PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 18/2018
USNESENÍ RM č. 111
ze dne 04.10.2018

 111/2018-RADA/5527
schvaluje ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku.
 111/2018-RADA/5528
schvaluje předložený program jednání RM.
 111/2018-RADA/5529
bere na vědomí územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k umístění stavby „vodovodní
přípojka“ na pozemcích parc. č. 2097, 2106/40,
3904/11, 2095/7, 2095/2, 2106/3 v k. ú. Žamberk.
 111/2018-RADA/5530
bere na vědomí: rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ
Žamberk o povolení prodloužení termínu pro
kácení dřevin rostoucích mimo les „2 ks zeravu
západního, túje západní na pozemku parc. č. 102,
v k. ú. Žamberk“; rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ
Žamberk o povolení kácení stromů rostoucích
mimo les „2 ks břízy bělokoré a 1 ks smrku ztepilého na pozemku parc. č. 314/1 v k. ú. Žamberk”.
 111/2018-RADA/5531
bere na vědomí: rozhodnutí odboru SPDO MěÚ
Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace č. 96c ul. Zemědělská pro umístění vodovodní přípojky s revizní šachtou; rozhodnutí
odboru SDPO MěÚ Žamberk o povolení uzavírky
silnice II/310 v Helvíkovicích z důvodu rekonstrukce silnice v rámci akce „II/310 Helvíkovice,
napojení na I/11”; rozhodnutí odboru SPDO
MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání
komunikace č. 66c ul. Řadová a č. 39d chodník
ul. Řadová pro umístění veřejného osvětlení
v rámci akce „Žamberk ul. Řadová veřejné osvětlení“; rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk
o povolení zvláštního užívání komunikace č. 66c
ul. Řadová a č. 39d chodník ul. Řadová na pozemku parc. č. 4225/1 v k. ú. Žamberk u domu čp. 903
pro provádění stavebních prací.
 111/2018-RADA/5532
bere na vědomí rozhodnutí odboru REUP MěÚ
Žamberk, závazné stanovisko k provedení kompletní obnovy konzervačních nátěrů šindelové
střechy, říms a okapů a dotažení šindelových hřebíků na venkovském domě Betlém čp. 326 na pozemku parc. č. 2500/2 v k. ú. Žamberk z hlediska
zájmů státní památkové péče.
 111/2018-RADA/5533
bere na vědomí rozhodnutí Státního pozemkového
úřadu o zastavení řízení ve věci nároku na vydání
pozemků z důvodu zpětvzetí restitučního nároku.
 111/2018-RADA/5534
- schvaluje: 1) navýšení položky 5137 Nákup
drobného hmotného dlouhodobého majetku
o 9.000,- Kč v rámci rozpočtu příjmů a výdajů
Městské policie Žamberk na rok 2018; 2) nákup
Notebooku pro potřeby Městské policie Žamberk
v ceně do 25.000,- Kč
- ukládá odboru finančnímu připravit příslušné
rozpočtové opatření. Termín: 16.11.2018.
 111/2018-RADA/5535
souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace
z IROP na projekt „ZŠ Žamberk 581 - přírodovědná učebna s laboratoří a bezbariérové úpravy“.
 111/2018-RADA/5536
schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a
výdajů města Žamberka pro rok 2018 dle tab. č. 1.
 111/2018-RADA/5537
bere na vědomí informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni 30.09.2018, uvedené v tab. č. 1.

 111/2018-RADA/5538
- schvaluje: 1) darovací smlouvu mezi městem Žamberkem, jako dárcem na straně jedné,
a příspěvkovou organizací Městské muzeum
Žamberk, se sídlem Čs. armády 472, Žamberk
IČ: 72068264, jako obdarovaným na straně druhé, jejímž předmětem je darování movitých věcí
(viz příloha); 2) darovací smlouvu mezi městem
Žamberkem, jako dárcem na straně jedné, a
příspěvkovou organizací Mateřská škola Sluníčko, Žamberk, se sídlem nám. Gen. Knopa 433,
564 01 Žamberk, IČ: 75017458, jako obdarovaným na straně druhé, jejímž předmětem je darování movitých věcí (viz příloha); 3) darovací
smlouvu mezi městem Žamberkem, jako dárcem
na straně jedné, a příspěvkovou organizací Základní škola Žamberk, Nádražní 743, se sídlem
Nádražní 743, 564 01 Žamberk, IČ: 70995460,
jako obdarovaným na straně druhé, jejímž předmětem je darování movitých věcí (viz příloha);
4) darovací smlouvu mezi městem Žamberkem,
jako dárcem na straně jedné, a příspěvkovou
organizací Centrum sociální péče města Žamberk, se sídlem Albertova 357, 564 01 Žamberk,
IČ: 00854603, jako obdarovaným na straně druhé, jejímž předmětem je darování movitých věcí
(viz příloha); 5) darovací smlouvu mezi městem
Žamberkem a příspěvkovou organizací ZUŠ Petra
Ebena, Žamberk, IČ: 72087668, jako obdarovaným
na straně druhé, jejímž předmětem je darování
movitých věcí (viz příloha)
- doporučuje zastupitelstvu města: 1) schválit
darovací smlouvu mezi městem Žamberkem,
jako dárcem na straně jedné, a příspěvkovou
organizací Mateřská škola Čtyřlístek, Žamberk, se sídlem Tylova 1244, 564 01 Žamberk,
IČ: 75017377, jako obdarovaným na straně druhé, jejímž předmětem je darování movitých věcí
(viz příloha); 2) schválit darovací smlouvu mezi
městem Žamberkem, jako dárcem na straně jedné,
a příspěvkovou organizací Školní jídelna Žamberk,
se sídlem nám. Gen. Knopa 433, 564 01 Žamberk,
IČ: 00856487, jako obdarovaným na straně druhé, jejímž předmětem je darování movitých věcí
(viz příloha); 3) schválit darovací smlouvu mezi
městem Žamberkem, jako dárcem na straně jedné, a příspěvkovou organizací Základní škola Žamberk, 28. října 581, 564 01 Žamberk, IČ: 49316834,
jako obdarovaným na straně druhé, jejímž předmětem je darování movitých věcí (viz příloha).
 111/2018-RADA/5539
ukládá odboru REUP vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr pronájmu části
(cca 280 m2) pozemku parc. č. 3726/1 - ost. plocha,
ost. komunikace z celkové výměry 1.850 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk.
Žadatel: M. a Z. T. Termín: 05.10.2018.
 111/2018-RADA/5540
- schvaluje pronájem a provozování zimního
stadionu v areálu Pod Černým lesem v Žamberku na části pozemku parc. č. 1758/4 v obci a k.
ú. Žamberk, jehož součástí je stavba stadionu,
t.j. otevřená chlazená ledová plocha ohraničená
mantinely, dočasné garáže na rolbu, hygienické
buňky, sklad materiálu, chladící zařízení, oplocení
areálu zimního stadionu, osvětlení, buňky, přípojky IS (el. energie, kanalizace, voda) a přístupové
cesty na dobu určitou s účinností od 01.11.2018
do 31.10.2019 s tím, že nájemce bude chlazení na ledové ploše provozovat pouze po dobu
zimní sezony, t.j. od 10.11.2018 do 28.02.2019.
Na období březen až říjen 2019 je plocha kluziště
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používána k dalšímu jinému využití. Pronajímatel
poskytne nájemci příspěvek na provoz ve výši
1.420.000 Kč. Žadatel: TS Žamberk s.r.o., Zemědělská 1052, 564 01 Žamberk
- pověřuje starostu města podpisem Smlouvy
o nájmu ve věci pronájmu a provozování zimního stadionu v areálu Pod Černým lesem v Žamberku na části pozemku parc. č. 1758/4 v obci
a k. ú. Žamberk, jehož součástí je stavba stadionu,
t.j. otevřená chlazená ledová plocha ohraničená
mantinely, dočasné garáže na rolbu, hygienické
buňky, sklad materiálu, chladící zařízení, oplocení
areálu zimního stadionu, osvětlení, buňky, přípojky IS (el. energie, kanalizace, voda) a přístupové
cesty na dobu určitou s účinností od 01.11.2018
do 31.10.2019 s tím, že nájemce bude chlazení na ledové ploše provozovat pouze po dobu
zimní sezony, t.j. od 10.11.2018 do 28.02.2019.
Na období březen až říjen 2019 je plocha kluziště
používána k dalšímu jinému využití.
 111/2018-RADA/5541
doporučuje zastupitelstvu města: 1) schválit
darovací smlouvu mezi městem Žamberkem,
jako dárcem na straně jedné, a obcí Mistrovice,
se sídlem Mistrovice 138, 561 64 Jablonné nad
Orlicí, IČ: 00279226, jako obdarovaným na straně
druhé, jejímž předmětem je darování movitého
majetku (varovný a vyrozumívací systém, digitální povodňový plán obce Mistrovice); 2) schválit
darovací smlouvu mezi městem Žamberkem,
jako dárcem na straně jedné, a obcí Písečná,
se sídlem Písečná 71, 561 70 Písečná, IČ: 00279358,
jako obdarovaným na straně druhé, jejímž předmětem je darování movitého majetku (varovný
a vyrozumívací systém, digitální povodňový plán
obce Písečná); 3) schválit darovací smlouvu mezi
městem Žamberkem, jako dárcem na straně
jedné, a obcí Těchonín, se sídlem Těchonín 80,
561 66 Těchonín, IČ: 00279633, jako obdarovaným na straně druhé, jejímž předmětem je darování movitého majetku (varovný a vyrozumívací
systém, digitální povodňový plán obce Těchonín).
 111/2018-RADA/5542
schvaluje vyřazení movitého majetku OTE
a DDHM uvedeného v příloze z účetní evidence majetku města Žamberka a jeho odbornou
likvidaci (majetek v hodnotě do 3.000,- Kč mimo
režim Směrnice pro likvidaci majetku města
Žamberka).
 111/2018-RADA/5543
pověřuje odbor REUP provést v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek města Žamberka poptávkové řízení na dodavatele vybavení
venkovní učebny v rámci investiční akce „Nové
zázemí na dětském dopravním hřišti – Žamberk“.
 111/2018-RADA/5544
- schvaluje: 1) dodavatelem díla veřejné zakázky
s názvem: „Zajištění svozu a odstraňování komunálních odpadů, jejichž původcem je město
Žamberk v letech 2019-2020“ část 1. Zajištění svozu a odstraňování komunálních odpadů
z odpadových nádob, zadané dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů formou zjednodušeného podlimitního řízení, společnost EKOLA
České Libchavy s.r.o., se sídlem České Libchavy
čp. 172, 561 14 České Libchavy, IČ: 49813862
a jeho nabídkovou cenu ve výši 3.962.400 Kč bez
DPH. Oznámení o výběru dodavatele bude tomuto dodavateli odesláno za předpokladu splnění
zákonných a zadávacích podmínek, které bude
dodavatel prokazovat předložením originálů

či ověřených kopií dokladů o kvalifikaci; 2) dodavatelem díla veřejné zakázky s názvem: „Zajištění svozu a odstraňování komunálních odpadů,
jejichž původcem je město Žamberk v letech
2019-2020“ část 2. Zajištění svozu a odstraňování
komunálních odpadů z velkoobjemových kontejnerů, zadané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů formou zjednodušeného podlimitního řízení, společnost EKOLA České Libchavy
s.r.o., se sídlem České Libchavy čp. 172, 561 14
České Libchavy, IČ: 49813862 a jeho nabídkovou
cenu ve výši 1.089.660 Kč bez DPH. Oznámení
o výběru dodavatele bude tomuto dodavateli
odesláno za předpokladu splnění zákonných
a zadávacích podmínek, které bude dodavatel
prokazovat předložením originálů či ověřených
kopií dokladů o kvalifikaci
- pověřuje starostu města podpisem příslušných
smluv o dílo.
 111/2018-RADA/5545
- schvaluje dodavatelem díla veřejné zakázky
s názvem: „Realizace úspor energií - MěÚ čp. 833
Žamberk“, „Vestavba osobní plošiny v čp. 833
Žamberk“ zadané dle § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, formou zjednodušeného podlimitního řízení, společnost KPV SYSTÉM s.r.o.,
se sídlem Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí,
IČ: 27546756 a jeho nabídkovou cenu ve výši
36.417.672,50 Kč včetně DPH. Oznámení o výběru dodavatele bude tomuto dodavateli odesláno
za předpokladu splnění zákonných a zadávacích
podmínek, které bude prokazovat předložením
originálů či ověřených kopií dokladů o kvalifikaci
- doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro rok 2018 dle tab. č. 3.
 111/2018-RADA/5546
- bere na vědomí zápis č. 3/2018 z jednání komise
pro likvidaci majetku města Žamberka konané
dne 21.09.2018
- schvaluje: 1) vyřazení movitého majetku inv.
č. 30001196 z účetní evidence města Žamberka,
uvedeného v Zápisu č. 3/2018 z jednání komise
pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho
následnou likvidaci dle Směrnice pro likvidaci majetku města Žamberka. Vyřazení majetku
z důvodu jeho poškození; 2) vyřazení majetku
inv. č. 480 z účetní evidence příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko, nám. Gen. Knopa
433, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 3/2018
z jednání komise pro likvidaci majetku města
Žamberka a jeho následnou likvidaci dle Směrnice pro likvidaci majetku města Žamberka.
Vyřazení majetku z důvodu nerentabilnosti opravy;
3) vyřazení majetku inv. č. DDHM843(648)
z účetní evidence příspěvkové organizace Základní škola, Nádražní 743, Žamberk, uvedeného
v Zápisu č. 3/2018 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho následnou
likvidaci dle Směrnice pro likvidaci majetku města Žamberka. Vyřazení majetku z důvodu jeho
poškození; 4) vyřazení majetku inv. č. DHM-511,
DHM-690, HIM-022 z účetní evidence příspěvkové organizace Školní jídelna Žamberk, nám.
Gen. Knopa 433, Žamberk, uvedeného v Zápisu
č. 3/2018 z jednání komise pro likvidaci majetku
města Žamberka a jeho následnou likvidaci dle
Směrnice pro likvidaci majetku města Žamberka.
Vyřazení majetku z důvodu jeho nefunkčnosti,
nepotřebnosti.
 111/2018-RADA/5547
- schvaluje: 1) pronájem nebytových prostor
Divadelní kavárny v čp. 39, stavba občanského
vybavení - Divišovo divadlo na pozemku parc.
č. 365, vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k. ú.
Žamberk od 15.10.2018 za výši nájmu 4.500 Kč/

měsíc. Žadatel: V. K.; 2) výprosu na movité věci
v prostorech Divadelní kavárny v čp. 39, stavba
občanského vybavení - Divišovo divadlo na pozemku parc. č. 365, vše vedeno na LV č. 10001 pro
obec a k. ú. Žamberk od 15.10.2018. Žadatel: V. K.
- pověřuje starostu města: 1) podpisem smlouvy o pronájmu nebytových prostor Divadelní
kavárny v čp. 39, stavba občanského vybavení
- Divišovo divadlo na pozemku parc. č. 365, vše
vedeno na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk
od 15.10.2018 za nájemné ve výši 4.500 Kč/měsíc;
2) podpisem smlouvy o výprose movitých věcí
v nebytových prostorech Divadelní kavárny
v čp. 39, stavba občanského vybavení - Divišovo divadlo na pozemku parc. č. 365, vše vedeno
na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk.
 111/2018-RADA/5548
- schvaluje novou akci „Obnova zeleně parku
u Centra sociální péče města Žamberk“
- ukládá odboru finančnímu provést rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů pro rok
2018 ve výši 250 tis. Kč, a to ponížením „rezervy
rozpočtu” a navýšením akce „Obnova zeleně
parku u Centra sociální péče v Žamberku”.
Termín: 15.11.2018.
 111/2018-RADA/5549
- schvaluje provedení nátěru rumpálu v prostoru
u kostela dodavatelem TS ŽAMBERK s.r.o.
- pověřuje odbor REUP objednáním uvedených
prací. Termín: 30.11.2018.
 111/2018-RADA/5550
- bere na vědomí informaci odboru REUP
- schvaluje dokončení projektové dokumentace stavby zimního stadionu zahrnující úpravy
navržené projektantem, statikem stavby, geologickým průzkumem a požadavky objednatele
s uvedením rozpočtu v aktuálně realizovatelné
výši (viz příloha).
 111/2018-RADA/5551
- schvaluje realizaci akce „ŠD při ZŠ 581 - dokončení úprav“ v rozšířeném rozsahu
- pověřuje odbor REUP objednáním víceprací na
akci „ŠD při ZŠ 581 - dokončení úprav“ u firmy
TS Žamberk s.r.o. (IČ: 25998218).
 111/2018-RADA/5552
- souhlasí se zřízením věcného břemene na
části pozemku parc. č. 3742/1 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 1.031 m2 vedeném na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk ve věci přípojky kanalizace od čp. 279 ve vlastnictví žadatele ke stávajícímu vedení kanalizačního řadu
dle Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti se záborem o výměře cca 3 m2
za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč + DPH
za podmínek uvedených v příloze. Toto sdělení
nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření,
souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním
předpisem. Žadatel: A. U.
- pověřuje starostu města podpisem Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
- služebnosti ve věci zřízení věcného břemene
na části pozemku parc. č. 3742/1 - ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 1.031 m2 vedeném
na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk na přípojku kanalizace od čp. 279 ve vlastnictví žadatele ke stávajícímu vedení kanalizačního řadu
o výměře cca 3 m2 za jednorázovou úplatu ve výši
1.000 Kč + DPH.
 111/2018-RADA/5553
- bere se souhlasem na vědomí zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 1328/3 umístěnou v 1. NP podlaží domu
čp. 1328, budovy čp. 1328, 1329, 1330 postavené
na pozemcích parc. č. 4873, 4872, 4871 v obci
a k. ú. Žamberk ke dni 01.12.2013, kdy skončila
jeho pětiletá lhůta. Žadatel: J. D. a I. D.
- pověřuje starostu města podpisem potvrzení
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ve věci zrušení předkupního práva jako práva
věcného na bytovou jednotku č. 1328/3 umístěnou v 1. NP podlaží domu čp. 1328, budovy
čp. 1328, 1329, 1330 postavené na pozemcích
parc. č. 4873, 4872, 4871 v obci a k. ú. Žamberk ke
dni 01.12.2013, kdy skončila jeho pětiletá lhůta.
 111/2018-RADA/5554
- bere se souhlasem na vědomí zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou
jednotku č. 830/7 umístěnou ve 3. NP podlaží
domu čp. 830, budovy čp. 829, 830 postavené na
pozemcích parc. č. 3950, 3949/1, 3949/2, 3949/3
v obci a k. ú. Žamberk ke dni 23.04.2015,
kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: J. H.
- pověřuje starostu města podpisem potvrzení
ve věci zrušení předkupního práva jako práva
věcného na bytovou jednotku č. 830/7 umístěnou ve 3. NP podlaží domu čp. 830, budovy
čp. 829, 830 postavené na pozemcích parc. č.
3950, 3949/1, 3949/2, 3949/3 v obci a k. ú. Žamberk ke
dni 23.04.2015, kdy skončila jeho pětiletá lhůta.
 111/2018-RADA/5555
ruší usnesení č. 100/2018-RADA/4969 ze dne
19.04.2018 ve věci pořízení certifikovaného elektronického nástroje CENT. Město Žamberk bude
i nadále využívat současný profil zadavatele.
 111/2018-RADA/5556
- schvaluje realizaci víceprací na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení a úklidové místnosti ve ŠD
při ZŠ 581“ v navrženém rozsahu
- pověřuje odbor REUP objednáním realizace
víceprací na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení a úklidové místnosti ve ŠD při ZŠ 581“ u firmy
Správa budov Žamberk s.r.o. (IČ: 25280091)
- ukládá odboru finančnímu připravit rozpočtové
opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 ve výši 40.000 Kč, a to: ponížit
položku „rezerva rozpočtu” a současně navýšit
položku rozpočtu „Základní škola, 28. října 581
+ školní družina”. Termín: 15.11.2018.
 111/2018-RADA/5557
pověřuje odbor REUP prodejem stávající dřevostavby na dopravním hřišti.
 111/2018-RADA/5558
- schvaluje na základě provedeného poptávkového řízení zadaného v souladu s Pravidly pro
zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem realizaci zakázky „MÚ 833 - vstupní dveře
k výtahu“ v navrženém rozsahu a zhotovitelem
firmu: ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o.,
(IČ: 44846444) s cenou 59.955 Kč bez DPH,
tj. 72.546 Kč vč. DPH
- pověřuje odbor REUP objednáním realizace akce MÚ 833 - vstupní dveře k výtahu u firmy ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o.,
U Blaženky 2155/18 150 00 Praha 5 - Smíchov
(IČO: 44846444)
- ukládá odboru finančnímu připravit rozpočtové
opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 ve výši 75.000 Kč, a to: ponížit
položku „rezerva rozpočtu” a současně navýšit
položku rozpočtu „Havarijní opravy”.
Termín: 15.11.2018.
 111/2018-RADA/5559
- schvaluje vyhlášení veřejné zakázky dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek formou zjednodušeného podlimitního
řízení „Rekonstrukce a výstavba chodníků, komunikací a parkovišť v k. ú. Žamberk“ rozdělené
na 3 části včetně textu zadávací dokumentace
a příloh. Administrátorem veřejné zakázky je dle
dodatku č. 1 k příkazní smlouvě firma DABONA
s.r.o., Rychnov nad Kněžnou. Veřejná zakázka
bude do konce lhůty pro podání nabídek zveřejněna na profilu zadavatele, zároveň bude odeslána alespoň 5 dodavatelům. Hodnotícím kritériem
ekonomické výhodnosti nabídek bude nejnižší
celková nabídková cena vč. DPH pro každou část

samostatně: 1) MADOS MT s.r.o., Lupenice 51,
517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25297899; 2) Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké
Mýto, IČ: 25953818; 3) MATEX HK s.r.o., Kladská
181/55, 500 03 Hradec Králové-Slezské Předměstí,
IČ: 25968807; 4) PSK, s r.o., CHOCEŇ, T. N. Kautníka
165, 565 01 Choceň, IČ: 63220369; 5) STRABAG a.s.,
Na bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ: 60838744
- jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky ve složení člen
Rady města Žamberka (náhradník člen Rady
města Žamberka), L. Lukášová (náhradník
zástupce firmy DABONA s.r.o.), Ing. L. Fránková
(náhradník Ing. L. Dušková ), R. Stránská (náhradník Ing. D. Vacek), člen Kontrolního výboru
(náhradník člen KV).
 111/2018-RADA/5560
- bere se souhlasem na vědomí zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou
jednotku č. 1328/16 umístěnou v 6. NP podlaží
domu čp. 1328, budovy čp. 1328, 1329, 1330 postavené na pozemcích parc. č. 4873, 4872, 4871
v obci a k. ú. Žamberk ke dni 03.10.2013, kdy
skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: O. J. a V. J.
- pověřuje starostu města podpisem potvrzení
ve věci zrušení předkupního práva jako práva
věcného na bytovou jednotku č. 1328/16 umístěnou v 6. NP podlaží domu čp. 1328, budovy
čp. 1328, 1329, 1330 postavené na pozemcích
parc. č. 4873, 4872, 4871 v obci a k. ú. Žamberk ke
dni 03.10.2013, kdy skončila jeho pětiletá lhůta.
 111/2018-RADA/5561
- schvaluje umístění odpadkového koše na psí
exkrementy v ulici Zemědělská na pozemek parc.
č. 2087/4
- pověřuje odbor REUP objednáním odpadkového koše vč. montáže u TS Žamberk s.r.o.,
Žamberk.
 111/2018-RADA/5562
- bere na vědomí zprávu Ing. K. Solničky
a Ing. M. Faltuse týkající se těžby v městských
lesích a odůvodnění potřeby úpravy lesního
hospodářského plánu do roku 2020
- pověřuje odbor REUP objednáním přepočtu
těžby a úpravou lesního hospodářského plánu
v předpokládané ceně 5.000 Kč.
 111/2018-RADA/5563
- 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
- neschvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
5.000 Kč dle Pravidel SAM 3221 pro narozené
dítě, a to D. J. pro D. J., z důvodu nesplnění podmínek Pravidel SAM 3221, neboť dítě nemělo
trvalý pobyt v Žamberku ode dne narození.
 111/2018-RADA/5564
bere na vědomí informaci odboru PRAV o žádosti
o poskytnutí informace.
 111/2018-RADA/5565
- schvaluje výpověď smlouvy o nájmu mezi městem Žamberkem (pronajímatel) a spol. GOLEM
GROUP s.r.o. (nájemce), IČ: 25268368, se sídlem
Letohrad, Mírová 891
- pověřuje starostu města zasláním výpovědi
nájemci spol. GOLEM GROUP s.r.o.
 111/2018-RADA/5566
schvaluje kácení 1 ks borovice černé (Pinus nigra) na pozemku parc. č. 1655/1 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 pokácenou
dřevinu. Dřevní hmota zůstává v majetku vlastníka pozemku (města Žamberka).

Na vědomí: TS ŽAMBERK s.r.o., Zemědělská 1052,
564 01 Žamberk. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované
zvláštním předpisem (např. zákonem č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).
 111/2018-RADA/5567
- bere na vědomí informaci odboru ZPZE týkající
se nabídky sociálního družstva Diakonie Broumov na větší kontejner na sběr použitého textilu
a obuvi
- schvaluje využít nabídku společnosti Diakonie
Broumov, sociální družstvo, na výměnu a umístění kovového kontejneru o rozměrech 2x3x2 m
(ŠxDxV) na zpevněnou plochu u křižovatky ulic
Pionýrů a 17. listopadu
- pověřuje odbor ZPZE přípravou dodatku
ke smlouvě o poskytnutí služeb se sociálním družstvem Diakonie Broumov. Termín: 21.12.2018.
 111/2018-RADA/5568
neschvaluje: 1) výsadbu dřeviny na pozemku ve
vlastnictví města Žamberka parc. č. 896, 895/1
v k. ú. Žamberk. Žadatel: Živý Žamberk, z.s., Kostelní 59, 564 01 Žamberk; 2) výsadbu dřeviny na
pozemku ve vlastnictví města Žamberka parc.
č. 922/1 v k. ú. Žamberk. Žadatel: Živý Žamberk,
z.s., Kostelní 59, 564 01 Žamberk.
 111/2018-RADA/5569
bere na vědomí informaci odboru ZPZE týkající
se růstu skutečných nákladů vynaložených na
odpadové hospodářství města Žamberka v letech 2014-2017.
 111/2018-RADA/5570
- schvaluje darovací smlouvu mezi městem
Žamberkem, jako dárcem, a obdarovaným:
1) Muzeum starých strojů a technologií, z.s.,
se sídlem Betlém 506, Žamberk, IČ: 22682431
ve výši 20.000 Kč na projekt „Za kulturou do továrny”; 2) CEDR Pardubice o.p.s., se sídlem Jana
Palacha 324, Pardubice, IČ: 27547850 ve výši
5.000 Kč na projekt „Cesta ke svému já”; 3) Rytmus Východní Čechy, o.p.s., se sídlem Heydukova 392, Chrudim, IČ: 27516733 ve výši 5.000 Kč
na projekt „Pracuji, bydlím, žiji”
- pověřuje starostu města podpisem těchto
smluv.
 111/2018-RADA/5571
- bere na vědomí: 1) informaci odboru SOCZ
o dotaci na výkon sociálně právní ochrany dětí;
2) informaci odboru SOCZ o dotaci na výkon
sociální práce
- schvaluje: 1) navýšení mzdového limitu Městského úřadu Žamberk o 67.150 Kč. Mzdový
limit Městského úřadu Žamberk na rok 2018 činí
28.379.150 Kč; 2) rozpočtová opatření rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberka pro rok 2018
dle tab. č. 2.
 111/2018-RADA/5572
- bere na vědomí poptávkové řízení na dodávku
datové přípojky pro Informační středisko
- schvaluje pořízení datové přípojky od firmy
Majt s.r.o., Polička, za cenu celkem 87.630,62 Kč
vč. DPH
- pověřuje vedoucího oddělení informatiky
vystavením objednávky na dodávku a zprovoznění datové přípojky. Termín: 30.11.2018.
 111/2018-RADA/5573
- bere na vědomí poptávkové řízení na dodávku agendového systému pro centrální evidenci
smluv
- schvaluje pořízení agendového systému od
firmy Software602 a.s. Praha, za cenu celkem
139.966,75 Kč vč. DPH
- pověřuje vedoucího oddělení informatiky vystavením objednávky na dodávku agendového
systému pro centrální evidenci smluv.
Termín: 08.10.2018.
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 111/2018-RADA/5574
doporučuje členům nové rady města po volbách
do zastupitelstva města zabývat se co nejdříve
otázkou přehodnocení organizační struktury na
odboru SPDO s cílem najít vhodný a možný způsob posílení pracovního místa „matrika“ s plnohodnotným zástupem referentů.
Termín: listopad 2018.
 111/2018-RADA/5575
schvaluje Smlouvu o uskutečnění hudební produkce - vystoupení skupiny Dirty Way v zastoupení P. N. při akci Rozsvícení vánočního stromu
27. listopadu 2018 na Masarykově náměstí
v Žamberku a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
 111/2018-RADA/5576
schvaluje Smlouvu o realizaci hudební produkce - vystoupení skupiny Marien v zastoupení I. K.
při akci Cena města Žamberka 6. listopadu 2018
v MKP FIDIKO a pověřuje starostu jejím podpisem.
 111/2018-RADA/5577
schvaluje bezplatné zapůjčení přípravny v budově radnice dne 14.11.2018 od 14:00 do 16:00
hodin na akci v rámci Mezinárodního dne diabetu. Žadatel: Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek
Žamberk, Hluboká 98, Žamberk.
 111/2018-RADA/5578
bere na vědomí výsledek šetření stížnosti zástupcem zřizovatele, MUDr. Jiřinou Jirešovou, k šetření ČŠI, Pardubického inspektorátu, Pardubice,
ze dne 03.07.2018.
 111/2018-RADA/5579
souhlasí s převodem členského podílu k bytu č. 8
ul. Kyjevská 974, Žamberk z M. Ř. na M. M.
Žadatel: Bytové družstvo U Jatek Žamberk,
Masarykovo nám. 166, Žamberk.
 111/2018-RADA/5580
neschvaluje žádost vedoucí odboru REUP o zpětné proplacení benefitů zaměstnance - příspěvek
zaměstnavatele k penzijnímu připojištění.
 111/2018-RADA/5581
- bere na vědomí stav přípravy modernizace
kotelny 1375 a materiál předložený jednatelem
společnosti Správa budov Žamberk s.r.o.
- schvaluje zpracování ekonomické analýzy
na modernizaci kotelny 1375 v provedení - výměna stávajícího zařízení za nové a kogenerační
jednotka ve vlastní režii.
 111/2018-RADA/5582
- ruší usnesení č. 110/2018-RADA/5509
- schvaluje požadavky na projekt nové vegetace
- PPO Žamberk
- pověřuje odbor OBR ve spolupráci s odborem
ZPZE provést poptávkové řízení v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem
Žamberkem.
 111/2018-RADA/5583
- revokuje usnesení RM č. 109/2018-RADA/5455
- schvaluje projektovou dokumentaci pro náhradní výsadby PPO „Havlíčkovo nábřeží - lokalita
II, obnova stromořadí“ a technické řešení zpevněné plochy a podoby protipovodňové zídky
dle původní DPS, bez zákrytových desek
- pověřuje: 1) ředitele společnosti TS ŽAMBERK s.r.o.
vypracováním nabídkové ceny na realizaci náhradních výsadeb v roce 2018 na Havlíčkově nábřeží a předložením společnosti MADOS MT s.r.o.;
Termín: 14.09.2018; 2) odbor ZPZE vypsáním
poptávky na technický dozor na realizaci náhradních výsadeb v roce 2018 na Havlíčkově nábřeží;
Termín: 28.09.2018; 3) místostarostu, odbor REUP
a Ivana Vrkoče jednáním s investorem a zhotovitelem stavby protipovodňových opatření a
následnou koordinací uvedených prací na Havlíčkově nábřeží za účelem dosažení jejich optimální
realizace. Termín: 30.11.2018.
Zpracovala Bc. Kamila Borovičková,
sekretariát starosty města

Vážení čtenáři Žamberských listů, po dobu pěti let jsem Vám přinášel zprávy o událostech I. světové války, jak se dotýkaly našich občanů ve městě a okolí. Nyní, kdy slavíme 100 let od vzniku naší
těžce vybojované republiky, tento seriál končí, a to přepisem vyprávění přímého účastníka těchto
událostí v Žamberku pana A. Plného.

100 let od vypuknutí první světové války v Žamberku
Převrat a vznik Československé republiky
Zpráva o převratu přišla do okresního města
Žamberka později. O této události až do večera
nikdo nevěděl, na rozdíl od sousedního Kyšperka, kde již v pondělí 28. října večer samostatnost
veřejně oslavovali. V kronice města Žamberka je
zaznamenáno vyprávění jednoho z těchto účastníků, respicienta finanční stráže Adolfa Plného:
28. října byl jsem v Kyšperku služebně v pivovaře.
Jako vždy hleděl jsem, abych byl po 9. hodině večerní hotov a mohl se svésti s někým od vlaku přijíždějícího z Ústí do Kyšperka, neboť vlak do Žamberka již
v tu dobu nejel. Obyčejně jsem jezdil s ředitelem továrny Edmundem Kirschem, ale ten tentokráte nepřijel. Ze známých přijel žamberský strážník Slavík
a Dominik Vítek s paní. Všichni 4 jedeme na náměstí, kde jsme překvapeni slavnostní výzdobou:
osvětlená okna, prapory a hudba. Zastavili jsme
se v Panském domě, ale v tom někdo zatloukl na
okno a volal: „Všechno ven!“ Dopíjeli jsme, ale v tom
již vešel nádražní podúředník a prohlásil: „Pánové, pojďte ven, slavíme státní převrat.“ Vyšli jsme
a viděli, jak před poštovním úřadem předčítal nádražní úředník shromážděným telegram ministra
dr. Zahradníka. V něm oznamováno prohlášení
československého státu v Praze. Požádal jsem vedle stojícího traťmistra o opis telegramu. Nechtěl
vyhovět, poněvadž jsem byl v uniformě c. k. finanční stráže. Když to viděl nádražní podúředník

(24. část)

Miller, řekl mi, abych si šel na nádraží v Žamberku,
že ho tam mají také. Odpovídám, že bude již pozdě.
On se pak obrátí na traťmistra: „Tak mu ho dej!“
S opisem telegramu vyhledal jsem ostatní a spěchali jsme k Žamberku. Tam dosud byl klid, nikdo
nic nevěděl. Telegram sice přišel na nádraží, ale
úředníci se báli, že by telegram mohl býti také podvržen, a nedali ho ven. I já jsem měl obavy a doma
jsem jen sundal šavli a hned šel na Modrou hvězdu.
Žena mne prosila, abych nikam nechodil, aby mne
ještě nezavřeli, ale nedal jsem se odraditi.
Na Modré hvězdě seděli hosté pouze v zadní místnosti. Z opatrnosti jsem prohlásil pouze: „V Kyšperku oslavují státní převrat, je tam veselo. Je-li to
pravda, nevím.“ Vše ztichlo a již se hrnuly na mne
dotazy. Vysvětloval jsem opatrně, co jsem v Kyšperku viděl, abych nebyl zavřen pro rozšiřování pobuřujících zpráv. Mezitím přišli do místnosti učitelé
Doleček a Mareš. Mrkl jsem na ně a v kuchyni jsem
jim dal přečísti opis telegramu. Divili se, proč není
v Žamberku nic slyšet a učitel Mareš hned odešel do
pivnice Jaroslava Charfreitága a tam zprávu oznámil. Charfreitág přiletěl hned za mnou a po zdráhání i tomu jsem dal telegram přečísti. Tak uplynul 28. říjen a v Žamberku jen několik osob vědělo
o tak radostné a historické události pro náš národ.
Teprve 29. října o desáté hodině dopolední
došel oficiální telegram zaslaný Národním výborem v Praze na všechny okresní výbory a obecní

150 let ochotnického divadla v Žamberku
Kapitola č. 6 – Od šedesátek po současnost

I přes určitý útlum v divadelní činnosti bylo v šedesátých letech odehráno sedm pohádek. K hlavním režisérům tehdy patřili Miloslav Chvátil, Vladimír Pešek,
Antonín Kytýr a mnoho dalších, kteří ve velmi nelehké
době vzali na svá bedra tíhu
pokračování ochotnického
divadla v Žamberku.
Důležitým okamžikem se stal
Slavnostní večer ke 100. výročí založení divadla, kdy
9. listopadu 1968 pod režijním vedením Miloslava
Chvátila vystoupili v programu členové Národního
divadla – národní umělkyně
Maria Tauberová, jako dirigent Jan Hus Tichý, profesor
Rudolf Zeman, členky souboru Jana Gronychová a Vlasta
Šmídová, do programu přispěli Franta a Vojta Šaškovi.
O den později uvedli ochotníci hru Františka Langra
Jízdní hlídka, též v režii Míly
Chvátila, který v roce 1977
ukončil svou režisérskou
kariéru hrou Jak přišla basa
do nebe. Asi nikdo nespočítá, kolika hrami nás potěšil,
a to jako herec, ale také jako
režisér. Důležité je, že zachoval pokračování tradice
ochotnického divadla v Žamberku. Další významný mezník pro žamberské ochotníky
se udál v roce 1973. Do souboru vstoupila mezi režiséry

hrou Ruka na rameni Hanka Kvapilová, která se tak
mohla uvést po předchozím zákazu činnosti z roku
1969. Postupně se stala výraznou osobností spolku
díky tomu, že se ujala náročné režie operetních her,
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úřady. Na základě telegramu svolal první radní
Vilém Schwetz (starosta JUDr. K. Doubrava byl
nemocen) ihned schůzi městského zastupitelstva, do níž přizval místní národní výbor. Přečetl
telegram, ve kterém připomněl zásluhy všech buditelů našeho národa a legií. Jim bylo provoláno
třikrát nazdar a zazpívána národní hymna a píseň
Hej, Slované! Schůze byla přerušena a přítomní
se odebrali na schodiště radnice, před kterou
se shromáždilo přes dva tisíce lidí. Zde bylo zopakováno prohlášení Československého státu
a přečtena slavnostní přísaha československých
legionářů. Obě zprávy byly přijaty s nadšením
a znovu byla zazpívána národní hymna. Schůze
pokračovala a bylo přijato usnesení uspořádat
slavnost prohlášení Československého státu
ve výročí bitvy na Bílé Hoře 8. listopadu.
Z města Žamberka bylo v I. světové válce ve vojenské službě přibližně 450 osob. Z tohoto počtu padlo 51 osob, nezvěstných bylo 28 osob.
Na následky válečných útrap za války i po ní zemřelo přibližně 30 osob. Invalidů bylo přibližně
24. Také v legiích působilo velké množství občanů ze Žamberka a okolí. V Rusku 32, v Itálii 20
a ve Francii 3 legionáři. Po válce se velice pomalu začal všední život vracet do normálu, ale ještě
dlouho byla znát její pětiletá přítomnost.
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.
SOkA Ústí nad Orlicí, f. Archiv města Žamberk,
inv. č. 18, kart. 3.
které se střídaly s dramatickými kusy. Hanka pro divadlo žila i dýchala, měla dar získat pro něj nadšence jak
ze starší, tak i z mladší generace. První opereta pod
jejím vedením, Děvče z předměstí, byla nastudována
v roce 1980, poslední byla Těžká Barbora v roce 1996.
Bylo to nádherné operetní období ochotnické scény
Divišova divadla, ke kterému se váže mnoho vzpomínek a historek. Mezi ty nejúspěšnější patří Fidlovačka (1983),
Divotvorný hrnec (1986), Sto dukátů za Juana (1994), Nejkrásnější
válka (1995). Hanka Kvapilová
při nastudování jednotlivých her
hodně spolupracovala s hudební
režií – Vilémem Maivaldem, Bohumírem Strnadem z Králík, Rosťou
Zábrahou. Zmíněná Fidlovačka
byla velmi náročným projektem.
Uvedena byla k Roku českého divadla a podílelo se na ní 104 osob.
Další úspěšná hra Nejkrásnější
válka přivedla do hlediště neuvěřitelných téměř 2.300 diváků.
Bohužel, další připravovaný divadelní kus Naši furianti již Hanka
neuskutečnila. V roce 1997 náhle
zemřela a s ní odešla i část ochotnické generace. Poté se dlouhou
dobu na divadelní ochotnické scéně zpěvy neobjevily. O částečný
návrat ke hře se zpěvy se soubor
pokusil v letošním významném
roce nastudováním známého díla
Limonádový Joe aneb Koňská opera
s orchestrem Jana Dostála v hudební režii Marka Baloga. Příště
navážeme tím, jak se vypořádala
s novu situací v souboru nastupující ochotnická generace.
Za SDO Diviš Vladimír Fabián

