚ Žamberk k provedení prací Žamberk, ul. Mánesova a Komenského, rekonstrukce
chodníků a komunikace v k. ú. Žamberk z hlediska zájmů státní
památkové péče.
 98/2018-RADA/4822
- bere na vědomí zápis z jednání hodnotící komise o „Hodnocení
žádostí o dotaci z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na
rok 2018“ z dotačních programů Podpora kultury, Podpora volnočasových aktivit a z Individuálních dotací
- schvaluje poskytnutí dotací ve výši do 50 tis. Kč v jednotlivém
případě, z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018
z dotačních programů Podpora kultury, Podpora volnočasových
aktivit a z Individuálních dotací
- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
z programu Podpora kultury na rok 2018 mezi městem Žamberkem, jako poskytovatelem, a příjemci:
1. Domov pod hradem Žampach, Žampach č. 1, Žamberk
IČ: 00854271, na realizaci projektu „Letní hudební festival pod
hradem Žampach 2018“ ve výši 19.000,- Kč;
2. Lay.no, o. s., Orlická 1103, Žamberk, IČ: 22688595, na realizaci projektu „(nejen) divadelní festival Ejhle, loutka 2018“ ve výši
30.000,- Kč;
3. Mgr. Jiří Mencák, IČ: 02834499, na realizaci projektu „Podpora
kulturního programu Vánočních trhů v Panském domě“ ve výši
10.000,- Kč;

4. Muzeum starých strojů a technologií, z. s., Betlém 506,
Žamberk. IČ: 22682431, na realizaci projektu „Den otevřených
dveří: Setkání parních modelů všech velikostí“ ve výši 18.000,- Kč;
5. Spolek Orlice, Tyršova 214, Žamberk, IČ: 64772110, na realizaci
projektu „Zpíváme, tančíme a vzděláváme se - udržování a rozvoj
kulturních tradic a vzdělávací akce“ ve výši 6.000,- Kč
- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
z programu Podpora volnočasových aktivit na rok 2018 mezi
městem Žamberkem, jako poskytovatelem, a příjemci:
1. Šťastný domov Líšnice, o.p.s., čp. 205, Líšnice, IČ: 26994917,
na realizaci projektu „Zážitkové odpoledne pro malé děti - Pidi
farmář“ ve výši 9.400,- Kč;
2. Myslivecký spolek Hůrka Žamberk, Lukavská 1265, Žamberk,
IČ: 47501111, na realizaci projektu „Krmení a léčení zvěře, nájem
honitby, výroba krmných zařízení, údržba spolkového majetku,
provoz spolku“ ve výši 13.000,- Kč;
3. Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Záchlumí, Česká
Rybná 151, IČ: 61234974, na realizaci projektu „Léčení včelstev,
školení včelařů“ ve výši 11.000,- Kč;
4. Flyball Hop Trop, z. s., Žinkovská 1851/4, Strašnice, Praha 10,
IČ: 27019772, na realizaci projektu „Flyballový turnaj Eagers Cup
2018“ ve výši 13.200,- Kč;
5. Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Žamberk, Vrbí 244,
Žamberk, IČ: 13586335, na realizaci projektu „Školení, nácviky
rybářských technik, závody, soustředění, návštěvy ryb. veletrhů,
materiálně technické zabezpečení kroužku“ ve výši 30.000,- Kč;
6. Český kynologický svaz ZKO Žamberk - 497, Pod Skalami 133,
Žamberk, IČ: 64771261, na realizaci projektu „Podpora na rozvoj
a činnost kynologického sportu v Žamberku“ ve výši 10.000,- Kč;
7. Klub MATURITAS při Gymnáziu Žamberk, z. s., Nádražní 48,
Žamberk, IČ: 68211139, na realizaci projektu „Celoroční činnost
pěveckého sboru Corale“ ve výši 21.000,- Kč;
8. Spolek Orlice, Tyršova 214, Žamberk, IČ: 64772110, na realizaci projektů „Přijď a vytvoř si sám“, „Arteterapie a muzikoterapie“,
„Pobyt žáků v přírodě“ a „Příměstský tábor“ v celkové výši 24.400,- Kč;
9. Cesta pro rodinu, z. ú., Nádražní 22, Žamberk, IČ: 61239330,
na realizaci projektu „Zájmové kroužky pro děti a mládež“
ve výši 13.000,- Kč
- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí Individuální dotace na rok 2018 mezi městem Žamberkem, jako poskytovatelem,
a příjemci:
1. Konfederace politických vězňů České republiky Oblastní
pobočka 66, Smetanova 43, Ústí nad Orlicí, IČ: 00417581, na
realizaci projektu „Administrativní činnost, zasílání informací,
styk s veřejností“ ve výši 2.000,- Kč;
2. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žamberk, Betlém 499, Žamberk, IČ: 49312511, na realizaci projektu
„Energie potřebné na provoz moštárny (el. energie, plyn, voda)“
ve výši 26.200,- Kč;
3. Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Záchlumí, Česká
Rybná 151, IČ: 61234974, na realizaci projektu „Pořízení agregátu
spalovacího čtyřtaktního motoru s kompresorem BLAF-1b se spirálovou hadicí pro aerosolový vyvíječ VAT -1a“ ve výši 6.800,- Kč
4. Junák - český skaut, středisko Žamberk, z. s., Zámecká,
Žamberk, IČ: 15029107, na realizaci projektu „Opravu plotu
na severní straně zahrady u Letiště“ ve výši 6.600,- Kč;
- pověřuje starostu podpisem smluv
- doporučuje zastupitelstvu města
1. schválit poskytnutí dotací z rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2018 žadatelům, kteří podali žádost do programu Podpora volnočasových aktivit a Individuálních dotací
v navržené výši dle přílohy č. 1;
2. schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 z programu Podpora volnočasových aktivit a z Individuálních dotací, a to v navržené
výši dle přílohy č. 1;
3. převést nevyčerpané finanční prostředky ve výši 17.000,- Kč
z dotačního programu Podpora kultury do finanční alokace pro
Individuální dotace
4. schválit Dodatek k Podmínkám pro poskytování individuálních
dotací.
 98/2018-RADA/4823
- bere na vědomí zápis z jednání hodnotící komise o „Hodnocení
žádostí o dotaci z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na
rok 2018“ z dotačního programu Podpora sportu a tělovýchovy
- schvaluje poskytnutí dotací ve výši do 50 tis. Kč v jednotlivém
případě, z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018
z dotačního programu Podpora sportu a tělovýchovy
1

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
z programu Podpora sportu a tělovýchovy na rok 2018 mezi
městem Žamberkem, jako poskytovatelem, a příjemci:
1. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žamberk, Vrbí 257,
Žamberk IČ: 49312359, na realizaci projektů „Oprava a pořízení
nářadí, překážek a terčů na trénování a závodění mladých hasičů“
a „Pořádání hasičských závodů O pohár starosty města Žamberka“ ve výši 32.000,- Kč;
2. Spolek Orlice, Tyršova 214, Žamberk, IČ: 64772110, na realizaci projektů „Činnost SK Integra v roce 2018“ a „Plavecký výcvik“
ve výši 17.000,- Kč;
3. X - Sport racing team, Chelčického 685, Žamberk, IČ: 27026485,
na realizaci projektu „Startovné na šampionátech Mistrovství
Evropy a Mistrovství světa v psím spřežení“ ve výši 10.000,- Kč;
4. Klub českých turistů, odbor Žamberk, 17. listopadu 1071,
Žamberk, IČ: 00655937, na realizaci projektu „36. ročník Za Zlatým
klíčem Rokytenky - turistický pochod“ ve výši 15.000,- Kč;
5. Klub vodáků Žamberk, pobočný spolek SVoČR, čp. 167, Písečná,
IČ: 61234206, na projekt „Závod pramic a raftů 15 km po Divoké
Orlici“ ve výši 8.000,- Kč;
6. AGENAS TEAM autoklub v AČR, Smetanova 300, Javorník,
IČ: 72060107, na projekt „Velká cena města Žamberka 2018
1. závod seriálu AGENAS CUP 2018 MČR v off road tech trialu“
ve výši 10.000,- Kč;
7. Procházka Dominik, na projekt „Pneumatiky na závodní speciál
- 6 závodů MMČR a 6 závodů MMSR“ ve výši 15.000,- Kč;
8. Jezdecký klub Polsko, Polsko 428, Žamberk, IČ: 26536731,
na realizaci projektu „Ohraničení výběhů a obnovení skokového
materiálu“ ve výši 16.000,- Kč
- pověřuje starostu podpisem smluv
- doporučuje zastupitelstvu města
1. schválit poskytnutí dotací z rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2018 žadatelům, kteří podali žádost do programu Podpora sportu tělovýchovy, v navržené výši dle přílohy č. 1;
2. schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 z programu Podpora sportu a tělovýchovy, a to v navržené výši dle přílohy č. 1.
 98/2018-RADA/4824
- bere na vědomí zápis č. 1/2018 z jednání komise o rozdělení prostředků v programu Podpora památkové péče v roce 2018
- schvaluje poskytnutí dotací ve výši do 50 tis. Kč v jednotlivém
případě, z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018
z dotačního programu Podpora památkové péče
- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
z programu Podpora památkové péče na rok 2018 mezi městem
Žamberkem, jako poskytovatelem, a příjemci:
1. V. Z. na realizaci projektu „Výměna střešní krytiny na dvorních
dostavbách Vrbí 260 Žamberk“ ve výši 38.000,- Kč;
2. Ch. J. na realizaci projektu „Výměna střešní krytiny na dvorní
dostavbě domu 531 (p. č. 270) Žamberk“ ve výši 45.000,- Kč;
3. Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk, Kostelní 65, Žamberk, IČ: 44471467, na realizaci projektu „Obnova oken na budově
děkanství čp. 65, rejstř. č. 34164/6-4160“ ve výši 45.000,- Kč;
4. Židovská obec v Praze, Maiselova 250, Praha, IČ: 445258,
zastoupená Matana a. s., Malá Štupartská 646, Praha, IČ: 41691211
na realizaci projektu „Pokračování záchranných prací na náhrobcích židovského hřbitova v Žamberku“ ve výši 45.000,- Kč;
5. Muzeum starých strojů a technologií, z. s., Betlém 506,
Žamberk, IČ: 22682431, na realizaci projektu „Restaurování
a uvedení do provozu stacionární parní lokomobily GVC-55 z r. 1928
- IV. Etapa“ ve výši 45.000,- Kč
- pověřuje starostu podpisem smluv
- doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit novou výzvu z dotačního programu „Podpora památkové péče - 2. kolo“ z důvodu
nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 132.000,- Kč.
 98/2018-RADA/4825
bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2017 města Žamberka, IČ: 00279846.
 98/2018-RADA/4826
- schvaluje Splátkový kalendář pro rok 2018 (od 01.04.2018)
a 1. čtvrtletí roku 2019 k dodatku č. 1 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 podpisem splátkového kalendáře.
Termín: 28.03.2018.
 98/2018-RADA/4827
schvaluje zadání přezkoumání hospodaření města Žamberka
za rok 2018 Krajskému úřadu Pardubického kraje.

 98/2018-RADA/4828
- ruší usnesení z jednání rady města Žamberka číslo 96/2018RADA/4746
- doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí provozní dotace z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok
2018 Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo nám. 166, Žamberk,
IČ: 70951993, na podporu projektu „Podpora provozu činnosti
MAS Orlicko, z. s.“ ve výši 26.208 Kč a změnu závazného ukazatele
rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 - provozní
příspěvek Sdružení obcí Orlicko ve výši 703.376 Kč
- schválit smlouvu o poskytnutí provozní dotace z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 Sdružení obcí Orlicko,
Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČ: 70951993, na podporu projektu „Podpora provozu činnosti MAS Orlicko z. s.“ ve výši 26.208 Kč.
 98/2018-RADA/4829
- schvaluje rozšíření licence pro vedení účetní evidence příspěvkových organizací - Městského muzea Žamberk a Městské
knihovny Žamberk v rámci informačního systému HELIOS Fenix o modul „pokladna“ za cenu 12.342 Kč (licence + instalace)
a s roční podporou modulu v ceně 2.904 Kč. Dodavatelem
modulu je společnost Asseco Solutions, a. s., Zelený pruh
1560/99, Praha 4, IČ: 64949541
- ukládá odboru finančnímu připravit rozpočtové opatření na
cenu licence včetně instalace ve výši 12.342 Kč a na roční podporu modulu ve výši 2.904 Kč z rezervy rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2018.
Termín: 5.4.2018.
 98/2018-RADA/4830
schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka pro rok 2018 dle tab. č.1.
 98/2018-RADA/4831
bere na vědomí plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
na rok 2018 ke dni 28.02.2018.
 98/2018-RADA/4832
schvaluje
- účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, IČ: 75017458, sestavenou
k 31.12.2017
- dosažený hospodářský výsledek k 31.12.2017 ve výši 615,43 Kč
rozdělit následujícím způsobem: finanční prostředky ve výši
615,43 Kč přidělit do rezervního fondu příspěvkové organizace.
 98/2018-RADA/4833
schvaluje
- účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, IČ: 75017377, sestavenou k 31.12.2017
- dosažený hospodářský výsledek k 31.12.2017 ve výši 107,66 Kč
rozdělit následujícím způsobem: finanční prostředky ve výši
107,66 Kč přidělit do rezervního fondu příspěvkové organizace.
 98/2018-RADA/4834
schvaluje
- účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Žamberk,
28. října 581, Žamberk, IČ: 49316834, sestavenou k 31.12.2017
- dosažený hospodářský výsledek k 31.12.2017 ve výši 14.073,51 Kč
vypořádat následujícím způsobem: finanční prostředky ve výši
14.073,51 Kč přidělit do rezervního fondu příspěvkové organizace.
 98/2018-RADA/4835
schvaluje
- účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Žamberk,
Nádražní 743, Žamberk, IČ: 70995460, sestavenou k 31.12.2017
- dosažený hospodářský výsledek k 31.12.2017 - ztrátu ve výši
2.269,34 Kč vypořádat následujícím způsobem: finanční prostředky ve výši 2.269,34 Kč pokrýt z rezervního fondu příspěvkové
organizace.
 98/2018-RADA/4836
schvaluje
- účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká
škola Petra Ebena Žamberk, Masarykovo nám. 145, Žamberk,
IČ: 72087668, sestavenou k 31.12.2017
- dosažený hospodářský výsledek k 31.12.2017 ve výši 76.138,37 Kč
rozdělit následujícím způsobem: finanční prostředky ve výši 30.000 Kč
přidělit do fondu odměn; finanční prostředky ve výši 46.138,37 Kč
přidělit do rezervního fondu příspěvkové organizace.
 98/2018-RADA/4837
schvaluje
- účetní závěrku příspěvkové organizace Středisko volného času
ANIMO Žamberk, 28. října 713, Žamberk, IČ: 72087650, sestavenou k 31.12.2017
- dosažený hospodářský výsledek k 31.12.2017 ve výši
199.799,05 Kč rozdělit následujícím způsobem: finanční prostředky ve výši 6.000 Kč přidělit do fondu odměn; finanční
prostředky ve výši 193.799,05 Kč přidělit do rezervního fondu
příspěvkové organizace.
 98/2018-RADA/4838
schvaluje
- účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna Žam-

berk, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, IČ: 00856487, sestavenou
k 31.12.2017
- dosažený hospodářský výsledek k 31.12.2017 ve výši
394.016,35 Kč rozdělit následujícím způsobem: finanční prostředky ve výši 10.000 Kč přidělit do fondu odměn; finanční prostředky
ve výši 384.016,35 Kč přidělit do rezervního fondu příspěvkové
organizace.
 98/2018-RADA/4839
schvaluje
- účetní závěrku příspěvkové organizace Městská knihovna
Žamberk, Nádražní 743, Žamberk, IČ: 72068256, sestavenou
k 31.12.2017
- dosažený hospodářský výsledek k 31.12.2017 ve výši
62.961,70 Kč rozdělit následujícím způsobem: finanční prostředky ve výši 15.001 Kč přidělit do fondu odměn; finanční prostředky
ve výši 47.960,70 Kč přidělit do rezervního fondu příspěvkové
organizace.
 98/2018-RADA/4840
schvaluje
- účetní závěrku příspěvkové organizace Městské muzeum Žamberk, ČSA 472, Žamberk, IČ: 72068264, sestavenou k 31.12.2017
- dosažený hospodářský výsledek k 31.12.2017 ve výši 15.947,58 Kč
vypořádat následujícím způsobem: finanční prostředky ve výši
10.000 Kč přidělit do fondu odměn; finanční prostředky ve výši
5.947,58 Kč přidělit do rezervního fondu příspěvkové organizace.
 98/2018-RADA/4841
schvaluje
- účetní závěrku příspěvkové organizace Městský kulturní podnik
FIDIKO Žamberk, Nádražní 39, Žamberk, IČ: 72068272, sestavenou k 31.12.2017
- dosažený hospodářský výsledek k 31.12.2017 - ztrátu ve výši
84.023,79 Kč vypořádat následujícím způsobem: finanční prostředky ve výši 24.023,79 Kč proúčtovat na účet 432 Výsledek
hospodaření předcházejících účetních období; finanční prostředky ve výši 60.000 Kč pokrýt z rezervního fondu příspěvkové
organizace.
 98/2018-RADA/4842
schvaluje
- účetní závěrku příspěvkové organizace Centrum sociální péče
města Žamberka, Albertova 357, Žamberk, IČ: 00854603, sestavenou k 31.12.2017
- dosažený hospodářský výsledek k 31.12.2017 ve výši 10.217,34 Kč
rozdělit následujícím způsobem: finanční prostředky ve výši
8.000 Kč přidělit do fondu odměn; finanční prostředky ve výši
2.217,34 Kč přidělit do rezervního fondu příspěvkové organizace.
 98/2018-RADA/4843
bere na vědomí informaci o dodržení výše mzdových limitů
k 31.12.2017 u příspěvkových organizací zřízených městem
Žamberkem - příloha č. 1.
 98/2018-RADA/4844
doporučuje
- ZM schválit vstup města Žamberka, Masarykovo náměstí 166,
564 01 Žamberk, IČ: 00279846, do zájmového sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko se sídlem Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou, IČ: 72034459, s platností od 1.5.2018 a vznik
členství města Žamberka v zájmovém sdružení právnických osob
Orlické hory a Podorlicko bez povinnosti úhrady jednorázového
vstupního poplatku
- ZM schválit výši ročního členského poplatku města Žamberka
ve výši 10 Kč na 1 obyvatele města Žamberka, s rozdělením na
9 Kč na obyvatele na financování provozu a na 1 Kč na obyvatele
na příspěvek do rezervního fondu, dle rozhodnutí valné hromady
Orlické hory a Podorlické číslo 16/2017
- ZM schválit pověření starostovi města Žamberka, Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: 00279846, Jiřímu Dytrtovi, trvale
bytem Školská 1328, Žamberk, k zastupování města Žamberka na
valné hromadě sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko se sídlem Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou, IČ: 72034459
- ZM schválit pověření starostovi města Žamberka k podpisu
přihlášky ke členství města Žamberka v zájmovém sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko, se sídlem Panská 1492,
Rychnov nad Kněžnou.
 98/2018-RADA/4845
- bere na vědomí zápis z jednání konkursní komise na pracovní
místo ředitele/ředitelky Mateřské školy SLUNÍČKO, nám. Gen.
Knopa 433, Žamberk
- souhlasí se zpětvzetím vzdání se funkce Blanky Rekové, ředitelky
Mateřské školy SLUNÍČKO, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk.
 98/2018-RADA/4846
ukládá odboru regionálního rozvoje a územního plánování
vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr
směny díl „b“ - ost. plocha, jiná plocha o výměře 85 m2, díl „a“
ost. plocha, jiná plocha o výměře 84 m2, parc. č. 716/14 - ost.
plocha, jiná plocha o výměře 57 m2, parc. č. 716/16 - ost. plocha,
jiná plocha o výměře 11 m2, vše vedeno na LV č. 10001 pro obec
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a k. ú. Žamberk za pozemky parc. č. 716/12 - ost. plocha, jiná
plocha o výměře 122 m2, parc. č. 716/15 - ost. plocha, zeleň
o výměře 139 m2, parc. č. 742/11 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 122 m2, vše vedeno na LV č. 2271 pro obec a k. ú. Žamberk dle GP č. pl. 3144-112/2018. GP byl vyhotoven na náklady
města. Žadatel: Podorlická poliklinika s.r.o., Vítězné náměstí
576/1, 160 00 Praha 6 Dejvice s doručovací adresou nám. Gen.
Knopa 837, 564 01 Žamberk. Termín: 26.03.2018.
 98/2018-RADA/4847
bere na vědomí Zápis z jednání a kroků se zástupci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů
Žamberk, Vrbí 257, 564 01 Žamberk ve věci výpůjčky plochy části
(cca 4.600 m2) pozemku parc. č. 1659/5 - tr. tr. porost z celkové
výměry 11.721 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk na minimální dobu 20ti let z důvodu využití plochy k tréninku, pořádání závodů, vybudování zázemí a společenských aktivit.
Žadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů, Vrbí 257, 564 01 Žamberk.
 98/2018-RADA/4848
doporučuje zastupitelstvu města odkup pozemku parc. č.
4244/12 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 642 m2 vedeného na LV č. 2494 (R. P. podíl 3/5, A. Š. podíl 2/5) pro obec a k.
ú. Žamberk, vše vedeno na LV č. 2494 (R. P. podíl 3/5, A. Š. podíl
2/5) pro obec a k. ú. Žamberk za cenu 220,-Kč/m2 a nedoporučuje ZM odkup pozemků parc. č. 2662/6 - ost. plocha, jiná plocha
o výměře 21 m2 a parc. č. 2662/5 - vodní plocha, koryto vodního
toku přirozené nebo upravené o výměře 117 m2, vše vedeno na
LV č. 2494 (R. P. podíl 3/5, A. Š. podíl 2/5) pro obec a k. ú. Žamberk.
Žadatel: R. P., A. Š.
 98/2018-RADA/4849
- schvaluje zadání veřejné zakázky „Žamberk - veřejné osvětlení
v ul. Hluboká, Českých Bratří a Vrbí“ společnosti TS ŽAMBERK s.r.o.,
IČ: 25998218
- pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na realizaci VO
v ulicích Hluboká, Českých Bratří a Vrbí
- doporučuje zastupitelstvu města navýšení investiční akce
„Rekonstrukce chodníků a VO v ulicích Hluboká, Č. Bratří a Vrbí“
o 2 mil. Kč a pověřuje odbor FIN připravit na jednání ZM dne
10.4.2018 příslušné rozpočtové opatření.
 98/2018-RADA/4850
- schvaluje pronájem části (cca 160 m2) pozemku parc. č. 1199/1
- tr. tr. porost z celkové výměry 588 m2 vedeného na LV č. 10001
pro obec a k. ú. Žamberk za úhradu ve výši 800 Kč/rok/celý předmět nájmu. Žadatel: A. a E. P.
- pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu ve věci pronájmu
části (cca 160 m2) pozemku parc. č. 1199/1 - tr. tr. porost z celkové
výměry 588 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk
za úhradu ve výši 800 Kč/rok/celý předmět nájmu.
 98/2018-RADA/4851
- schvaluje výpůjčku na umístění předzahrádky na části (54 m2)
pozemku parc. č. 3687/17 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 5.020 m2 vedeném na LV č. 10001 pro obec a k.
ú. Žamberk na dobu určitou od 01.05. do 31.10.2018, od 01.05.
do 31.10.2019 za podmínky uhrazení poplatku za užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Žadatel: CASCO 21 s.r.o.,
Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3
- pověřuje starostu podpisem smlouvy o výpůjčce ve věci umístění předzahrádky na části (54 m2) pozemku parc. č. 3687/17 - ost.
plocha, ost. komunikace z celkové výměry 5.020 m2 vedeném na
LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk na dobu určitou od 01.05.
do 31.10.2018, od 01.05. do 31.10.2019 za podmínky uhrazení
poplatku za užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné
vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 98/2018-RADA/4852
- schvaluje výpůjčku 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 31.12.2018 za podmínky uhrazení poplatku
za užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Žadatel: M.K.
- pověřuje starostu podpisem smlouvy o výpůjčce ve věci 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 31.12.2018
za podmínky uhrazení poplatku za užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
 98/2018-RADA/4853
doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí 1 ks betonového sloupu na pozemcích parc. č. 145/2 v k. ú. Žamberk od
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle budoucí kupní smlouvy
č. SoBP/5000/2018.

 98/2018-RADA/4854
souhlasí se stavbou oplocení na pozemcích parc. č. 668/23,
668/24, 668/38 a 668/35, vše vedeno na LV č. 1826 (SJM M. P.
a E. P.) pro obec a k. ú. Žamberk jako vlastník sousedního pozemku za předpokladu umístění nového oplocení v místě stávajícího
v odstupu cca 50 cm od obruby komunikace. Žadatel: M. P.
 98/2018-RADA/4855
souhlasí s umístěním kanalizační přípojky do části pozemku parc.
č. 3819/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 194 m2 vedeného na
LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk v délce cca 4 metry za podmínky předložení budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
- služebnosti a podmínek uvedených v příloze. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované
zvláštním předpisem. Žadatel: J. V.
 98/2018-RADA/4856
ruší své usnesení č. 97/2018-RADA/4675 ze dne 25.01.2018
a doporučuje ZM schválit odkup pozemku parc. č. 2376/1 - tr. tr.
porost o výměře 19.049 m2 vedeného na LV č. 2973 (žadatel) pro
obec a k. ú. Žamberk za kupní cenu dle Znaleckého posudku na
zjištění administrativní ceny dle platné vyhlášky č. 3629/-23/17
ze dne 31.08.2017 za celkovou cenu ve výši 2.428.110 Kč.
Žadatel: J. P.
 98/2018-RADA/4857
- schvaluje smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci
a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě
budoucí nájemní č. 9418000499/2018/4000214686/019 mezi městem Žamberkem, jako investorem a budoucím pronajímatelem,
a firmou GasNet, s.r.o., IČ: 27295567 Ústí nad Labem, Klíšská
940/96, jako provozovatelem distribuční soustavy a budoucím
nájemcem, ve věci souhlasu se stavbou a budoucím nájmem plynového zařízení v lokalitě RD Na Skalách, I. etapa
- smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
č. 9418000525/2018/4000214687/020 mezi městem Žamberkem, jako investorem a budoucím pronajímatelem, a firmou
GasNet, s.r.o. IČ: 27295567 Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, jako
provozovatelem distribuční soustavy a budoucím nájemcem,
ve věci souhlasu se stavbou a budoucím nájmem plynového
zařízení v lokalitě RD Na Skalách, II. etapa
- pověřuje starostu města podpisem smluv.
 98/2018-RADA/4858
- bere na vědomí informace místostarosty (viz příloha) a vedoucích REUP a PRAV k připravovanému prodeji pozemků v lokalitě
Na Skalách
- doporučuje zastupitelstvu města vytvořit pracovní skupinu pro
vytvoření pravidel pro prodej pozemků v lokalitě Na Skalách.
Termín: 30.4.2018
- pověřuje odbor PRAV a REUP spoluprací s pracovní skupinou
a přípravou pravidel pro prodej pozemků v lokalitě Na Skalách.
 98/2018-RADA/4859
- schvaluje na základě provedeného poptávkového řízení zadaného v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem
Žamberkem zhotovitelem zakázky „Divadelní kavárna v Žamberku - změna vzduchotechniky a vytápění“ část B. vytápění pana
Jaroslava Flekra, IČO: 16806131
- pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
 98/2018-RADA/4860
- schvaluje realizaci akce rekonstrukce kuchyně v MŠ Čtyřlístek
v navrženém rozsahu
- pověřuje odbor REUP zahájením poptávkového řízení na tuto
akci
- ukládá odboru finančnímu připravit rozpočtové opatření
rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 ve výši
100.000,- Kč, a to ponížením položky “Rezerva rozpočtu” a současně navýšením položky “Investice do budov města a akce
do 500 tis.” Termín: 06.04.2018.
 98/2018-RADA/4861
souhlasí jako vlastník pozemku parc. č. 21/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 584 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú.
Žamberk se sjezdem z pozemku parc. č. 22 - zahrada o výměře
168 m2 vedeného na LV č. 294 pro obec a k. ú. Žamberk. s podmínkou vybudování sjezdu na náklady žadatele a s tím, že technické
provedení bude odsouhlaseno odborem REUP. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované
zvláštním předpisem. Žadatel: B. K.
 98/2018-RADA/4862
- bere se souhlasem na vědomí zrušení předkupního práva
jako práva věcného na bytovou jednotku č. 1330/11 umístěnou
v 6. NP domu čp. 1330, budovy čp. 1328, 1329, 1330 postavené
na pozemcích parc. č. 4873, 4872, 4871, vše v obci a k. ú. Žamberk
ke dni 03.10.2013, kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: L. M.
- pověřuje starostu podpisem potvrzení ve věci zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 1330/11

umístěnou v 6. NP domu čp. 1330, budovy čp. 1328, 1329, 1330
postavené na pozemcích parc. č. 4873, 4872, 4871, vše v obci
a k. ú. Žamberk ke dni 03.10.2013, kdy skončila jeho pětiletá lhůta.
 98/2018-RADA/4863
- bere na vědomí rezignací Z. S. na členství v komisi pro městskou
památkovou zónu Žamberk ke dni 31.03.2018
- jmenuje novou členkou komise pro městskou památkovou zónu
Žamberk I. P. ke dni 01.04.2018.
 98/2018-RADA/4864
bere na vědomí výši kvóty „Programu regenerace MPR a MPZ
2018“ pro MPZ Žamberk, stanovené ve výši 1.775.000,- Kč.
 98/2018-RADA/4865
bere na vědomí zápis z jednání komise a rozdělení finančních
prostředků programu „Podpora obnovy KP prostřednictvím ORP“
pro ORP Žamberk 2018.
 98/2018-RADA/4866
- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč dle Pravidel SAM 3221 pro narozené dítě, a to: dle přílohy
- pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
 98/2018-RADA/4867
bere na vědomí informaci odboru PRAV o žádosti o poskytnutí
informací.
 98/2018-RADA/4868
- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezi obcí Pastviny
(půjčitel) a městem Žamberkem (vypůjčitel), na základě kterého
se prodlužuje doba výpůjčky části parkoviště umístěného na pozemku parc. č. 1796/2 v k. ú. Pastviny do 31.03.2020
- pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě o výpůjčce.
 98/2018-RADA/4869
schvaluje prominutí pohledávky na hospodářské činnosti města
realizované Správou budov Žamberk s.r.o., evidované v podrozvahové účetní evidenci ve výši 6.075 Kč za J. K.
 98/2018-RADA/4870
schvaluje odpis pohledávky vedené na hospodářské činnosti
města realizované Správou budov Žamberk s.r.o. ve výši 11.012 Kč
za J. S. do podrozvahové účetní evidence.
 98/2018-RADA/4871
- schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v čp. 446
v Žamberku mezi městem Žamberkem, zast. Správou budov
Žamberk s.r.o., a Ing. Jaroslavem Bednářem, IČ: 63193884. Nájem
se uzavírá na dobu neurčitou od 01.04.2018, předmětem nájmu
je 1 místnost o výměře 25 m2 a cena nájmu je stanovena ve výši
1.500 Kč/měsíc za předmět nájmu
- pověřuje spol. Správa budov Žamberk s.r.o., IČ: 25280091,
se sídlem Žamberk, Klostermannova 990 uzavřením smlouvy
s nájemcem.
 98/2018-RADA/4872
- schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o zimní údržbě chodníků
v Žamberku mezi městem Žamberkem (objednatel) a TS ŽAMBERK s.r.o. (poskytovatel), kterým se prodlužuje zimní období
do 30.04.2018,
- pověřuje starostu podpisem dodatku.
 98/2018-RADA/4873
schvaluje obsah přílohy č. 8 ke smlouvě o dílo na převzetí odpadů
kategorie ostatní a nebezpečné k využití nebo likvidaci se společností Komunální služby spol. s r.o., Jablonné nad Orlicí.
 98/2018-RADA/4874
schvaluje kácení 1 ks zeravu západního (Thuja occidentalis) na
pozemku parc. č. 1200/1 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) a zajistí odpovídající náhradní výsadbu za pokácené dřeviny. Dřevní hmota zůstává v majetku vlastníka pozemku
(města Žamberka). Žadatel: 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).
 98/2018-RADA/4875
- schvaluje rozdělení finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města Žamberka na dotační program Podpora životního prostředí pro rok 2018 dle návrhu komise pro hodnocení
žádostí o dotace, a to pro SK Žamberk, z. s., IČ: 44473966 na
realizaci projektu Aktivní ochrana životního prostředí v lokalitě
působení kanoistického oddílu ve výši 2.000,- Kč a pro Cestu
pro rodinu, z. ú., IČ: 61239330 na realizaci projektu Kamarádíme
s přírodou ve výši 6.000,- Kč
- veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z programu Podpora životního prostředí na rok 2018 se spolky SK Žamberk,
z. s., IČ: 44473966 a Cesta pro rodinu, z. ú., IČ: 61239330
- pověřuje starostu podpisem smluv s jednotlivými žadateli.
Termín: 6.4.2018
- doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit druhé kolo dotačního programu Podpora životního prostředí v roce 2018.
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 98/2018-RADA/4876
- schvaluje obsah smlouvy o dílo na Svoz biologicky rozložitelných odpadů ze speciálních nádob - Compostainerů od budovy
radnice a pověřeného úřadu pro rok 2018
- pověřuje starostu podpisem smlouvy. Termín: 30.03.2018.
 98/2018-RADA/4877
- schvaluje převod 1 ks štěpkovače přiměřeného výkonu na obec
Dlouhoňovice; převod 1 ks štěpkovače přiměřeného výkonu
na obec Hejnice
- pověřuje odbor právní přípravou smluv o převodu a užívání
2 ks štěpkovačů přiměřeného výkonu na obce Dlouhoňovice
a Hejnice, a to včetně finančních doplatků. Termín: 13.04.2018.
 98/2018-RADA/4878
- schvaluje obsah smlouvy o dílo na Ošetření lipové aleje Na Rozárce v Žamberku se společností ALL4TREES, s.r.o., Otvovice 147
- pověřuje starostu podpisem smlouvy. Termín: 06.04.2018.
 98/2018-RADA/4879
- schvaluje úpravy třech kontejnerových stání na sídlišti v ulici
Školská, 28. října a Pionýrů spočívající ve vybourání betonových
schůdků, popř. odstranění zděných ohrazení, vyrovnání terénu
a dokončení povrchových úprav
- ukládá odboru finančnímu připravit rozpočtové opatření
rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 na úpravu
tří kontejnerových stání na sídlišti v ulici Školská, 28. října a Pionýrů ve výši 220.000,- Kč, a to ponížením položky „Rezerva rozpočtu” se současným navýšením položky „Odpadové hospodářství
- zpevněné plochy pod kontejnery”. Termín: 05.04.2018.
 98/2018-RADA/4880
- bere na vědomí protokol z jednání komise pro vyhodnocení
žádostí podaných do dotačního programu „Podpora sociálních
služeb a zdravotnictví” ze dne 14. března 2018
- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
z dotačního programu „Podpora sociálních služeb a zdravotnictví” mezi městem Žamberkem, jako poskytovatelem, a příjemcem:
- Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271, Žampach 1 na
projekt s názvem Finanční příspěvek na náklady Domova pod
hradem Žampach spojené s poskytováním celoroční sociální
péče o občany města Žamberka ve výši 30.000 Kč,
- Péče o duševní zdraví, z. s., IČ: 64242218, Bělehradská 389,
Pardubice na projekt s názvem Pokrytí nákladů na poskytování registrované sociální služby sociální rehabilitace dle § 70
zák. č. 108/2006 Sb. ve výši 10.000 Kč,
- Audiohelp z. s., IČ: 49774883, Tomanova 3/5, Plzeň na projekt
s názvem Sociální služby pro sluchově postižené konané
v Žamberku ve výši 6.000 Kč,
- Amalthea z. s., IČ: 26647214, Městský park 274, Chrudim
na projekt s názvem Financování sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi - program Podpora pro rodinu a dítě
ve výši 12.000 Kč,
- Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Žamberk, IČ: 68208049,
Hluboká 98, Žamberk na projekt s názvem Přednášková
činnost, cvičení a plavání ve výši 19.875 Kč,
- Oblastní charita Ústí nad Orlicí, IČ: 44468920, Na Kopečku
356, Letohrad na projekt s názvem Šance pro rodinu - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v souladu s § 65
zák. č. 108/2006 Sb. ve výši 6.000 Kč,
- Oblastní charita Ústí nad Orlicí, IČ: 44468920, Na Kopečku 356,
Letohrad na projekt s názvem Poskytování služby Občanské
poradny Ústí nad Orlicí v souladu s § 37 zák. č. 108/2006 Sb.
ve výši 2.000 Kč,
- Oblastní charita Ústí nad Orlicí, IČ: 44468920, Na Kopečku 356,
Letohrad na projekt s názvem Domácí hospicová péče - domácí
hospic Alfa - Omega ve výši 5.000 Kč,
- KONTAKT Ústí nad Orlicí, o.p.s., IČ: 61239488, Smetanova 470,
Ústí nad Orlicí na projekt s názvem Provoz krajské Linky důvěry
v roce 2018 - nepřetržitý provoz ve výši 4.000 Kč,
- Oblastní charita Červený Kostelec, IČ: 48623814, 5. května 1170,
Červený Kostelec na projekt s názvem Provoz Hospice Anežky
České ve výši 4.000 Kč,
- Vodní záchranná služba ČČK Pastviny, pobočný spolek,
IČ: 61234257, Na Rybníku 261, Dlouhá Třebová na projekt
s názvem Příspěvek na činnost v lokalitě vodního díla Pastviny
a okolí ve výši 5.000 Kč,
- Květná Zahrada, z. ú., IČ: 27005879, Květná 40, Polička
na projekt s názvem Provozování Zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc Květináč ve výši 2.000 Kč,
- Rodinné Integrační Centrum z. s., IČ: 27026728, Prodloužená 278, Pardubice na projekt s názvem Poskytování sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického
spektra ve výši 6.000 Kč,
- CEDR Pardubice o.p.s., IČ: 27547850, Jana Palacha 324, Pardubice na projekt s názvem Doprava pracovníků a zajištění
Centra denních aktivit pro osoby s duševním onemocněním
v Žamberku ve výši 5.000 Kč,

- pověřuje starostu podpisem veřejnoprávních smluv
- doporučuje zastupitelstvu města uzavření veřejnoprávních
smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2018 z programu Podpora sociálních služeb
a zdravotnictví mezi městem Žamberkem, jako poskytovatelem, a příjemci:
- Klub důchodců Žamberk, IČ: 27000371, Albertova 357,
Žamberk na projekt s názvem Celoroční kulturní a společenské
vyžití pro seniory ve výši 44.000 Kč,
- Šťastný domov Líšnice, o.p.s., IČ: 26994917, Líšnice 205 na
projekt s názvem Chráněné dílny - zaměstnávání osob s postižením ve výši 8.000 Kč,
- Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí, IČ: 70857156,
Na Pláni 1343, Ústí nad Orlicí na projekt s názvem Příspěvek na
provoz organizace - týdenní a denní stacionář ve výši 15.000 Kč,
- Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní
organizace Žamberk, IČ: 71002910, 28. října 1016, Žamberk
na projekt s názvem Příspěvek na činnost SPCCH Žamberk
ve výši 45.000 Kč,
- Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní
organizace Žamberk, IČ: 71002910, 28. října 1016, Žamberk
na projekt s názvem Sportovní hry O pohár starosty města
ve výši 4.000 Kč,
- Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, IČ: 00196096,
Za Kopečkem 353, Žamberk na projekt s názvem Sociální služba dle § 52 zák. č. 108/2006 Sb. - sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních ústavní péče ve výši 177.375 Kč,
- Cesta pro rodinu, z. ú., IČ: 61239330, Nádražní 22, Žamberk
na projekt s názvem Podporujeme rodiny ve výši 135.000 Kč,
- Cesta pro rodinu, z. ú., IČ: 61239330, Nádražní 22, Žamberk
na projekt s názvem Klub bez klíče ve výši 180.000 Kč,
- Cesta pro rodinu, z. ú., IČ: 61239330, Nádražní 22, Žamberk
na projekt s názvem Dům na půl cesty ve výši 4.000 Kč,
- Cesta pro rodinu, z. ú., IČ: 61239330, Nádražní 22, Žamberk
na projekt s názvem Domov Na Skalách ve výši 10.000 Kč,
- Cesta pro rodinu, z. ú., IČ: 61239330, Nádražní 22, Žamberk
na projekt s názvem Maceška - aktivity pro děti předškolního
věku ve výši 303.000 Kč
- Domov důchodců Ústí nad Orlicí, IČ: 70857130, Cihlářská
761, Ústí nad Orlicí na projekt s názvem Poskytování služby
Domova se zvláštním režimem a Domova pro seniory občanům
města Žamberka ve výši 57.750 Kč.
 98/2018-RADA/4881
- bere na vědomí zápis z jednání komise pro sociální služby
ze dne 20. března 2018
- schvaluje na základě doporučení komise pro sociální služby
uzavřít nájemní smlouvu na byt v DPS č. 230 s J. M. na dobu určitou
1 roku, na byt v DPS č. 272 s L. N. na dobu neurčitou.
 98/2018-RADA/4882
bere na vědomí zápis z jednání komise Sboru pro občanské záležitosti ze dne 06.03.2018.
 98/2018-RADA/4883
schvaluje smlouvu o uskutečnění hudební produkce - vystoupení
skupiny Endorfins v zastoupení J. H. při akci Majáles 1. května
2018 na Masarykově náměstí v Žamberku a pověřuje starostu
jejím podpisem.
 98/2018-RADA/4884
schvaluje smlouvu o uskutečnění hudební produkce - vystoupení skupiny Neřežto v zastoupení D. H. při akci Majáles 1. května
2018 v Pivovaru u Kance v Žamberku a pověřuje starostu jejím
podpisem.
 98/2018-RADA/4885
schvaluje zápis z jednání Bytové komise ze dne 15.03.2018.
 98/2018-RADA/4886
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. 28. října
1325/1 A. I. M. do 31.12.2018.
 98/2018-RADA/4887
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt pro sociálně
potřebné občany v ul. Čs. armády 457/2 V. Č. a R. K. na dobu určitou do 31.08.2018 s podmínkou pravidelných plateb nájemného
a poplatků za svoz odpadů a psa.
 98/2018-RADA/4888
schvaluje ošatné pro oddávající na rok 2018 dle přílohy.
 98/2018-RADA/4889
schvaluje umístění dětského hydraulického bagru na Městském
koupališti v letní sezoně 2018 (červen, červenec, srpen) po
dohodě s provozovatelem Městského koupaliště J. K. Žadatel: J.V.
Zpracovala Bc. Kamila Borovičková,
sekretariát starosty města

100 let od vypuknutí první světové války v Žamberku

21. část
Situace v zázemí v posledním válečném roce
S posledním válečným rokem se v Žamberku a okolí opakovaly problémy, které již byly v předešlých letech války. Jak konstatuje městská kronika … peníze byly, ale nic se za ně nedostalo… Možná proto byla
na poslední VIII. válečnou půjčku upsána za Žamberk poměrně velká částka 719.000 K.
Rekvizice obilí a dobytka stíhala jednu za druhou. Důkazem, že se ,,mele z posledního,‘‘ byl fakt, že
se začalo brát ze zásob určených na osivo! Vše bylo na sebe navázané, chov dobytka zdecimovaný rekvizicemi neprodukoval mléko ani máslo. Chybělo hnojivo nutné k produktivní úrodě a tím pádem i zvířecí potahy
k zemědělským pracím. Byl nedostatek strojů a paliva – benzínu nebo uhlí, podle typu pohonu mlátiček.
Pro nedostatek uhlí jezdilo méně vlaků a ty, co jezdily, měly menší počet vagonů, což způsobovalo návaly
cestujících. Vystupňovalo se předražování potravin a jiného nedostatkového zboží, od kterého neodrazovaly ani přísné tresty. Nedostatek měl za následek krádeže na polích i nádražích u odstavených vagonů.
Byl to velký problém, neboť okresní úřad apeloval na okolní obce, aby se snažily tuto věc řešit hlídači utvořenými z osob válečných invalidů, neboť veškeré schopné obyvatelstvo bylo v armádě. Byl naprostý nedostatek prádla a šatstva. Velmi obtížným způsobem a za neustálé urgence se podařilo členům místní školní
rady a za pomoci orgánů z města zajistit nejchudším žákyním boty, svetry a krátké kabátky. Pro představu
se jednalo o 43 párů bot, 18 kabátků a 25 svetrů. V červnu c. k. okresní hejtmanství nechalo zřídit v hostinci u Šotolů, v místě zvaném ,,Na kopečku“, válečnou lidovou kuchyni. Obědy zdarma dostávalo přibližně
200 chudých občanů. Ostatní platili 20 haléřů. Pro zmírnění válečných následků vznikla řada organizací:
Rakouská společnost Červeného kříže, Válečný pomocný úřad, Úřad válečné péče, C. k. vojenský vdovský a sirotčí fond, který měl za cíl pomáhat pozůstalým po padlých vojínech. V Čechách působila Zemská válečná
pomocná komise a Zemský pomocný spolek Červeného kříže pro království české. Protektorkou veškeré válečné péče se stala císařovna Zita, která byla známa svým upřímným postojem proti válce. Organizovala akce
„Týden ochrany kojenců,“ sbírky pro malé děti. Na podzim roku 1917 se důležitou událostí stalo založení
dobročinné organizace České srdce. Sdružení získávalo potraviny a ošacení, které nadále přerozdělovalo
a zřizovalo vyvařovny pro nejchudší vrstvy. Svým provoláním ze dne 28. listopadu 1917 č. 2192 se okresní výbor v Žamberku obrací na obce svého okresu, aby všude zřizovaly sběrny pro peněžní i naturální
příspěvky. Tato akce se okamžitě setkala s velkou podporou. Na akce Českého srdce přispívalo široké
spektrum organizací a spolků, soukromých osob obcí z žamberského okresu. Přispívalo se z výtěžků
divadelních a jiných kulturních představení. Dále např. advokátní kancelář JUDr. Josefa Klimenta přispěla
penězi získanými z řešení právních sporů. Sbírky byly i přímo cílené, neboť např. žamberští sokolové odvedli
211 K 50 h ve prospěch sokolských domů na českém severu. Další pomocí bylo přijímání tzv. národních
hostí. Jednalo se o ubytovávání městských dětí během prázdnin na venkově, neboť ve městech jim hrozil
hlad. V okrese byla příkladem obec Klášterec nad Orlicí, která v roce 1918 přijala 36 dětí z Prahy. Založení
a akce Českého srdce nalezly rychlou odezvu a výrazně aktivizovaly české národní hnutí. Na podzim roku
1917 byl v Žamberku ustaven místní odbor Okresního sdružení žen. Na své schůzi dne 6. prosince 1917
byl zvolen výbor, jehož předsedkyní se stala Irma Pelcová, dále došlo ke zvolení delegátky do Zemského
sdružení žen Marie Glükseligové a dalších. Okresní sdružení žen mělo počátkem roku 1918 své pobočky v 26 obcích okresu. Tato organizace si vytkla za cíl vybírat pravidelné příspěvky na válečné sirotky.
Ženy z této organizace se věnovaly i cílené praktické pomoci a působily osvětově na ostatní. Přispívaly i ke
kultuře v Žamberku, když dne 31. března uspořádaly Večer českých autorů.
Pokračování příště.
Pro ŽL zpracoval Mgr. Petr Hažmuka
Použitá literatura a prameny:
Petr HAŽMUKA, Dopad válečných událostí na život obyvatel Žamberka v letech 1914–1918.
(Diplomová práce), Hradec Králové 2011. UHK. Fakulta filosofická.
Věstník okresu žamberského, 1918.
SOkA Ústí nad Orlicí, f. Měšťanská škola dívčí Žamberk a Archiv města Žamberka

Velikonoční tradice
Velikonoce jsou spolu s Vánocemi největšími svátky v roce. V dnešní době se původní křesťanské svátky
přeměnily u většiny lidí pouze na pondělní velikonoční koledu. U mnohých se ani tradice koledování s pomlázkou a podarování kraslicemi nedodržují a rodiny odjíždějí na „prodloužený víkend“ mimo domov
(i mimo republiku) a Velikonoce jako takové neslaví. Je možné, že časem se tradice postupně přestanou
udržovat. Už nyní se uvádí, že velikonoční svátky probíhají prý ve třech z deseti domácností, zpravidla
pouze v podobě dětské koledy. Naštěstí se i v Žamberku najdou lidé, kteří příchod svátků jara prezentují.
Teď nechci psát o obchodních řetězcích a obchodech s velikonočními zajíčky a vajíčky z nekvalitní „čokolády“. Zaujal mne především projektový den v ZŠ 28. října, v rámci kterého měly děti možnost se seznámit
s tradicemi pohanských i křesťanských svátků, upletly si pomlázku, roztočily dřevěnou káču, viděly zdobení kraslic voskovou technikou... Určitě na dalších školách i ve školkách děti vyráběly velikonoční dekorace, které si odnesly na svátky domů, nebo se učily velikonoční koledy. Díky učitelům se další generace
seznamuje s velikonočními zvyky. Snad nejhezčí velikonoční výzdobu jsem viděla na Masarykově náměstí
v prodejně potravin Hruška. Papíroví zajíci na stěnách, výzdoba obchodu rozkvetlými větvičkami „zlatého
deště“, u vchodu březové ratolesti s dvěma velkými husami v koši, rozvěšené nádherné krajkové vystřihovánky, člověk se ocitl v jiném světě. O prezentaci velikonočních tradic se postarala paní Jana, a kdo zde
v samoobsluze nakupuje, měl určitě o velikonoční náladu a inspiraci postaráno. Začínám být přesvědčená
o tom, že tradice snad nevymřou (mimochodem moc krásná výzdoba je tu i před Vánocemi).
Do třetice bych chtěla upozornit na proměnu a jarní výzdobu bufetu v Hlubokáně. O ten se stará paní
Pavla a podařilo se jí po roce působení z malého a celkem obyčejného „bufíku“ vytvořit krásné prostředí
s vkusně sladěnými textilními doplňky a zajímavými obrázkovými reprodukcemi a před svátky také velikonočními dekoracemi. Především bych chtěla ocenit výzdobu rozkvetlými petrklíči v barevných květináčích a ostatními živými květinami. Pánové asi tuto voňavou krásu nevnímají, ale ženy si určitě všimly.
Proto chválím iniciativní přístup a mám radost, že velikonoční tradice v našem městě přece jen žijí.
Vlaďka Šulcová
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