PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 17/2018
USNESENÍ RM
č. 110 ze dne 20.09.2018

 110/2018-RADA/5460
schvaluje ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu
Jirešovou.
 110/2018-RADA/5461
schvaluje předložený program jednání RM.
 110/2018-RADA/5462
bere na vědomí: usnesení Stavebního úřadu MěÚ
Žamberk o přerušení řízení o dodatečném povolení stavby „stavební úpravy domu čp. 90“ na
pozemku parc. č. 955 v k. ú. Žamberk; oznámení
Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení řízení
o povolení změny stavby před jejím dokončením
„stavební úpravy a nástavba domu čp. 22“ na pozemku parc. č. 512 v k. ú. Žamberk; územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk stavby „kanalizační přípojka, Žamberk Polsko, parc. č. 2910“
na pozemcích parc. č. 2909/2, 2909/3, 2781, 2908,
3819/3, 2907 a st. 2910 v k. ú. Žamberk; veřejnou
vyhlášku Stavebního úřadu MěÚ Žamberk - oznámení o zahájení řízení „pokládka datového vedení Žamberk ulice 28. října“ na pozemcích parc.
č. 3752/6, 3756/3, 3756/2, 2752/12, 395, 3751/1
v k. ú. Žamberk; územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby „Pokládka datového vedení Žamberk Komenského a Mánesova ulice“ na pozemcích parc. č. 781, 2701/6, 3702
v k. ú. Žamberk; veřejnou vyhlášku Stavebního
úřadu MěÚ Žamberk - územní rozhodnutí o umístění stavby „pokládka datového vedení Žamberk
- u autobusového nádraží“ na pozemcích parc.
č. v k. ú. Žamberk; oznámení Stavebního úřadu
MěÚ Žamberk o zahájení společného územního
a stavebního řízení na stavbu „areál firmy OMNIPORT spol. s r.o.“ na pozemcích parc. č. 2080/14,
2080/20, 2081, 2082, 4618, 4341, 4342, 5005/1,
5004, 4619, 5006/1, 2086/1, 2080/12, 2086/2 v k.
ú. Žamberk; veřejnou vyhlášku Stavebního úřadu
MěÚ Žamberk - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby „pokládka datového
vedení Žamberk - ulice 28. října, Komenského
a Mánesova“ na pozemcích parc. č. 3752/3,
2751/1, 395, 3752/12, 3756/1, 3752/6, 781,
3701/6, 3702 v k. ú. Žamberk.
 110/2018-RADA/5463
bere na vědomí: oznámení odboru ZPZE MěÚ
Žamberk o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les „2ks břízy bělokoré a 1 ks smrku ztepilého na pozemku
parc. č. 314/1 v k. ú. Žamberk“; usnesení odboru
ZPZE MěÚ Žamberk o zastavení řízení ve věci
„Schválení plánů opatření pro případy havárie
při nakládání se závadnými látkami“ v k. ú. Dlouhoňovice, Helvíkovice, Kameničná, Žamberk;
oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení
vodoprávního řízení o schválení „plánu opatření pro případy havárie pro areál Agro Žamberk
a.s., ul. Zemědělská, včetně čerpací stanice pohonných hmot“; rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ
Žamberk o nepovolení kácení stromů rostoucích
mimo les „2ks lípy srdčité a 3 ks lípy velkolisté na
pozemku parc. č. 3718/5 v k. ú. Žamberk.
 110/2018-RADA/5464
bere na vědomí: veřejnou vyhlášku odboru SPDO
MěÚ Žamberk, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 71c ul. Sokolovská a č. 42d chodník
ul. Sokolovská z důvodu výkopu pro umístění plynové přípojky k čp. 1170 ul. Sokolovská;

veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk,
opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 66c
ul. Řadová a č. 39d chodník ul. Řadová z důvodu
pokládky veřejného osvětlení v ul. Řadová; rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace č. 66c
ul. Řadová a 39d chodník ul. Řadová, na pozemku parc. č. 4225/1 v k. ú. Žamberk pro provádění
stavebních prací v rámci akce „Žamberk ul. Řadová veřejné osvětlení“; rozhodnutí odboru SPDO
MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání
místní komunikace č. 71c a 42d chodník ul. Sokolovská pozemku parc. č. 3758/5 v k. ú. Žamberk
u domu čp. 1170 pro akci „Žamberk, Sokolovská čp. 1170, plynofikace rodinného domu“;
rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace
č. 1 chodník ul. 17. listopadu pro umístění lešení
z důvodu opravy svodu dešťových vod; rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení
zvláštního užívání místní komunikace č. 54c
ul. Pod Karlovicemi pro umístění plynové přípojky.
 110/2018-RADA/5465
schvaluje „Plán řádné inventarizace veškerého majetku a závazků města Žamberka ke dni
31.12.2018“ a „Harmonogram prací spojených
s přípravou a průběhem řádné inventarizace
veškerého majetku a závazků města Žamberka
ke dni 31.12.2018“.
 110/2018-RADA/5466
schvaluje harmonogram činností při schvalování
rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2019
a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací zřizovaných městem Žamberkem, dle tab. č. 1.
 110/2018-RADA/5467
schvaluje harmonogram činností při schvalování
rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok
2019 dle tab. č. 1.
 110/2018-RADA/5468
schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola
Sluníčko, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, financování zvýšených nákladů na měsíční kontroly
výpočetní techniky a zálohování dat v roce 2018
ve výši do 15.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace tvořeného ze zlepšeného
výsledku hospodaření, dle žádosti příspěvkové
organizace.
 110/2018-RADA/5469
- schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská
škola Sluníčko, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk,
pořízení pračky v ceně do 15.300 Kč dle žádosti příspěvkové organizace. Financování ve výši
12.300 Kč bude realizováno z rezervního fondu
příspěvkové organizace tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření
- doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvkové organizaci Mateřská škola Sluníčko,
nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2018 o 3.000 Kč. Příspěvek
na provoz celkem po úpravě bude pro rok 2018
činit 701.000 Kč, příspěvek na provozní činnost celkem po úpravě bude pro rok 2018 činit
1.285.144 Kč.
 110/2018-RADA/5470
schvaluje výtisk 240 ks parkovacích karet pro Masarykovo náměstí Žamberk na rok 2019, s číselnou
řadou, oražených stříbřitým znakem města Žamberka. Parkovací karta bude přenosná, cena jedné
parkovací karty bude činit 600 Kč včetně DPH.
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 110/2018-RADA/5471
schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola
Žamberk, 28. října 581, Žamberk, přijetí finančního daru dle žádosti příspěvkové organizace.
 110/2018-RADA/5472
schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a
výdajů města Žamberka pro rok 2018 dle tab. č.1.
 110/2018-RADA/5473
schvaluje příspěvkové organizaci Školní jídelna
Žamberk, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, zvýšení účetních odpisů dlouhodobého majetku pro
rok 2018 v hlavní činnosti o 17.699 Kč. Výše účetních odpisů po úpravě bude pro rok 2018 činit
189.960 Kč.
 110/2018-RADA/5474
- schvaluje nákup switche typu Gigabit Ethernet
28 port Smart switch pro potřeby Turistického
informačního střediska Žamberk
- ukládá odboru finančnímu připravit příslušné
rozpočtové opatření. Termín: 04.10.2018.
 110/2018-RADA/5475
schvaluje: 1) změnu zřizovací listiny školské rady
při Základní škole 28. října 581, IČ: 49316834, se
sídlem 28. října 581, 564 01 Žamberk, a vydává
ji v úplném znění; 2) změnu zřizovací listiny školské rady při Základní škole Žamberk, Nádražní
743, IČ: 70995460, se sídlem Nádražní 743, 564 01
Žamberk, a vydává ji v úplném znění.
 110/2018-RADA/5476
- bere na vědomí zápis o průběhu a výsledku
voleb do školské rady při Základní škole Žamberk,
28. října 581, ze dne 07.09.2018 z řad pedagogických pracovníků školy a voleb ze dne 13.09.2018
z řad zákonných zástupců školy
- jmenuje nové členy školské rady při Základní
škole Žamberk, 28. října 581, pro funkční období
2018-2021, a to: za zřizovatele MUDr. Jiřinu Jirešovou a Ivana Vrkoče; za pedagogické pracovníky
školy N. Š. a Z. B.; za zákonné zástupce nezletilých
žáků J. H. a J. Š.
 110/2018-RADA/5477
- schvaluje: 1) smlouvu o užívání tělocvičny
v Žamberku, ul. 28. října 1375, Žamberk uzavíranou
se Střední školou obchodu, řemesel a služeb Žamberk, Zámecká 1, Žamberk, IČ: 00654949, na školní
rok 2018/2019; 2) smlouvu o užívání tělocvičny
v Žamberku, ul. 28. října 1375, Žamberk uzavíranou se Základní školou Žamberk, Nádražní 743,
se sídlem Nádražní 743, Žamberk, IČ: 70995460,
na školní rok 2018/2019; 3) smlouvu o užívání
tělocvičny v Žamberku, ul. 28. října 1375, Žamberk uzavíranou se Základní školou Žamberk,
28. října 581, se sídlem 28. října 581, Žamberk,
IČ: 49316834, na školní rok 2018/2019; 4) smlouvu
o užívání tělocvičny v Žamberku, ul. 28. října 1375,
Žamberk uzavíranou se Střediskem volného času,
ANIMO, Žamberk, se sídlem 28. října 713, Žamberk,
IČ: 72087650, na školní rok 2018/2019; 5) smlouvu
o užívání tělocvičny v Žamberku, ul. 28. října 1375,
Žamberk uzavíranou se Základní školou Erudio
Orlicko, se sídlem Velký Hájek 1554, Žamberk,
IČ: 04789954, na školní rok 2018/2019
- pověřuje starostu města podpisem smluv.
Termín: 30.09.2018.
 110/2018-RADA/5478
schvaluje příspěvkové organizaci Středisko volného času, ANIMO, Žamberk, 28. října 713, Žamberk, přijetí finančních darů dle žádosti příspěvkové organizace.
 110/2018-RADA/5479
schvaluje příspěvkové organizaci Středisko

volného času, ANIMO, Žamberk, 28. října 713,
Žamberk, použití rezervního fondu příspěvkové
organizace tvořeného ze zlepšeného výsledku
hospodaření k časovému překlenutí dočasného
nesouladu mezi výnosy a náklady ve výši 60.000 Kč.
Dočasné financování se týká nákladů na školního
asistenta v rámci projektu Šablony II.
 110/2018-RADA/5480
- bere na vědomí informaci příspěvkové organizace Středisko volného času, ANIMO, Žamberk,
28. října 713, Žamberk, o vícenákladech vzniklých
při plánované obnově kanceláře ekonomky
- schvaluje příspěvkové organizaci Středisko volného času, ANIMO, Žamberk, 28. října 713, Žamberk, financování nákladů na obnovu kanceláře
ekonomky ve výši do 34.000 Kč z vyšších příjmů
příspěvkové organizace dosažených v roce 2018.
 110/2018-RADA/5481
- bere na vědomí stížnost ve věci Základní školy
Žamberk, 28. října 581, Žamberk
- pověřuje za zřizovatele radní odpovídající za
oblast školství MUDr. Jiřinu Jirešovou projednáním stížnosti s ředitelem Základní školy Žamberk,
28. října 581, Žamberk.
 110/2018-RADA/5482
- schvaluje výprosu části (25,25 m2) pozemku
parc. č. 1664/5 - ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 7.853 m2 vedeného na LV č. 10001
pro obec a k. ú. Žamberk. Žadatel: Junák - český
skaut, středisko Žamberk, z.s., adresa pro doručování: V. S.
- pověřuje starostu města podpisem Smlouvy
o výprose ve věci části (25,25 m2) pozemku parc.
č. 1664/5 - ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 7.853 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk.
 110/2018-RADA/5483
- schvaluje dohodu o finanční náhradě za omezení vlastnického práva k pozemku uzavřenou mezi
městem Žamberkem a Povodím Labe, s. p., Víta
Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005. Jedná se o jednorázovou finanční náhradu ve výši 18.932 Kč za umístěnou stavbu jezu na pozemku parc. Č. 3882/35
v k. ú. Žamberk
- pověřuje starostu města podpisem dohody
- ukládá odboru finančnímu provést rozpočtové
opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro rok 2018 ve výši 19.000 Kč, a to ponížením položky „Rezerva rozpočtu” a navýšením
položky rozpočtu „Opravy a údržba do majetku
města”. Termín: 04.10.2018.
 110/2018-RADA/5484
- schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. 3/2018 ve věci zřízení věcného břemene na
částech pozemků vedených na LV č. 10001 z důvodu pokládky datového vedení na částech pozemků parc. č. 781 - ost. plocha, zeleň o výměře
5.042 m2, parc. č. 3701/6 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2.321 m2, parc. č. 3702 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 714 m2, parc.
č. 3752/6 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře
1.699 m2, parc. č. 3756/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 225 m2, parc. č. 3752/12 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 364 m2, parc.
č. 395 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 664
m2, parc. č. 3751/1 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 12.905 m2, parc. č. 3756/2 - ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 187 m2, vše v obci
a k. ú. Žamberk za jednorázovou úplatu ve výši
27.005 Kč, k této částce bude připočítána DPH
v zákonné výši. Žadatel: Alberon Letohrad s.r.o.,
Šedivská 844, 561 51 Letohrad
- pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1
ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 3/2018 ve věci zřízení věc-

ného břemene na částech pozemků vedených na
LV č. 10001 z důvodu pokládky datového vedení
na částech pozemků parc. č. 781 - ost. plocha,
zeleň o výměře 5.042 m2, parc. č. 3701/6 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 2.321 m2, parc.
č. 3702 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře
714 m2, parc. č. 3752/6 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1.699 m2, parc. č. 3756/3 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 225 m2, parc.
č. 3752/12 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 364 m2, parc. č. 395 - ost. plocha, jiná plocha
o výměře 664 m2, parc. č. 3751/1 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 12.905 m2, parc. č. 3756/2
- ost. plocha, ost. komunikace o výměře 187 m2,
vše v obci a k. ú. Žamberk za jednorázovou úplatu
ve výši 27.005 Kč, k této částce bude připočítána
DPH v zákonné výši.
 110/2018-RADA/5485
- bere se souhlasem na vědomí zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou
jednotku č. 1279/5 umístěnou ve 2.NP budovy čp. 1279 postavené na pozemcích parc.
č. 4691/1, 4691/2, vše v obci a k. ú. Žamberk ke
dni 21.11.2013, kdy skončila jeho pětiletá lhůta.
Žadatel: D. M.
- pověřuje starostu města podpisem potvrzení
ve věci o zrušení předkupního práva jako práva
věcného na bytovou jednotku č. 1279/5 umístěnou ve 2.NP budovy čp. 1279 postavené na
pozemcích parc. č. 4691/1, 4691/2, vše v obci
a k. ú. Žamberk ke dni 21.11.2013, kdy skončila
jeho pětiletá lhůta.
 110/2018-RADA/5486
ukládá odboru REUP vyvěsit na úřední desku
Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje
pozemku parc. č. 1097/3 - zahrada o výměře
78 m2 v obci a k. ú. Žamberk. Žadatel: J. K.
Termín: 25.09.2018.
 110/2018-RADA/5487
souhlasí se stavbou dřevěné kolny na části pozemku parc. č. 767 - zahrada o výměře 406 m2
vedeném na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk
dle situace. Kolna bude bez základů o rozměrech
400x220 cm s plechovou střechou.
Žadatel: J. a P. T.
 110/2018-RADA/5488
- schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. 10/2018/REUP ze dne 17.07.2018 díla „Rekonstrukce chodníků a komunikace v k. ú. Žamberk,
část C. ulice Komenského, Mánesova“ uzavřené
mezi městem Žamberkem, jako objednatelem,
a firmou MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807, jako zhotovitelem,
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2
ke smlouvě o dílo.
 110/2018-RADA/5489
schvaluje: 1) provedení dendrologického průzkumu v parku CSP a jeho objednání u spol.
Ing. Martina Forejtová, IČ: 67754422; 2) zpracování projektové dokumentace na obnovu zeleně
v parku CSP pro podání žádosti o dotaci z OPŽP
a její objednání u společnosti Ing. Martina Forejtová, IČ: 67754422.
 110/2018-RADA/5490
- schvaluje výběr „bobrovky“ jako typu střešní
krytiny pro zapracování do projektu „PD na obnovu střechy radnice čp. 166, Žamberk“ prováděného Projekčním ateliérem pro dokumentaci,
průzkum a obnovu historických staveb s.r.o.,
IČ: 6226787
- pověřuje odbor REUP upřesněním typu krytiny
pro zapracování do projektu „PD na obnovu střechy radnice čp. 166, Žamberk“.
 110/2018-RADA/5491
neschvaluje dokončení oprav dvorní fasády
ZŠ 28. října 581 dle žádosti ředitele školy.
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 110/2018-RADA/5492
souhlasí jako vlastník sousedních pozemků parc.
č. 3708/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 197
m2 a parc. č. 3797 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 4.093 m2, vše vedeno na LV č. 10001
pro obec a k. ú. Žamberk se stavbou - přístavba
garáže, nástavba dvou bytů 1+1 na pozemcích
parc. č. 1102/2 - ost. plocha, jiná plocha, 1103 zast. plocha a nádvoří (součástí stavba čp. 123,
rod. dům) a parc. č. 1104 - ost. Plocha, vše vedeno
na LV č. 2142 (žadatel) pro obec a k. ú. Žamberk
dle předložené situace. Toto sdělení nenahrazuje
rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu
státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: R. K. na vědomí: P. T.
 110/2018-RADA/5493
- schvaluje provedení prohlídek mostů a lávek
v majetku města a objednání prací u společnosti
MDS PROJEKT s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27487938
- ukládá odboru finančnímu provést rozpočtové
opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro rok 2018 ve výši 100.000 Kč, a to ponížením položky „Rezerva rozpočtu” a navýšením
položky rozpočtu „Geodetické zaměření, plány,
mapy a znalecké posudky”. Termín: 04.10.2018.
 110/2018-RADA/5494
schvaluje zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „SVČ ANIMO - jazyková
učebna a bezbariérové úpravy II.“ zadané v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek
městem Žamberkem a podmínkami dotačního
programu z důvodu neobdržení žádné nabídky
ve lhůtě pro podání nabídek.
 110/2018-RADA/5495
- schvaluje na základě protokolu hodnotící komise výsledky veřejné zakázky „Nové zázemí na
dětském dopravním hřišti - Žamberk IV.“ zadané v
souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek
městem Žamberkem a zhotovitelem díla firmu
BO CO, spol. s r.o., Horní Libchavy 237, 561 16 Libchavy, IČ: 13584936. Dodavatel předložil nabídku
ekonomicky nejvýhodnější, jelikož uvedl nejnižší
nabídkovou cenu ve výši 558.136,70 Kč vč. DPH.
Pořadí ostatních nabídek je uvedeno v příloze
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o dílo
- ukládá odboru finančnímu provést rozpočtové
opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro rok 2018 ve výši 150.000 Kč, a to ponížením položky „Rezerva rozpočtu“ a navýšením
položky rozpočtu „Dětské dopravní hřiště”.
Termín: 04.10.2018.
 110/2018-RADA/5496
bere na vědomí změnu termínu zahájení realizace díla „Rekonstrukce chodníku u Městského muzea Žamberk - nové bezbariérové napojení“ uvedeného ve výzvě veřejné zakázky
(od 01.04.2019).
 110/2018-RADA/5497
- schvaluje realizaci zakázky „Divišovo divadlo
- vstupní dveře“ v upraveném rozsahu a zhotovitelem firmu: Alurey s.r.o., Sopotnice 250,
561 16 Sopotnice
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o dílo v upraveném znění (změna rozsahu předmětu díla).
 110/2018-RADA/5498
schvaluje umístění veřejného osvětlení v ul. Řadová do komunikace v pozemku parc. č. 4225/1
v k. ú. a obci Žamberk formou překopu komunikace.
 110/2018-RADA/5499
nedoporučuje ZM schválit prodej části pozemku
(cca 73 m2) parc. č. 3714 - ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 2.271 m2 vedeného na LV

č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk.
Žadatel: J. a A. A.
 110/2018-RADA/5500
- 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.
 110/2018-RADA/5501
bere na vědomí zprávu odboru PRAV o žádosti
o poskytnutí informace.
 110/2018-RADA/5502
- schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
- služebnosti inženýrské sítě mezi městem Žamberkem, jako povinným z věcného břemene,
a spol. Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná
obchodní společnost, IČ: 60930811, se sídlem
Žamberk, Masarykovo náměstí 166, jako oprávněným z věcného břemene, na základě které se
zřizuje věcné břemeno služebnosti na pozemcích
parc. č. 221 a parc. č. 230/1 v k. ú. Žamberk
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o zřízení věcného břemene.
 110/2018-RADA/5503
- schvaluje smlouvu o poskytnutí Technického
zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů mezi
CENDIS, s. p., IČ: 00311391, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 (poskytovatel) a městem Žamberkem (příjemce)
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
 110/2018-RADA/5504
- schvaluje smlouvu o provozování veřejných WC
v budově bez čp/če na pozemku st. 19/3 v obci
a k. ú. Žamberk mezi městem Žamberkem,
jako objednatelem, a Markétou Andrlovou,
IČ: 07466587, Žamberk, jako provozovatelem
- pověřuje spol. Správa budov Žamberk s.r.o. uzavřením smlouvy o provozování veřejného WC.
 110/2018-RADA/5505
schvaluje kácení 1 ks lípy srdčité (Tilia cordata) na
pozemku parc. č. 749/24 v k. ú. Žamberk za podmínky, že bude realizováno v období vegetačního klidu (od 01.11. do 31.03. kalendářního roku),
po nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bude povoleno vybudování přístavby objektu prodejny
KONZUM v Žamberku a dále, 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 žadatel zajistí odpovídající náhradní
výsadbu za pokácenou dřevinu. Dřevní hmota
zůstává v majetku vlastníka pozemku. Žadatel:
KONZUM obchodní družstvo, Ústí nad Orlicí,
Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí. 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).
 110/2018-RADA/5506
- schvaluje ošetření 1 ks jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) na pozemku parc. č. 3720/1 v k. ú.
Žamberk spočívající v provedení bezpečnostního
řezu a lokální redukce koruny z důvodu její stabilizace a symetrizace
- pověřuje společnost TS ŽAMBERK s.r.o. k provedení bezpečnostního řezu stromu (jasanu)
a lokální redukci koruny z důvodu stabilizace
a symetrizace
- neschvaluje kácení 1 ks jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) na pozemku parc. č. 3720/1 v k.
ú. Žamberk. Žadatel: P. B. 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).
 110/2018-RADA/5507
- bere na vědomí zápis z jednání komise pro sociální služby ze dne 19.09.2018
- schvaluje na základě doporučení komise pro
sociální služby uzavřít nájemní smlouvu na dobu
neurčitou v DPS na byt č. 225 s J. H.
 110/2018-RADA/5508
- bere na vědomí informaci k finanční náhradě za
zásah jednotky SDH města při dopravní nehodě
- souhlasí s navrženým rozdělením finančních
prostředků v rozpočtu JPO II
- ukládá odboru finančnímu připravit příslušné
rozpočtové opatření. Termín: 05.10.2018.
 110/2018-RADA/5509
schvaluje na základě provedeného poptávkového řízení zadaného v souladu s Pravidly pro
zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem
zhotovitelem zakázky „Projekt nové vegetace
v rámci stavby protipovodňových opatření
Žamberk“ L. H.
 110/2018-RADA/5510
- schvaluje záměr pořízení nového datového spoje do Informačního střediska
- pověřuje: 1) vedoucího oddělení informatiky
realizovat poptávkové řízení na dodavatele technologie. Termín: 05.11.2018; 2) odbor finanční
přípravou příslušné rozpočtové změny.
Termín: 05.11.2018.
 110/2018-RADA/5511
- schvaluje navýšení rozpočtu na Oslavy 100 let
republiky o 20.000 Kč (viz příloha „předpokládaný rozpočet“)
- pověřuje odbor finanční připravit příslušné rozpočtové opatření z kapitoly rezerva rozpočtu.
Termín: 04.10.2018.
 110/2018-RADA/5512
schvaluje realizaci novoročního ohňostroje na
Nový rok 01.01.2019 v 18:00 hodin na Masarykově náměstí v Žamberku.
 110/2018-RADA/5513
schvaluje: 1) realizační tým pro zajištění této akce
ve složení: Silvie Hanáková, Martin Mimra, Lucie
Kluková, Pavel Fiala, Filip Jedlička; 2) umístění
prodejních stánků na Masarykově náměstí v úterý 27.11.2018 v rámci akce „Rozsvícení vánočního
stromu a vánoční jarmark“.
 110/2018-RADA/5514
bere na vědomí zápis z jednání redakční rady
Žamberských listů ze dne 06.09.2018.
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 110/2018-RADA/5515
schvaluje výši předplatného Žamberských listů
pro rok 2019.
 110/2018-RADA/5516
bere na vědomí zápis z jednání Bytové komise
ze dne 13.09.2018.
 110/2018-RADA/5517
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt
pro příjmově vymezené osoby v ul. Velký Hájek
1527/2 s M. B. do 30.09.2020.
 110/2018-RADA/5518
neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt
pro příjmově vymezené osoby v ul. U Polikliniky
1064/13 P. Č., s tím, že bude zaslána výzva k předání bytu k 31.10.2018.
 110/2018-RADA/5519
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro
sociálně potřebné občany v ul. Revoluční 794/2
s I. Č. do 30.09.2019.
 110/2018-RADA/5520
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt
pro sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády
v čp. 457/4 s L. K. prostřednictvím opatrovníka
M. H. do 31.10.2019.
 110/2018-RADA/5521
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt
pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční
v čp. 794/7 s L. J. do 28.02.2019.
 110/2018-RADA/5522
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt
pro příjmově vymezené osoby v ul. Velký Hájek
čp. 1526/1 Z. a I. K. do 30.09.2019.
 110/2018-RADA/5523
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na
byt pro příjmově vymezené osoby v čp. 1529/1
ul. Velký Hájek D. R. do 30.09.2019.
 110/2018-RADA/5524
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro
sociálně potřebné občany v ul. Revoluční 652/5
s J. F. do 31.10.2019.
 110/2018-RADA/5525
- schvaluje smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné
prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického
kraje na rok 2018 s Pardubickým krajem
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 30.09.2018.
 110/2018-RADA/5526
bere na vědomí Hodnotící zprávu ZUŠ Petra Ebena Žamberk za školní rok 2017/2018.
Zpracovala Bc. Kamila Borovičková,
sekretariát starosty města

150 let ochotnického divadla v Žamberku
Kapitola č. 5 - Konečně pod vlastní střechou /2. část/

Rozletu divadelní činnosti v poválečném období
zabránila politická situace v roce 1948, kdy byla
divadelní činnost slabá, navíc umocněná realizací velké výmalby vnitřních prostor divadla včetně
nátěru dveří a oken. A tak velkým počinem tohoto
roku bylo slavnostní instalování busty Prokopa Diviše ve foyer při příležitosti výročí 250 let od jeho
narození.
21. prosince 1950 se spolek na výborové schůzi dozvěděl, že bude převeden do závodního klubu ROH
některého z místních závodů, kterým nakonec byla
tehdejší Orlana. Spolek změnil název na „Orlana –
dramatický odbor závodního klubu ROH“, od roku
1952 se vzhledem ke změně názvu podniku nazývá
„Dramatický odbor závodního klubu ROH Vitka
národní podnik v Žamberku“. Zájmová činnost se
dostala pod přísný dohled. Pokud se při nacvičování hry nenahlásil název, mohla být činnost spolku
ukončena. Musely se hrát hry se socialistickou tématikou, sovětských nebo ruských autorů, od roku
1949 musely ochotnické spolky spolupracovat
s herci z povolání. V divadle se objevovali „zvláštní
lidé“, kteří kultuře nerozuměli.
Naštěstí pro Žamberk se také objevili profesionální
herci. Zajímavou kapitolou života souboru tak je
období, kdy s ochotníky několikrát spoluúčinkovaly velké postavy českého divadelnictví – zasloužilý umělec a laureát státní ceny Jaroslav Marvan,
národní umělec Jan Pivec, Karel Höger, zasloužilá
umělkyně Vlasta Fabiánová, operní pěvkyně Maria
Tauberová. Jaroslav Marvan účinkoval v „Posledním muži“ v roce 1949, v „Uličce odvahy“ v roce
1951, kterou režíroval Miloslav Chvátil. Mistr si
pochvaloval úroveň představení, divadlo praskalo
ve švech. Jaroslav Marvan byl 8. února 1950 jmenován čestným členem spolku. Žamberským rodákem, dirigentem ND Janem Husem Tichým byla s
ochotníky nastudována Blodkova opera „V studni“

Jako v dřívějších dobách, tak i po válce se snažil
spolek zajišťovat na tradiční zářijové pouti různé
atrakce a zábavy. V roce 1950 bylo např. připraveno na 1700 ks papírových odznaků á 1,17 Kč,
dvojice ochotníků vybírala v ulicích přilehlých k
náměstí „dobrovolné vstupné ve prospěch úpravy
Divišova divadla“. Na náměstí měl spolek umístěny další atrakce – kolo štěstí, kostku a kolotoč.
V roce 1951 uspořádali ochotníci Kapelskou pouť
naposled. V divadelní činnosti došlo k částečnému
útlumu, i když spolek dál pracoval a nacvičoval hry.
Jaká byla situace v šedesátých a dalších letech si
přečtete zase příště.
Za SDO Diviš Vladimír Fabián

(1953), která třikrát naplnila divadlo a připravila
nezapomenutelný zážitek. A tak až účinkováním
významných umělců započala poválečná éra ochotnického divadla v Žamberku. Nebylo to však jednoduché období. V roce 1952, po sedmém úspěšném provedení hry „Fidlovačka“ v režii Miloslava
Chvátila, a tedy před osmým, zcela vyprodaným
představením, byl, po nečekané relaci v městském
rozhlase, oznámen zákaz hry. Důvod byl pro dnešní dobu nepochopitelný, ale tehdy to bylo z pohledu
mocipánů velké provinění. Po odehraném představení nebyla údajně provedena diskuse herců s diváky, ale byla uspořádána „maloměšťácká pitka“.
Samozřejmě se jednalo o křivé obvinění na základě
údajného spatření celé akce členem SNB, který vše
pozoroval oknem. Jednalo se o posezení s diváky
po skončeném divadelním představení na jevišti
divadla, kam oknem v podstatě nebylo vidět. Ono
posezení nebylo ničím jiným, než občerstvením
pro herce po představení. Někteří účastníci besedy si sice zakoupili něco málo alkoholu a piva, ale
bylo to pro tehdy asi 80 přítomných osob tak velmi,
velmi málo, že nemohla být řeč o bujarém večírku.
Ochotníkům se podařilo nařčení z konání pitky vyvrátit, zákaz byl odvolán a Fidlovačka se hrála ještě
třikrát. Více se o této události dočtete v Almanachu
spolku z roku 2006.

ZŠ Bohousová informuje

Fantastické! Tereza Luňáčková vyhrála krajské finále v atletickém čtyřboji
Atletický čtyřboj základních škol organizuje Česká unie sportu a Pardubická krajská organizace. Žáci
sbírají výkony ve sprintu na 60 metrů, vytrvalostním běhu, skoku dalekém a hodu míčkem. Výkony se
obodují a vyhodnotí jak v jednotlivcích, tak i průměrném výkonu jednotlivých tříd na žáka.
Po loňském úspěchu 5. tříd, kdy jsme získali 2. místo v hodnocení základních škol Pardubického kraje, jsme tajně doufali v možný další dílčí úspěch.
Žáci po celý školní rok poctivě trénovali a sbírali
výkony, aby vše zúročili v závěru školního roku na
interní soutěži ve čtyřboji na atletickém stadionu
v Ústí nad Orlicí. Naše očekávání byla mnohonásobně převýšena. Začátkem září jsme dostali pozvánku od ČUS na slavnostní přebírání cen. To, že
získala 1. třída 3. místo, 2. třída 2. místo a 4. třída
také 2. místo byl velký úspěch. Ale neskutečnou
fantazií je, že žákyně Tereza Luňáčková, která je
mimochodem členkou atletického oddílu Žamberk, se stala absolutní krajskou vítězkou atletického čtyřboje mezi dívkami loňských 2. tříd (z 3
500 účastníků). Zaslouženě jsme 19. září přebírali
poháry, plakety, diplomy a medaile na slavnostním vyhlášení v Heřmanově Městci. Po tomto
slavnostním aktu už vědí lidé z velkých městských
škol, kde se nachází Záchlumí a Bohousová. Údajně by příští rok mohlo být krajské vyhlášení v sále
Fontána v Záchlumí. Naplníme očekávání? Vše se
uvidí, ale už tak je dosavadní účast velkým příslibem. Proto děti zaslouží můj velký obdiv.
Za ZŠ Bohousová, Petr Skulbaševský, ředitel školy
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Konference „Služby pro seniory
v 21. století v Pardubickém kraji“
Stáří je období života, které je darem, ale zároveň
nám časem může přinést nejrůznější omezení a
my se musíme obrátit pro pomoc. Když nemůže
z jakéhokoli důvodu pomoci rodina, je zde pestrá
nabídka sociálních služeb. Sociální služby pro seniory dávno nejsou jen domovy důchodců nebo
rozvážka oběda. Moderní služby pro 21. století
nabízí širokou paletu podpory a péče o seniory,
ať v jejich domácnosti, denních zařízeních, či pobytových službách. O tom, co sociální služby umí,
co nabízí, co od nich lze očekávat, bude hovořit
řada odborníků na čtyřech konferencích pro širokou veřejnost, které pod názvem „Služby pro
seniory v 21. století v Pardubickém kraji“ pořádá
Pardubický kraj.
Dne 23. října 2018 v 9:00 hodin se koná
konference v Žamberku v Centru sociální
péče, srdečně vás na ni zve člen Rady
Pardubického kraje Ing. Pavel Šotola.
Účastníci se mohou těšit na čtyři zajímavé přednášky a následnou komentovanou prohlídku
místního zařízení sociálních služeb s ukázkami
technik péče. Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky.
Tisková zpráva Pardubického kraje

