PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 12/2018
USNESENÍ RM č. 104
ze dne 14.06.2018

 104/2018-RADA/5149
schvaluje ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou.
 104/2018-RADA/5150
schvaluje předložený program jednání RM.
 104/2018-RADA/5151
bere na vědomí: územní souhlas Stavebního úřadu
MěÚ Žamberk k provedení stavby „STL plynovodní
přípojka a plynofikace RD čp. 260“ na pozemcích
parc. č. 3744/1, 145/1 a 143 v k. ú. Žamberk; usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o přerušení
řízení o nařízení odstranění stavby „stavební úpravy
a přístavba rodinného domu čp. 481“ na pozemku
parc. č. 2284 v k. ú. Žamberk; oznámení Stavebního
úřadu MěÚ Žamberk o zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu „stavební úpravy
a přístavba skladu“ na pozemcích parc. č. 2593/53,
2593/31 v k. ú. Žamberk; rozhodnutí Stavebního
úřadu MěÚ Žamberk o povolení změny stavby před
jejím dokončením „přístavba skladové haly k budově čp. 1494” na pozemcích parc. č. 2192/11, 2192/12,
2192/22, 2192/1 v k. ú. Žamberk a pozemcích parc.
č. 416/14, 416/53 v k. ú. Dlouhoňovice; společný
územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru Stavebního úřadu MěÚ Žamberk stavby „zpevněné plochy, přístavba a stavební
úpravy domu čp. 753“ na pozemcích parc. č. 643
a 644 v k. ú. Žamberk.
 104/2018-RADA/5152
bere na vědomí: rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o odvodech za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu části pozemkové parcely
č. 2313/14 v k. ú. Žamberk pro akci „Novostavba
rodinného domu a zpevněných ploch“; rozhodnutí
odboru ZPZE MěÚ Žamberk o odvodech za trvalé
odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu části pozemkové parcely č. 2313/1 v k. ú. Žamberk pro
akci „Rodinný dům s dvojgaráží“; rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o odvodech za trvalé odnětí
půdy ze zemědělského půdního fondu části pozemkové parcely č. 749/44, 749/46 v k. ú. Žamberk pro
akci „Výstavba polyfunkčního objektu a parkoviště“;
rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o odvodech
za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního
fondu části pozemkové parcely č. 2217/17 v k. ú.
Žamberk pro akci „Novostavba rodinného domu
včetně příslušenství“; rozhodnutí odboru ZPZE
MěÚ Žamberk o odvodech za trvalé odnětí půdy
ze zemědělského půdního fondu části pozemkové
parcely č. 2314/3 v k. ú. Žamberk pro akci „Výstavba
rodinného domu a souvisejících zpevněných ploch“.
 104/2018-RADA/5153
bere na vědomí: rozhodnutí odboru SPDO MěÚ
Žamberk o prodloužení platnosti stavebního povolení stavby „parkoviště u Muzea starých strojů“ na
pozemku parc. č. 2687/2, 2687/3, 2687/4 v k. ú. Žamberk; rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o vydání stavebního povolení na stavbu „Úprava prostoru u kostela sv. Václava“ SO 101 - zpevněné plochy
a sadové úpravy na pozemku parc. č. 939/1, 940,
942, 952, 3705/11, 3705/31 v k. ú. Žamberk; rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení
zvláštního užívání místní komunikace pro umístění
přípojky splaškové kanalizace do místní komunikace
č. 26c ul. Komenského v rámci akce „Sanace suterénního zdiva Gymnázium Žamberk čp. 48“; rozhodnutí odboru SPOD MěÚ Žamberk o povolení zřízení
napojení nově budované místní komunikace na
pozemku parc. č. 3798/1, 2430/2, 2430/3, 3709 v k. ú.
Žamberk k místní komunikaci č. 24c ul. Ke Střelnici
na pozemku parc. č. 3798/1 v k. ú. Žamberk za účelem napojení nové lokality Na Skalách.
 104/2018-RADA/5154
doporučuje zastupitelstvu města: 1) schválit navýšení finančních prostředků do dotačního programu
Individuální dotace o částku 200.000,- Kč; 2) schválit

dodatek číslo 2 podmínek pro Individuální dotace;
3) pověřit odbor FIN přípravou příslušného rozpočtové opatření.
 104/2018-RADA/5155
doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města
Žamberk, Albertova 357, Žamberk,
a) zvýšení celkového příspěvku na provozní činnost
pro rok 2018 o 4.489.000 Kč; b) snížení příspěvku
na provoz pro rok 2018 o 1.424.000 Kč v souvislosti se získanou účelovou dotací Pardubického kraje.
Příspěvek na provoz po úpravě bude pro rok 2018
činit 3.758.000 Kč, příspěvek na provozní činnost celkem bude pro rok 2018 činit 8.247.000 Kč.
 104/2018-RADA/5156
schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka pro rok 2018 dle tab. č. 1.
 104/2018-RADA/5157
bere na vědomí informaci Finančního úřadu pro
Pardubický kraj, územního pracoviště v Žamberku,
o předpokládaném příjmu města Žamberka na dani
z nemovitých věcí v roce 2018.
 104/2018-RADA/5158
doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej
pozemku parc. č. 1642/3 - zahrada o výměře 205 m2
a část (cca 173 m2) pozemku parc. č. 1641/2 - tr. tr.
porost z celkové výměry 329 m2, vše vedeno na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk za kupní cenu ve
výši 500,- Kč/m2. GP bude vyhotoven na náklady žadatele. Žadatel: A. D.
 104/2018-RADA/5159
- schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Nové zázemí na dětském
dopravním hřišti - Žamberk III.“ 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) Tesařství DUŠEK, Brozany 74, 533 52 Staré Hradiště, IČ: 72902639; 2) Střechy Matějka, Rájec 22, 517
41 Borovnice, IČ: 69843295; 3) Střechy Zdeněk Martínek, J. Žižky 1186, 565 01 Choceň, IČ: 18841449; 4)
Tesařství Ramont, Staré Město 228, 569 32 Staré
Město, IČ: 60890665; 5) TS Žamberk s.r.o.; Zemědělská 1052, 564 01 Žamberk, IČ: 25998218
- jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ve složení Ing. Bc. Oldřich Jedlička (náhradník Jiří Dytrt), Ing. Lenka Fránková (náhradník
Radka Stránská), Ing. David Vacek (náhradník Ing.
Lenka Dušková), člen KV (náhradník člen KV), Jaroslava Halbrštátová (náhradník MUDr. Jiřina Jirešová).
 104/2018-RADA/5160
schvaluje: 1) zrušit v souladu s § 127 odst. 1 zákona
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), veřejnou
zakázku „Rekonstrukce a výstavba chodníků, komunikací a parkovišť v k. ú. Žamberk“ část 1 „Žamberk
- ul. Hluboká rekonstrukce chodníků“, zadanou dle
§ 53 zákona formou zjednodušeného podlimitního
řízení, a to z důvodu, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek není v zadávacím řízení žádný účastník; 2) na základě závěrů a za podmínek plynoucích
z protokolů hodnotící komise výsledky veřejné zakázky „Rekonstrukce a výstavba chodníků, komunikací a parkovišť v k. ú. Žamberk“, část 2 „Rekonstrukce
chodníků a komunikace v k. ú. Žamberk, část B ulice
28. října“, zadané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, formou zjednodušeného podlimitního řízení a schvaluje, v případě schválení rozpočtového
opatření v zastupitelstvu města Žamberka, zhotovitelem díla společnost MATEX HK s.r.o., Kladská 181,
500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807; 3) na základě
závěrů a za podmínek plynoucích z protokolů hodnotící komise výsledky veřejné zakázky „Rekonstrukce a výstavba chodníků, komunikací a parkovišť
v k. ú. Žamberk“, část 3 „Rekonstrukce chodníků a
komunikace v k. ú. Žamberk, část C ulice Komenské1

ho, Mánesova“, zadané dle § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, formou zjednodušeného podlimitního řízení a schvaluje zhotovitelem díla společnost
MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové,
IČ: 25968807; 4) zrušit v souladu s § 127 odst. 2,
písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), veřejnou zakázku „Rekonstrukce a výstavba chodníků, komunikací a parkovišť v k. ú. Žamberk“ část 4 „Rekonstrukce chodníků a komunikace
v k. ú. Žamberk, část F ulice Nad Poliklinikou“, zadanou dle § 53 zákona formou zjednodušeného podlimitního řízení, a to z důvodu hodných zvláštního
zřetele - důvodů ekonomických, pro které nelze po
zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval; 5) na základě závěrů a za podmínek plynoucích z protokolů hodnotící komise výsledky veřejné
zakázky „Rekonstrukce a výstavba chodníků, komunikací a parkovišť v k. ú. Žamberk“, část 5 „Žamberk
- prostor u kostela sv. Václava“, zadané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, formou zjednodušeného
podlimitního řízení a schvaluje zhotovitelem díla
společnost MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807; 6) zrušit v souladu s § 127
odst. 2, písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) veřejnou zakázku „Rekonstrukce
a výstavba chodníků, komunikací a parkovišť v k. ú.
Žamberk“ část 6 „Žamberk - Realizace parkovacích
stání na nám. Gen. Knopa“ zadanou dle § 53 zákona
formou zjednodušeného podlimitního řízení, a to
z důvodu hodných zvláštního zřetele - důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat,
aby v zadávacím řízení pokračoval; 7) rozpočtová
opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
pro rok 2018 dle tab. č. 2
- doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2018 ve výši 1.000.000,- Kč, a to
navýšením položky rozpočtu „Chodníky 28. října –
rekonstrukce“ financované z přebytku minulých let
- pověřuje starostu města podpisem jednotlivých
smluv o dílo.
 104/2018-RADA/5161
- bere na vědomí žádost vedoucího oddílu skateboardistů o změnu asfaltového povrchu na skateparku v Žamberku za betonový povrch. Žadatel: V. V.
- pověřuje odbor REUP zařadit investici do návrhu
rozpočtu na rok 2019.
 104/2018-RADA/5162
- schvaluje na základě provedeného poptávkového
řízení zadaného v souladu s Pravidly pro zadávání
veřejných zakázek městem Žamberkem realizaci
zakázky „ZŠ 581 - nové výplně otvorů“ v navrženém
rozsahu a zhotovitelem firmu WAMP s.r.o. se sídlem
5. května, Červený Kostelec 549 41
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo
- ukládá odboru finančnímu provést rozpočtové
opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
na rok 2018 ve výši 140.000,- Kč, a to: ponížit položku „rezerva rozpočtu“ a současně navýšit položku rozpočtu „Investice do budov města a akce do
500 tis. - ZŠ 581 - drobné investice“. Termín: 29.06.2018.
 104/2018-RADA/5163
- schvaluje zřízení věcného břemene pro akci „Žamberk, p. č. 2314/3, Kozlová - úprava kNN“ na části pozemků parc. č. 2285/1 - orná půda o výměře 10.594
m2 a parc. č. 3789 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2.472 m2, vše vedeno na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk dle Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2015863/VB/1 Žamberk, p. č. 2314/3,
Kozlová - úprava kNN v předpokládaném rozsahu
dle GP č. pl. 3129-1188/2017 ze dne 17.01.2018,
za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč; k této
částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle
zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., v zastoupení společnosti

Energomontáže Votroubek s.r.o., Strojnická 1646,
516 01 Rychnov nad Kněžnou
- pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2015863/VB/1 Žamberk, p. č. 2314/3, Kozlová - úprava kNN ve věci zřízení věcného břemene pro akci Žamberk, p. č. 2314/3,
Kozlová - úprava kNN“ na části pozemků parc. č.
2285/1 - orná půda o výměře 10.594 m2 a parc. č.
3789 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2.472 m2,
vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk
dle GP č. pl. 3129-1188/2017 ze dne 17.01.2018,
za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč; k této
částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle
zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.
 104/2018-RADA/5164
ukládá odboru regionálního rozvoje a územního
plánování vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr změny podstatného prvku
Smlouvy o nájmu ze dne 20.02.2013 ve věci změny
výměry (vyjmutí části cca 3,7975 ha) pozemku parc.
č. 2422/1 - orná půda z celkové výměry 259.605 m2
vedeném na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk
a snížení ceny nájmu. Žadatel: VIKA Kameničná a.s.,
Kameničná 100, 564 01 Žamberk.
Termín: 15.06.2018.
 104/2018-RADA/5165
bere na vědomí informaci ředitelky příspěvkové organizace Středisko volného času, ANIMO, Žamberk o
učiněných opatřeních v souvislosti s pojistnou událostí - úrazem dospělé osoby na zájmovém kroužku.
 104/2018-RADA/5166
schvaluje variantu I. nákupu nových informačních
tabulí u ČD a ČSAD včetně obnovy orientačních
plánů města.
 104/2018-RADA/5167
schvaluje: 1) uložení chráničky (HDPE trubky) a datového vedení v ul. Komenského a Mánesova do městských pozemků parc. č. 781, 3701/6 a 3702 v k. ú.
a obci Žamberk; 2) uložení chráničky (HDPE trubky)
a datového vedení v ul. 28. října do městských pozemků parc. č. 3752/3, 3751/1, 395, 3752/12, 3756/1,
3752/6 v k. ú. a obci Žamberk.
 104/2018-RADA/5168
- schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby č. S/OM/3127/18/PPS/BP mezi městem
Žamberkem a Pardubickým krajem ve věci stavby
„Rekonstrukce chodníků a komunikace v k. ú. Žamberk, část C ulice Komenského a Mánesova“
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
 104/2018-RADA/5169
- schvaluje dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne
05.02.2018 uzavřené mezi městem Žamberkem jako
příkazcem a firmou DABONA s.r.o., Sokolovská 682,
516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 64826996 jako
příkazníkem na kompletní administraci a organizaci
veřejné zakázky dle zákona 134/2016 Sb. v platném
znění „Realizace úspor energií - MěÚ čp. 833 Žamberk“ a „Vestavba osobní plošiny v čp. 833, Žamberk“
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1
k příkazní smlouvě.
 104/2018-RADA/5170
- bere na vědomí informaci o nutnosti řešení špatného technického stavu rozvodny tepla v ZŠ Nádražní
743 v Žamberku během letní odstávky ústředního
vytápění
- schvaluje novou akci „ZŠ 743 - Úprava rozvodny
tepla“ a zadání realizace úprav rozvodny společnosti
Správa budov Žamberk, IČ: 25280091
- ukládá odboru finančnímu provést rozpočtové
opatření ve výši 350.000,- Kč, a to ponížením „Rezervy rozpočtu“ a navýšením rozpočtu „Základní škola,
Nádražní 743 + školní družina“. Termín: 29.08.2018.
 104/2018-RADA/5171
- schvaluje vícepráce na akci „MŠ Čtyřlístek - rekonstrukce koupelny“ a jejich objednání u společnosti
Správa budov Žamberk, IČ: 25280091
- ukládá odboru finančnímu provést rozpočtové
opatření ve výši 30 tis. Kč, a to ponížením „Rezervy
rozpočtu“ a navýšením položky rozpočtu „Investice
do budov města, akce do 500 tis. Kč - MŠ Čtyřlístek,
drobné investice“. Termín: 29.08.2018.
 104/2018-RADA/5172
- schvaluje změnu termínu realizace zakázky „ZŠ
Žamberk 743 - rekonstrukce WC dívky“ dle návrhu
zhotovitele díla pana Zdeňka Pauka - Stavopa, Barákova 299, Lázně Bělohrad, IČ: 74266501, a to od

01.11.2018 do 30.12.2018
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
 104/2018-RADA/5173
- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000
Kč dle Pravidel SAM 3221 pro narozené dítě, a to: dle
přílohy
- pověřuje starostu města podpisem darovacích
smluv.
 104/2018-RADA/5174
bere na vědomí informaci odboru PRAV o žádostech
o poskytnutí informace.
 104/2018-RADA/5175
- schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému
HELIOS Fenix č. F-18-00019 ze dne 19.03.2018 mezi
Asseco Solutions, a. s., IČ: 64949541, se sídlem Praha
4, Zelený pruh 1560/99 (zhotovitel) a městem Žamberkem (objednatel)
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1.
 104/2018-RADA/5176
- schvaluje smlouvu č. CQS D-Q-183/18 a smlouvu č.
CQS D-I-117/18 o integrovaném dozorovém auditu
mezi městem Žamberkem a CQS z. s., IČ: 69346305,
se sídlem Praha 9 - Prosek, Prosecká 412/74
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
 104/2018-RADA/5177
- schvaluje smlouvu č. 801636 o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS mezi městem Žamberkem (objednatel) a Elektrotechnickým zkušebním ústavem,
s. p., IČ: 00001481, Praha 8, Pod lisem 129/2 (kontrolor)
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
 104/2018-RADA/5178
- schvaluje dohodu o narovnání mezi městem Žamberkem a CALLISTO-WOOD spol. s r.o., v likvidaci,
IČ: 16191536, se sídlem Praha, Drnovská 14
- ukládá odboru finančnímu provést příslušné rozpočtové opatření. Termín: 25.06.2018.
 104/2018-RADA/5179
schvaluje a vydává nařízení města Žamberka
č. 2/2018 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.
 104/2018-RADA/5180
- schvaluje: 1) poskytnutí finančních odměn na
11. ročník Soutěže škol ve sběru druhotných surovin
pro žamberské školy, a to Základní škole Žamberk,
28. října 581, ve výši 17.000,- Kč, Střední škole a základní škole Žamberk, Tyršova 214, ve výši 16.000,Kč, Základní škole Žamberk, Nádražní 743, ve výši
11.000,- Kč a Mateřské škole Čtyřlístek Žamberk,
Tylova 1244, ve výši 4.000,- Kč; 2) smlouvy o poskytnutí finanční odměny pro rok 2018 na zájmovou činnost dětí a naplnění cílů environmentální výchovy,
a to v rámci kapitoly Soutěž ve sběru druhotných
surovin pro žamberské školy uzavřené mezi městem
a školami: a) Základní škola Žamberk, 28. října 581,
ve výši 17.000,- Kč; b) Střední škola a základní škola
Žamberk, Tyršova 214, ve výši 16.000,- Kč; c) Základní škola Žamberk, Nádražní 743, ve výši 11.000,- Kč;
d) Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, ve výši
4.000,- Kč
- pověřuje starostu města podpisem smluv.
Termín: 29.06.2018.
 104/2018-RADA/5181
- schvaluje: 1) rozdělení finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města Žamberka na dotační program Podpora životního prostředí pro rok 2018 (druhé kolo) dle návrhu komise pro hodnocení žádostí
o dotace, a to pro TOSK Žamberk, z. s., IČ: 26652871,
na realizaci projektu Třídění odpadu v tenisovém
areálu TOSK Žamberk, ve výši 6.000,- Kč; 2) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z programu
Podpora životního prostředí na rok 2018 (druhé
kolo) s TOSK Žamberk, z. s., IČ: 26652871
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 29.06.2018.
 104/2018-RADA/5182
- schvaluje pořízení nového systému euroCalc společnosti Callida, za cenu 51.408 Kč včetně DPH
- pověřuje: odbor finanční připravit příslušnou rozpočtovou změnu. Termín: 22.06.2018; Bc. Zdenka
Vanického, vedoucího oddělení informatiky, vystavit
objednávku na dodávku a instalaci software.
Termín: 06.08.2018.
 104/2018-RADA/5183
neschvaluje propagaci Žamberka v publikaci Kam
v Praze/Křížem krážem ČR.
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 104/2018-RADA/5184
bere na vědomí Zápis z jednání komise Sboru pro
občanské záležitosti ze dne 05.06.2018.
 104/2018-RADA/5185
- bere na vědomí zápis z povodňové prohlídky toků
v k. ú. Žamberk provedené dne 04.05.2018
- ukládá odboru regionálního rozvoje a územního
plánování zahrnout opravu poškozeného propustku
u Líšnice do návrhu rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2019. Termín: 31.12.2018.
 104/2018-RADA/5186
- schvaluje navýšení celkové částky na změnu stavby protipovodňových opatření v SO 02.1-2 z důvodu
přeložky kabelu elektrické energie
- ukládá odboru finančnímu připravit rozpočtové
opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 ve výši 100.000,- Kč, a to: ponížením
„rezervy rozpočtu“ a současně navýšením investiční
položky rozpočtu „Protipovodňová opatření“.
Termín: 02.07.2018.
 104/2018-RADA/5187
bere na vědomí zápis z jednání Bytové komise
ze dne 07.06.2018.
 104/2018-RADA/5188
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády v čp. 449/4
A. J. do 30.06.2019.
 104/2018-RADA/5189
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády 457/8 K. U.
do 30.06.2019.
 104/2018-RADA/5190
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt pro
příjmově vymezené osoby v čp. 1528/4 ul. Velký
Hájek V. S. do 30.04.2019.
 104/2018-RADA/5191
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt
pro příjmově vymezené osoby v ul. U Polikliniky
čp. 1054/21 Z. S. do 31.12.2018.
 104/2018-RADA/5192
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt pro
příjmově vymezené osoby v čp. 1526/3 ul. Velký
Hájek A. G. do 30.09.2019.
 104/2018-RADA/5193
- schvaluje výpověď z nájmu bytu v čp. 822 ul. Nádražní L. T. z důvodu, že nájemce hrubě porušuje
svoji povinnost vyplývající z nájmu
- pověřuje JUDr. Jitku Kubovou, odbor právní, zpracovat výpověď z nájmu. Termín: 30.06.2018.
 104/2018-RADA/5194
- schvaluje: 1) smlouvu o poskytnutí dotace z Programu 2 - podpora preventivní péče o sbírky muzeí
a galerií na rok 2018 č. OKSCR/18/23016 na projekt
„Vybavení depozitářů a stálé expozice bezpečnostními vitrínami a regály“ s Pardubickým krajem;
2) smlouvu o poskytnutí dotace z Programu 1 - podpora kulturních aktivit na rok 2018
č. OKSCR/18/23175 na realizaci akce „Žamberské jarní slavnosti 2018“ s Pardubickým krajem; 3) smlouvu
o poskytnutí dotace z Programu 1 - podpora kulturních aktivit na rok 2018 č. OKSCR/18/23176 na realizaci akce „Kulturní festival Orlická brána“ s Pardubickým krajem
- pověřuje starostu města podpisem smluv.
Termín: 22.06.2018.
 104/2018-RADA/5195
bere na vědomí informaci společnosti O2 Czech
Republic a. s. o zrušení veřejných telefonních automatů na Masarykově náměstí, na nám. Gen. Knopa
a ul. Kostelní.
 104/2018-RADA/5196
schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací, jednatelům společností TS Žamberk s.r.o.
a Správa budov Žamberk s.r.o. a veliteli MěP za období leden/červen 2018 dle přílohy.
 104/2018-RADA/5197
souhlasí s převodem členského podílu k bytu č. 3
a k bytu č. 4 ul. Kyjevská 963, Žamberk z M. B. na
M. B. Žadatel: Bytové družstvo U Jatek Žamberk,
Masarykovo nám. 166, Žamberk.
 104/2018-RADA/5198
bere na vědomí souhlas Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru školství se zřízením přípravné třídy základní školy Žamberk, Nádražní 743 ve školním
roce 2018/2019.

 104/2018-RADA/5199
bere na vědomí zprávu starosty města ze setkání
starostů Evropského svazku měst ve dnech 31.05. 03.06.2018 ve Fresagrandinarii (Itálie).
 104/2018-RADA/5200
- bere na vědomí žádost Sportovního klubu policie Lanškroun, Dukelských hrdinů 423, Lanškroun,
o podporu 32. ročníku Mezinárodního cyklistického
závodu Regionem Orlicka Lanškroun 2018
- schvaluje zajištění propagace pro město Žamberk
v tiskovinách, které budou vydány v souvislosti
s konáním 32. ročníku Mezinárodního cyklistického
závodu Regionem Orlicka Lanškroun 2018, Sportovním klubem policie Lanškroun, Dukelských hrdinů

423, Lanškroun, IČ: 44469926, v ceně 2.000,- Kč,
zároveň schvaluje záštitu starosty nad touto akcí,
použití městského znaku v materiálech vydávaných
k uvedenému závodu a součinnost MěP Žamberk při
závodech
- pověřuje kancelář starosty vyhotovením objednávky Sportovnímu klubu policie Lanškroun, Dukelských hrdinů 423, Lanškroun, IČ: 44469926, na zajištění propagace pro město Žamberk v ceně 2.000
Kč. Částka 2.000 Kč bude uhrazena z položky rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018
„Propagace města“. Termín: 30.06.2018
- ukládá odboru finančnímu provést rozpočtové
opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamber-

ka na rok 2018, a to posílením položky rozpočtu
„Propagace města“ o částku 2.000 Kč z rezervy rozpočtu. Termín: 30.06.2018.
 104/2018-RADA/5201
neschvaluje finanční příspěvek pro Linku bezpečí,
z. s., Ústavní 95, Praha 8, IČ: 61383198 z důvodu
ukončeného dotačního řízení z programu Podpora
sociálních služeb a zdravotnictví.
 104/2018-RADA/5202
- bere na vědomí žádost společnosti Linnet eu s.r.o.,
Mělčany 38, Dobruška o spolupráci na rozvoji služeb
„Anděl na drátě“
- neschvaluje v současné době spolupráci na rozvoji
služeb ve městě.
Zpracovala Bc. Kamila Borovičková,
sekretariát starosty města

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST V ČERVENCI
TERMÍN

JMÉNO

ADRESA

TELEFON

30. 6. - 1. 7. 2018

MUDr. Jaroslav Ulman

Tatenice 268

465 381 212

7/5/2018

MUDr. Hana Valentová

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

7/6/2018

MUDr. Filip Kulhánek

Žamberk, Školská 834

465 613 103

7. - 8. 7. 2018

MUDr. Lenka Vlasatá

Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622

465 642 765

14. - 15. 7. 2018

MUDr. Eva Vítková

Červená Voda 330 (MOVIOM)

465 626 460

21. - 22. 7. 2018

MUDr. Martin Appl

Dolní Čermná 222

465 393 266

28. - 29. 7. 2018

MUDr. Aleš Bílý

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

4. - 5. 8. 2018

MUDr. Aleš Bílý

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

LETNÍ ŠKOLA FYBICH

Oblíbená letní škola Fybich biotechnologické
společnost Contipro už brzy odstartuje svůj
7. ročník.

Studentům středních škol se zájmem o vědu
nabídne v týdnu od 9. července odborné semináře zaměřené na fyziku, biologii a chemii. Vedou
je významné osobnosti české vědy z univerzit,
výzkumných pracovišť i přímo z Contipra. Středoškoláci mají stále šanci se na týdenní školu
konanou v Nekoři přihlásit, zbývá posledních pár
volných míst. Odborný program na letní škole je
rozdělen do dvou bloků. Jeden je zaměřen čistě
na biologická témata, druhý se věnuje chemii a
fyzice. Studenti se letos na seminářích a workshopech dozví zajímavosti týkající se reprodukční

medicíny, proč vědcům tolik učaroval grafen,
co je to cumulonimbus nebo jak připravit chytrá okna. Studenti, kteří by se Letní školy chtěli
zúčastnit, najdou přihlášku na webu:
www.contipro.cz/vzdelavani/fybich.
Kristýna Kopecká, Contipro a.s.
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POLICIE RADÍ PŘED PRÁZDNINAMI
Vzhledem k tomu, že dnes je poslední školní den, pardubická krajská policie přináší několik cenných
preventivních rad na prázdniny. V první řadě apelujeme na rodiče, aby byli při hodnocení vysvědčení
svých dětí rozvážní a nezvýšily se počty pohřešovaných dětí.
Jako každoročně se řada z nás chystá na dovolené, chaty a chalupy vozidlem. Období prázdnin je v tomto
ohledu poměrně rizikové z důvodu vysokých denních teplot, oprav komunikací, uzavírek, tvoření se kolon
nebo teplotních změn povrchů komunikací. Současně je v létě vyšší pohyb motorkářů, cyklistů a samozřejmě dětí. Proto policisté radí řidičům, aby byli zvláště pozorní a ohleduplní, na cesty se vydávali odpočatí
a s časovou rezervou, zajistili si během cesty dostatek tekutin, cestu si naplánovali, případně si aktualizovali
navigaci a sledovali aktuální dopravní značení a při cestování měli řádně upevněný náklad ve vozidle.
Cyklisté by měli používat ochranné pomůcky a reflexní prvky.
Pokud rodiče posílají své děti na letní tábory, měli by je poučit o rizicích úrazů. Zároveň by měli vybírat tábory, které mají prověřený personál, poskytují kvalitní služby a odpovídající hygienické zázemí.
Je důležité zmínit rizika sociálních sítí. Policie ČR v žádném případě nedoporučuje dětem ani dospělým sdílet
na sociálních sítích fotografie z probíhajících dovolených, neboť je to jako pozvánka pro zloděje do prázdného domu či bytu. Pokud odjíždíte mimo domov, je vhodné se domluvit s příbuznými či sousedy, aby vám
nemovitost zkontrolovali. Vhodné jsou i různé typy technického zabezpečení objektů. Pokud se chystáte do
kempů či pod stan, dejte si pozor na zloděje, kteří se specializují na krádeže z neuzamčených objektů.
Pokud budete cestovat do zahraničí, zkontrolujte před cestou platnost cestovních dokladů všech členů posádky a zjistěte si důležitá telefonní čísla a konzulátní místa v zemích, kam cestujete. Důležité rady a upozornění na rizika spojená s cestami do zahraničí naleznete na stránkách Ministerstva zahraničí ČR. Jistě přínosný
je i projekt Dobrovolné registrace občanů CŘ při cestách do zahraničí tzv. DROZD.
Por. Ing. Markéta Janovská, tisková mluvčí policie Pardubického kraje

POLICIE ČR INFORMUJE: OSOBNÍ BEZPEČÍ
Téměř každý den policisté v rámci celého Pardubického kraje řeší případy krádeží. Mnoho poškozených,
především pak těch starších, nám při výsleších říká, že se otočili opravdu jen na vteřinu třeba u regálu v obchodě. A věřte, že žádné zboží v cenové akci vám nestojí za ten čas a problémy při blokování platebních karet
a vyřizování si nových odcizených osobních dokladů. O ztrátě peněz ani nemluvím.
Jak se tedy chránit před okradením?
 Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené
tašce nebo kabelce vždy odděleně.
 Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete.
 Peněženku uložte na dno nebo do spodní části
kabelky nebo nákupní tašky.
 Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte
viset na zádech, ale mějte ji stále na očích a chraňte ji rukama na boku nebo na hrudi.
 Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech
na police a nenechávejte ji v nákupním vozíku.
Nikdy ji neodkládejte s oděvem v šatně kina,
divadla, restaurace, ani v čekárně u lékaře či na
úřadech.
 Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice
nahrává zlodějům a okradení může proběhnout
bez povšimnutí.
 Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další cestující a nenechávejte svá zavazadla bez dozoru.
 Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukromí. Dávejte pozor, jestli vás někdo nesleduje příliš
zblízka. Vybírání z bankomatů uvnitř bank či spořitelen je spolehlivější. Byla-li vám platební karta
odcizena, ihned zablokujte účet.
 Nepište si PIN na platební kartu, na její obal nebo
na lísteček, který uložíte společně s platební kartou na stejné místo.
 Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami
nebo cennostmi, nepůjčujte cizím lidem peníze,
neplaťte žádné zálohy podomním prodejcům.
 Při ukládání zboží do zavazadlového prostoru
vozidla mějte své věci, zejména kabelky, stále na
očích.
Stanete-li se i přesto obětí krádeže, radíme vám:
 V případě odcizení financí, platební karty, dokladů, mobilního telefonu se neprodleně obraťte na
Policii ČR.
 V případě odcizení platební karty kontaktujte neprodleně svoji banku a platební kartu zablokujte.
V případě odcizení mobilního telefonu kontaktujte svého operátora a zablokujte SIM kartu.

Pátrání po Stromech svobody /III./

Staré pohlednice žamberského náměstí přinášejí
náhled na střední část náměstí se stromy. Na jedné
z pohlednic asi z 20. let minulého století jsou vidět
dva malé oplocené listnaté stromky. Z poznámek
od pana Jiřího Mazury (1932-2002), žamberského
rodáka a patriota, který bydlel na náměstí v domě
čp. 167, tj. hned vedle radnice, se dozvídám, že se
jedná o Švehlovu lípu a Kramářovu lípu. Nacházím
také zprávu zapsanou ze slov pamětníka, že vlevo od kašny je Kramářova lípa, vpravo vedle kašny
za plůtkem Švehlova lípa, která byla v roce 1940
odstraněna společně s akáty kolem morového sloupu. Přemýšlím, kde pamětník stál, kde bylo vpravo
a kde vlevo. Objevuji článek dalšího žamberského pamětníka a patriota, pana Jiřího Mergance st.
(1932-2006) asi z 90. let minulého století. V něm je

 Upamatujte si co nejpřesněji, kde ke krádeži došlo, popř. popis pachatele či pachatelů.
 Ohlášením krádeží dokladů zamezíte případným dalším nepříjemnostem se zneužitím
dokladů. Tísňová linka pro sluchově postižené
je 603 111 158.
A jak předcházet riziku přepadení?
 Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a neosvětleným místům. Choďte raději frekventovanějšími
ulicemi.
 Chce-li vám někdo kabelku ukrást, nebraňte se
za každou cenu. Zdraví nebo dokonce život jsou
cennější než peníze!
 Po chodníku choďte raději dále od vchodů domů,
kde by mohl číhat případný pachatel a mohl by
vás vtáhnout dovnitř.
 Při vstupování do domu se pozorně rozhlédněte
a nevcházejte tam s někým neznámým. Také ve
výtahu nejezděte s někým, koho neznáte. Radši
počkejte na výtah prázdný.
 Kdybyste měli pocit, že vás někdo sleduje, snažte se co nejrychleji dostat na místo, kde je nějaký
obchod nebo více lidí, mezi nimiž budete bezpečnější.
 Kdyby vás někdo napadl, křičte i tehdy, když
v blízkosti nikoho nevidíte. Mohl by vás uslyšet
někdo za rohem nebo přes otevřené okno a přispěchat na pomoc.
 V případě nutnosti můžete na svou obranu použít
sprej (deodorant, lak na vlasy nebo slzný plyn),
který nosíte v tašce či kabelce. Pachatele tím překvapíte, možná i odradíte a sami získáte čas na
přivolání pomoci. Spuštění vašeho osobního alarmu může útočníka vylekat a přimět ho k útěku.
 Snažte se vyhnout čekání na liduprázdné zastávce hromadné dopravy, především v časně ranních
nebo pozdně večerních hodinách.
 V prázdné tramvaji nebo autobusu si sedejte co
nejblíže k řidiči. Jeho blízkost může případného
lupiče od zlého úmyslu odradit nebo vám v případě obtěžování či napadení řidič rychleji pomůže.
Por. Ing. Markéta Janovská, tisková mluvčí policie
Pardubického kraje
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uvedeno, že na náměstí je Švehlova lípa. To by ale
potom znamenalo, že pojmenování lip možná nesouhlasí. Pátrání pokračuje. Na jedné černobílé historické pohlednici je Panský dům na rohu náměstí
a Nádražní ulice a v popředí oplocený stromek, kousek vpravo se nachází meteorologický sloupek.
Objevuji další pohlednici, tato druhá je zajímavější,
vidíme na ní dokonce tři stromy. Uprostřed náměstí morový sloup a vlevo větší listnatý strom, kolem
kterého jsou do kruhu postavené lavičky. U kašny
vlevo a vpravo jsou dva menší stromky, rostoucí
v nízké ohrádce – dřevěném plůtku. Jedná se tedy o
Kramářovu a Švehlovu lípu a velký strom je s největší pravděpodobností naše hledaná Lípa svobody I?
Podle jejího zobrazení na fotografii se ale domnívám, že umístění nesouhlasí se současným stavem
lípy, s ohledem na hlavní silnici procházející přes
náměstí. Podaří se mi zjistit ohledně Lípy svobody
I ještě něco víc? Termín mé cesty do archivu a nahlédnutí do zápisů v uložené digitalizované městské
kronice se již blíží. Pokračování příště.
Vlaďka Šulcová

