PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 1/2019
USNESENÍ ZM č. 3
ze dne 04.12.2018

 03/2018-ZAST/19

schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM Tomáše Ulricha
a Petra Halbrštáta.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15A, 16A, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/20

schvaluje předložený program jednání ZM rozšířený
o bod 2.22. Spoluúčast města Žamberka na financování cyklostezky Valdštejn - Šušek a se stažením bodu 1.4.
Složení slibu zastupitele.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 1
1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15A, 16A, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/21

schvaluje zápis z jednání ZM č. 2/2018-ZAST ze dne
13.11.2018.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15A, 16A, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/22

bere na vědomí plnění rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2018 ke dni 31.10.2018.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15A, 16A, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/23

bere na vědomí informaci o výši daňových převodů
od Finančního úřadu ke dni 31.10.2018, uvedené v tab. č. 1.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15A, 16A, 17+, 18+, 19+, 20A, 21+

 03/2018-ZAST/24

- bere na vědomí rozpočtová opatření rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka pro rok 2018 uvedená v tabulce č. 1
- schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka pro rok 2018 uvedená v tabulce č. 7.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 1
1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15A, 16A, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/25

bere na vědomí mezitímní účetní závěrku města Žamberka sestavenou ke dni 30.09.2018.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15A, 16A, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/26

schvaluje podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR 117D8220-Podpora obcí s 3.001–
10.000 obyvateli - Dotační titul 117D8220A - Podpora
obnovy místních komunikací na projekt: Rekonstrukce
chodníků a komunikace v k. ú. Žamberk, část F ulice
Nad Poliklinikou.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15A, 16A, 17+, 18+, 19+, 20N, 21+

 03/2018-ZAST/27

souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace do národního programu Podpora bydlení Ministerstva pro
místní rozvoj ČR - podprogram Bytové domy bez bariér
117D066 na projekt: Automatické bezbariérové dveře
z atria do budov A a C.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15A, 16A, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/28

souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace do národního programu Podpora bydlení Ministerstva pro
místní rozvoj ČR, podprogram Technická infrastruktura 117D063 na projekt: Lokalita Na Skalách Žamberk
pro výstavbu rodinných domů a dopravní a technické
infrastruktury - I. etapa.
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 2
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12Z, 13Z, 14A,
15A, 16A, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/29

schvaluje: 1) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 Římskokatolické farnosti - děkanství Žamberk; 2) veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí Individuální dotace z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018 mezi městem Žamberkem, jako poskytovatelem, a příjemcem Římskokatolickou
farností - děkanstvím Žamberk, Kostelní 65, Žamberk,
IČ: 44471467, na realizaci projektu „Restaurování výmalby
stropu presbytáře kostela sv. Václava“ ve výši 118.000 Kč.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15A, 16A, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/30

schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019
s účinností od 01.01.2019 do doby schválení rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2019: Čerpání
provozních výdajů je povoleno ve výši 1/12 celkových
výdajů „konečného upraveného rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018“ za kalendářní měsíc do
doby schválení rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2019. Provozní výdaje, jejichž výše je upravena
smlouvami mezi městem Žamberkem a dodavatelem,
budou hrazeny dle těchto smluv. Čerpání investičních
výdajů v době rozpočtového provizoria je povoleno na
investiční akce, které přechází rozpočtově či smluvně
z roku 2018 a let minulých do roku 2019. Dále je povoleno čerpání investičních výdajů, které budou financovány
z dotačních titulů přiznaných v roce 2018, let minulých
a dotací přiznaných v roce 2019 a na které je vymezena
spoluúčast města Žamberka v aktuálním schváleném
střednědobém výhledu rozpočtu města Žamberka.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15A, 16Z, 17+, 18+, 19+, 20A, 21+

 03/2018-ZAST/31

pověřuje radu města Žamberka prováděním rozpočtových opatření schváleného rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2018 v období od 05.12.2018 do
11.02.2019 v neomezené výši s tím, že si zastupitelstvo
města Žamberka vyhrazuje schválení těchto rozpočtových opatření na svém nejbližším zasedání.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 1
1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15A, 16+, 17+, 18+, 19+, 20A, 21+

 03/2018-ZAST/32

- vyhlašuje: 1) dotační programy pro poskytování dotací
z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2019:
Podpora kultury; Podpora volnočasových aktivit; Podpora
sociálních služeb a zdravotnictví; Podpora prevence kriminality; Podpora památkové péče; Podpora sportu a tělovýchovy: Podprogram P1 Podpora sportovní činnosti dětí
a mládeže; Podprogram P2 Podpora sportovní činnosti
dospělých; Podprogram P3 Podpora jednotlivých sportovních akcí; Podprogram P4 Podpora na vybavení, provoz,
energie, údržbu a opravy sportovních zařízení; 2) Podmínky pro poskytování Individuálních dotací pro rok 2019
1

- ukládá odboru finančnímu zajistit zapracování výdajové
položky „Dotace poskytované městem” ve výši 3.450 tis.
Kč do návrhu rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
na rok 2019. Termín: 31.12.2018.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/33

schvaluje: 1) aktualizované znění vnitřního předpisu číslo
SAM 3233 Statut Fondu obnovy majetku města Žamberka, vydání číslo 4; 2) rozpočtová opatření rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka pro rok 2018 dle tab. č. 5.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/34

schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Sluníčko, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, zvýšení příspěvku
na provozní činnost pro rok 2018 o 3.000 Kč. Příspěvek
na provoz po úpravě bude pro rok 2018 činit 701.000 Kč,
příspěvek na provozní činnost celkem po úpravě bude
pro rok 2018 činit 1.282.144 Kč.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/35

schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk, zvýšení příspěvku na provozní činnost pro rok 2018 o 1.514.267 Kč. Příspěvek na
provozní činnost celkem po úpravě bude pro rok 2018
činit 4.301.267 Kč.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20A, 21N

 03/2018-ZAST/36

schvaluje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Petra Ebena Žamberk, Masarykovo náměstí 145, Žamberk, zvýšení příspěvku na provozní činnost pro rok 2018
o 1.099.813 Kč. Příspěvek na provozní činnost celkem
po úpravě bude pro rok 2018 činit 1.243.813 Kč.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 2
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6Z, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16Z, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/37

schvaluje příspěvkové organizaci Středisko volného
času ANIMO Žamberk, 28. října 713, Žamberk: a) snížení
celkového příspěvku na provozní činnost pro rok 2018
o 91.007,45 Kč; b) snížení investičního příspěvku pro rok
2018 o 30.000 Kč; c) zvýšení celkového příspěvku na provozní
činnost - Mezinárodní tábor v roce 2018 o 267.985,98 Kč.
Příspěvek na provozní činnost po úpravě bude pro rok
2018 činit 1.044.978,53 Kč, investiční příspěvek bude
pro rok 2018 činit 0 Kč.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16Z, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/38

schvaluje příspěvkové organizaci Městský kulturní podnik - FIDIKO Žamberk, Nádražní 39, Žamberk, zvýšení
příspěvku na provozní činnost pro rok 2018 o 25.000 Kč.
Příspěvek na provozní činnost celkem po úpravě bude
pro rok 2018 činit 3.511.000 Kč.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 2
1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16Z, 17+, 18+, 19+, 20N, 21+

 03/2018-ZAST/39

schvaluje: 1) příspěvkové organizaci Centrum sociální

péče města Žamberk, Albertova 357, Žamberk, snížení
příspěvku na provoz pro rok 2018 o 180.000 Kč v souvislosti se získanou účelovou dotací Pardubického kraje.
Příspěvek na provoz po úpravě bude pro rok 2018 činit
3.578.000 Kč, příspěvek na provozní činnost celkem po
úpravě bude pro rok 2018 činit 8.067.000 Kč; 2) příspěvkové organizaci CSP města Žamberk, Albertova 357, Žamberk, investiční příspěvek pro rok 2018 ve výši 229.330 Kč.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20N, 21+

 03/2018-ZAST/40

schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Žamberka
na roky 2019-2023.
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 3
1Z, 2+, 3+, 4+, 5Z, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16Z, 17+, 18+, 19+, 20N, 21+

 03/2018-ZAST/41

schvaluje aktualizované znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Městský kulturní podnik - FIDIKO Žamberk, Nádražní 39, 564 01 Žamberk, IČ: 72068272.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/42

- schvaluje: 1) závazný ukazatel pro ostatní příjemce provozních dotací a příspěvků z rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2018: Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje ve výši 12.125 Kč; 2) navýšení
položky rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
na rok 2018 „Sdružení obcí Orlicko a ostatní organizace“
o částku 6 tis. Kč dle tabulky č. 6 rozpočtových opatření
- schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka pro rok 2018 uvedená v tabulce č. 6.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 3
1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16Z, 17+, 18+, 19+, 20Z, 21+

 Usnesení č. nebylo přijato

Zastupitelstvo města
neschvaluje předběžnou spoluúčast města Žamberka,
Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČ: 00279846, na financování nákladů přípravy a na splácení úvěru čerpaného
na výstavbu cyklostezky Valdštejn - Šušek s podílem na
nákladech ve výši 40%, do celkové výše 1.503.640 Kč
v období 15 let. K definitivnímu rozhodnutí bude městu
Žamberku předložena Sdružením obcí Orlicko, Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: 70951993 patřičná
smlouva o poskytnutí dotace.
nepřijato, pro: 4, proti: 11, zdržel se: 3
1+, 2-, 3-, 4-, 5Z, 6-, 7-, 8-, 9-, 10A, 11A, 12Z, 13-, 14A, 15-,
16+, 17-, 18Z, 19-, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/43

schvaluje předběžnou spoluúčast města Žamberka,
Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČ: 00279846, na financování nákladů přípravy a na splácení úvěru čerpaného
na výstavbu cyklostezky Valdštejn - Šušek s podílem na
nákladech ve výši 40%, do celkové výše 1.503.640 Kč
v období 15 let. K definitivnímu rozhodnutí bude městu
Žamberku předložena Sdružením obcí Orlicko, Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: 70951993 patřičná
smlouva o poskytnutí dotace.
přijato, pro: 12, proti: 2, zdržel se: 4
1-, 2+, 3+, 4+, 5Z, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A, 15+,
16-, 17+, 18Z, 19+, 20Z, 21Z

 03/2018-ZAST/44

- schvaluje na základě organizační směrnice „Pravidla
o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka“ prodej
bytu č. 825/8 v domě čp. 825 v ulici Nádražní v Žamberku,
jehož je žadatel oprávněným nájemcem za cenu obvyklou ve výši 1.090.000 Kč, které byla stanovena znaleckým
posudkem. Jedná se o byt 2+1 umístěný ve 4. NP domu
čp. 825, jehož celková podlahová plocha s příslušenstvím
je 72,80 m2. Žadatel: T. H.

- pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy,
smlouvy o zřízení předkupního práva jako práva věcného
ve věci prodeje bytu č. 825/8 v domě čp. 825 v ulici Nádražní
v Žamberku za cenu obvyklou ve výši 1.090.000 Kč,
která byla stanovena znaleckým posudkem. Jedná se
o byt 2+1 umístěný ve 4. NP domu čp. 825, jehož celková
podlahová plocha s příslušenstvím je 72,80 m2.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/45

- schvaluje na základě organizační směrnice „Pravidla
o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka“ prodej
bytu č. 820/6 v domě čp. 820 v ulici Nádražní v Žamberku, jehož je žadatel oprávněným nájemcem, za cenu
obvyklou ve výši 1.000.000 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem. Jedná se o byt 2+1 umístěný ve 3. NP
domu čp. 820, jehož celková podlahová plocha s příslušenstvím je 59,50 m2. Žadatel: S. M. Š.
- pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy,
smlouvy o zřízení předkupního práva jako práva věcného, smlouvy o zřízení věcného břemene ve věci prodeje
bytu č. 820/6 v domě čp. 820 v ulici Nádražní v Žamberku
za cenu obvyklou ve výši 1.000.000 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem. Jedná se o byt 2+1 umístěný
ve 3. NP domu čp. 820, jehož celková podlahová plocha
s příslušenstvím je 59,50 m2.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/46

- schvaluje: 1) 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) 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) 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)
- pověřuje starostu města podpisem darovacích smluv.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/47

- schvaluje: 1) 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; 2) 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; 3) darovací smlouvu mezi městem Žamberkem, jako dárcem na straně jedné, a příspěvkovou
organizací Základní škola Žamberk, 28. října 581 se sídlem
28. října 581, 564 01 Žamberk, IČ: 49316834, jako obdarovaným na straně druhé, jejímž předmětem je darování
movitých věcí
- pověřuje starostu města podpisem darovacích smluv.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0

1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21N

 03/2018-ZAST/48

bere na vědomí přehled průběhu plnění investičních akcí
dle rozpočtu města pro rok 2018 k datu 23.11.2018.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16Z, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/49

schvaluje podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR 117D8220 - Podpora obcí
s 3.001-10.000 obyvateli - Dotační titul 117D8220B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury na projekt: Obnova
střešních plášťů Školní tělocvičny U Žirafy.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/50

schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón s Římskokatolickou farností - děkanstvím Žamberk na obnovu nemovité kulturní památky - kostel sv. Václava na pozemku parc. č. 901 v obci
a k. ú. Žamberk, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický, rejstř.
č. ÚSKP 27461/6-4143, v městské památkové zóně Žamberk, která spočívá v pokračování restaurování výmalby
kostela sv. Václava v Žamberku (strop klenby nad presbytářem I. část), a pověřuje starostu města jejím podpisem.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16Z, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/51

schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón s V. V. a Z. B. na obnovu nemovité
kulturní památky Měšťanský dům čp. 90 v obci a k. ú.
Žamberk, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický, rejstř.
č. ÚSKP 14391/6-4592, v městské památkové zóně Žamberk, která spočívá v obnově poškozených částí krovu
a výměně střešní krytiny, a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12Z, 13+, 14A,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/52

schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón s Pardubickým krajem na obnovu nemovité kulturní památky - Zámek čp. 1 v obci a k. ú. Žamberk, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický, rejstř. č. ÚSKP
19591/6-4141, v městské památkové zóně Žamberk,
která spočívá v restaurování kamenných ostění v budově
zámku - I. etapa, a pověřuje starostu jejím podpisem.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16Z, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/53

neschvaluje prodej části (cca 1.400 m2) pozemku parc. č.
2422/1 - orná půda z celkové výměry 259.605 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk. Žadatel: J. a N. K.
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 4
1+, 2+, 3+, 4+, 5Z, 6Z, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16Z, 17+, 18+, 19+, 20+, 21Z

 03/2018-ZAST/54

neschvaluje prodej části (cca 60 m2) pozemku parc.
č. 3716/1 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry
2.023 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk. Žadatel: F. K.
přijato, pro: 11, proti: 0, zdržel se: 7
1Z, 2+, 3+, 4+, 5Z, 6Z, 7+, 8+, 9Z, 10A, 11A, 12Z, 13+, 14A, 15+,
16Z, 17+, 18+, 19+, 20+, 21Z

 03/2018-ZAST/55

neschvaluje prodej části pozemku (cca 73 m2) parc.
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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.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/56

- schvaluje na základě aukce ze dne 03.10.2018 prodej
volné bytové jednotky č. 822/5 v ulici Nádražní v obci
a k. ú. Žamberk za kupní cenu ve výši 990.000 Kč.
Jedná se o byt 2+1 umístěný ve 3. NP domu čp. 822, jehož
celková podlahová plocha s příslušenstvím je 55,00 m2.
K jednotce dále náleží právo výlučného užívání sklepní
kóje (3,60 m2) umístěné v 1. PP domu. Bytová jednotka
se nachází v budově čp. 822, 823 na pozemcích parc.
č. 3921 - zast. plocha a nádvoří o výměře 149 m2 a parc.
č. 3920 - zast. plocha o nádvoří o výměře 154 m2,
vše v obci a k. ú. Žamberk. Žadatel: P. Š.
- pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy
ve věci prodeje volné bytové jednotky č. 822/5 v ulici
Nádražní v obci a k. ú. Žamberk za kupní cenu ve výši
990.000 Kč. Jedná se o byt 2+1 umístěný ve 3. NP domu
čp. 822, jehož celková podlahová plocha s příslušenstvím
je 55,00 m2. K jednotce dále náleží právo výlučného užívání sklepní kóje (3,60 m2) umístěné v 1. PP domu. Bytová
jednotka se nachází v budově čp. 822, 823 na pozemcích
parc. č. 3921 - zast. plocha a nádvoří o výměře 149 m2
a parc. č. 3920 - zast. plocha o nádvoří o výměře 154 m2,
vše v obci a k. ú. Žamberk.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5N, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/57

schvaluje stažení bodu 3.14. - prodej pozemku z programu jednání ZM.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/58

- revokuje ve věci odkupu pozemků parc. č. 4015/1 - zast.
plocha a nádvoří o výměře 684 m2 (součástí pozemku je
stavba čp. 1277, obč. vyb.), parc. č. 2366/5 - ost. plocha,
jiná plocha o výměře 104 m2, parc. č. 2366/6 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 49 m2, parc. č. 2367/6 - lesní
pozemek o výměře 365 m2, parc. č. 3796/4 - ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 190 m2, parc. č. 3796/5 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 17 m2, vše vedeno na
LV č. 1874 pro obec a k. ú. Žamberk za nabídkovou cenu
ve výši 2.000.000 Kč (usnesení č. 34/2018-ZAST/852
ze dne 19.06.2018). Žadatel: Automotoklub Žamberk,
Do Kotle 1277, 564 01 Žamberk
- schvaluje: 1) odkup pozemků parc. č. 4015/1 - zast. plocha a nádvoří o výměře 684 m2 (součástí pozemku je
stavba čp. 1277, obč. vyb.), parc. č. 2366/5 - ost. plocha,
jiná plocha o výměře 104 m2, parc. č. 2366/6 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 49 m2, parc. č. 2367/6 - lesní
pozemek o výměře 365 m2, parc. č. 3796/4 - ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 190 m2, parc. č. 3796/5 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 17 m2, vše vedeno na
LV č. 1874 pro obec a k. ú. Žamberk za nabídkovou cenu
ve výši 2.700.000 Kč. Žadatel: Automotoklub Žamberk,
Do Kotle 1277, 564 01 Žamberk; 2) rozpočtová opatření
rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro rok 2018
uvedená v tabulce č. 3
- pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy
ve věci odkupu pozemků parc. č. 4015/1 - zast. plocha a
nádvoří o výměře 684 m2 (součástí pozemku je stavba
čp. 1277, obč. vyb.), parc. č. 2366/5 - ost. plocha, jiná plocha
o výměře 104 m2, parc. č. 2366/6 - ost. plocha, jiná plocha
o výměře 49 m2, parc. č. 2367/6 - lesní pozemek o výměře 365 m2, parc. č. 3796/4 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 190 m2, parc. č. 3796/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 17 m2, vše vedeno na LV č. 1874 pro obec

a k. ú. Žamberk za nabídkovou cenu ve výši 2.700.000 Kč.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
1N, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21N

 03/2018-ZAST/59

schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka pro rok 2018 dle tab. č. 2 pro realizaci
díla veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce dětského
bazénu na koupališti v Žamberku“ zadané dle Pravidel
pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0
1N, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/60

- bere na vědomí informaci o vyhlášení Výzvy V4 Sport,
vydané MŠMT dne 26.10.2018 a jejích podmínkách
- schvaluje: 1) podání žádosti o dotaci dle Výzvy V4 Sport,
investice 2019/2020 MŠMT v rámci programu 133 530
Podpora materiálně technické základny sportu 20172024, Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ; 2) závazek financování
akce v požadované výši.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/61

schvaluje a vydává SAM 3226 Jednací řád zastupitelstva
města Žamberka.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/62

schvaluje: 1) v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, delegaci Ing. Bc. Oldřicha Jedličky
k zastupování města Žamberka jako společníka na jednání společnosti Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost, a to v období od 01.01.2019
do 31.12.2022; 2) v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, delegaci Ivana Vrkoče k zastupování
města Žamberka jako společníka na jednání společnosti Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní
společnost, a to v období od 01.01.2019 do 31.12.2022;
3) v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
delegaci JUDr. Jitky Kubové k zastupování města Žamberka jako společníka na valných hromadách společnosti
Podorlická poliklinika s.r.o., a to v období od 01.01.2019
do 31.12.2022; 4) v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, delegaci Jiřího Dytrta k zastupování
města Žamberka jako společníka na valných hromadách
společnosti EKOLA České Libchavy, s.r.o., a to v období od
01.01.2019 do 31.12.2022; 5) v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. g) zákona o obcích pokračování zastupování města Žamberka v dozorčí radě spol. EKOLA České Libchavy
s.r.o., Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16Z, 17+, 18+, 19+, 20N, 21+

 03/2018-ZAST/63

schvaluje a vydává: 1) obecně závaznou vyhlášku města
Žamberka č. 3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů; 2) obecně závaznou vyhlášku města Žamberka č. 4/2018 o místním
poplatku ze vstupného; 3) obecně závaznou vyhlášku
města Žamberka č. 5/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
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 03/2018-ZAST/64

schvaluje: 1) měsíční odměny neuvolněným členům
zastupitelstva za výkon funkce dle údajů uvedených
v příloze k tomuto bodu jednání ZM. Odměna bude
poskytována ode dne 05.12.2018. V případě nástupu
náhradníka na uprázdněný mandát člena ZM bude
odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě
budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude
odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných
členů ZM se stanovuje odměna jako souhrn odměn.
Do souhrnu se zahrnují pouze odměny za výkon funkce
člena rady, předsedy nebo člena výboru ZM, předsedy
nebo člena komise města. Do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně tři odměny za funkce s nejvyšší
odměnou schválenou ZM; 2) odměny za výkon funkce poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy
ZM a nejsou zaměstnanci města, dle údajů uvedených
v příloze k tomuto bodu jednání ZM. Odměna bude poskytována ode dne 05.12.2018. V případě budoucích
změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/65

- schvaluje: 1) smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti
na části území Pardubického kraje v období od 09.12.2018
do 14.12.2019 a úhradě nákladů s tím spojených mezi Pardubickým krajem, IČ: 70892822, a městem Žamberkem,
IČ: 00279846; 2) poskytnutí příspěvku Pardubickému
kraji, IČ: 70892822, k úhradě nákladů spojených se zajištěním dopravní obslužnosti na části území Pardubického
kraje v období od 09.12.2018 do 14.12.2019 ve výši 137.214 Kč
- ukládá odboru finančnímu zapracovat částku 137.214 Kč
do návrhu rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
na rok 2019. Termín: 21.12.2018
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16Z, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/66

- ruší: 1) usnesení ZM 32/2018/ZAST/815 ze dne
10.04.2018, kterým byl schválen odkup pozemku parc. č.
2376/1 v k. ú. Žamberk od J. P., za kupní cenu 2.428.110 Kč;
2) usnesení ZM č. 34/2018-ZAST/863 ze dne 19.06.2018,
kterým zastupitelstvo vzalo na vědomí rozdělení pozemku parc. č. 2376/1 na pozemky parc. č. 2376/1 a 2376/3
v k. ú. Žamberk
- schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka pro rok 2018 uvedená v tabulce č. 4.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/67

schvaluje OS 1101 Směrnici pro tvorbu a využívání sociálního fondu městského úřadu, úseku Tělocvičny, městské
policie a uvolněných zastupitelů města Žamberka s účinností od 01.01.2019.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/68

- schvaluje dohodu o změně společenské smlouvy spol.
Vodovody a kanalizace Žamberk, v. o. s., se sídlem Žamberk, Masarykovo náměstí 166, IČ: 60930811
- pověřuje starostu města podpisem této dohody.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5Z, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/69

bere na vědomí informaci A. F., prokuristy spol. Vodovody
a kanalizace Žamberk, v. o. s., o změnách v provozová-

ní vodohospodářského majetku společnosti Vodovody
a kanalizace Žamberk, v.o.s., od 01.01.2019.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5Z, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/70

bere na vědomí informaci o činnosti rady města za období od 29.10.2018.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/71

- bere na vědomí informaci o činnosti Finančního výboru
za období od 13.11.2018
- schvaluje dalšími členy Finančního výboru Ing. R. Hofmana a D. Ševčíka s účinností od 06.12.2018.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+, 13+, 14A,
15+, 16Z, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 03/2018-ZAST/72

schvaluje Kontrolní výbor ve složení: Mgr. Josef Kotyza předseda, členové MUDr. Jiřina Jirešová, Čestmír Doubrava, Mgr. Jitka Moskvová, Václav Kodytek.
přijato, pro: 12, proti: 2, zdržel se: 4
1Z, 2+, 3+, 4+, 5Z, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12Z, 13+, 14A,
15+, 16-, 17+, 18+, 19+, 20Z, 21Hlasování:
pro: +, proti: -, zdržel se: Z, nehlasoval: N,
nepřítomen: A (absence)
1. Andrle Petr, Mgr.
2. Dytrt Jiří
3. Halbrštát Petr
4. Halbrštátová Jaroslava
5. Hlaváčová Martina, Mgr.
6. Chvátilová Hana, PhDr.
7. Jäger Ondřej, Ing.
8. Jedlička Oldřich, Ing. Bc.
9. Jirešová Jiřina, MUDr.
10. Kalous Tomáš, Mgr.
11. Kašpar Jiří
12. Kotyza Josef, Mgr.
13. Mencák Jiří, Mgr.
14. Pospíšil Roman, Mgr.
15. Procházka Petr
16. Prokop Jaromír, MUDr.
17. Šebková Zděnka
18. Ulrich Tomáš
19. Vrkoč Ivan
20. Zářecký Pavel, Ing.
21. Žejdlík Jaromír, Mgr.

USNESENÍ RM č. 4
ze dne 13.12.2018

 04/2018-RADA/204

schvaluje ověřovatelem zápisu RM PhDr. H. Chvátilovou.

 04/2018-RADA/205

schvaluje předložený program jednání RM.

 04/2018-RADA/206

bere na vědomí: společné územní rozhodnutí a stavební povolení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na stavbu
„areál firmy OMNIPORT spol. s r.o. na pozemcích v k. ú.
Žamberk“; územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby „zpevněná manipulační příjezdová plocha“ na pozemku parc. č. 1457/7 v k. ú. Žamberk;
rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o změně
stavby před jejím dokončení spočívající v prodloužení lhůty dokončení stavby „stavební úpravy objektu
Muzea starých strojů a technologií“ na pozemních parc.
č. 2675/3, 2672/3 k. ú. Žamberk; veřejnou vyhlášku
Stavebního úřadu MěÚ Žamberk - územní rozhodnutí
o umístění stavby „pokládka datového vedení Žamberk

- ulice 28. října, Komenského a Mánesova“ na pozemcích v k. ú. Žamberk; oznámení Stavebního úřadu MěÚ
Žamberk o zahájení stavebního řízení na stavbu „stavební úprava domu čp. 6 - prodejna pekařství a cukrářství“
na pozemku parc. č. 281 v k. ú. Žamberk.

 04/2018-RADA/207

bere na vědomí: rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk
o odvodech za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu části pozemku parc. č. 2422/7 v k. ú. Žamberk
pro akci „Novostavba rodinného domu včetně zpevněných ploch“; rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk
o souhlasu k zásahu do významného krajinného prvku
- kacení a práce v břehových porostech v k. ú. Líšnice,
Žamberk, Helvíkovice na území přírodního parku Orlice;
oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřeviny rostoucí mimo
les „1 ks smrku ztepilého na pozemku parc. č. 1598/3
v k. ú. Žamberk“; usnesení odboru ZPZE MěÚ Žamberk
ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
„1 ks smrku ztepilého na pozemku parc. č. 1598/3 v k. ú.
Žamberk“, dřevina, která není předmětem řízení o povolení kácení stromů rostoucích mimo les v řízení „2 ks smrku
ztepilého na pozemku parc. č. 1598/23 v k. ú. Žamberk“.

 04/2018-RADA/208

bere na vědomí: rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk
o povolení zvláštního užívání a uzavírky místní komunikace ul. Masarykovo náměstí pro pořádání kulturní akce
Novoroční ohňostroj; veřejnou vyhlášku odboru SPDO
MěÚ Žamberk - opatření obecné povahy, stanovení
přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. 38c
Masarykovo náměstí z důvodu konání akce Novoroční ohňostroj; rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk
o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu „Žamberk - Husovo nábřeží, novostavba chodníku“
na pozemku parc. č. 3723/1 v k. ú. Žamberk.

 04/2018-RADA/209

bere na vědomí oznámení odboru REUP o projednávání
návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Kunvald.

 04/2018-RADA/210

bere na vědomí oznámení Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru OZPZ o zahájení řízení ve věci vydání
rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení
ke sběru a výkupu odpadů a s jeho provozním řádem
pro společnost TS ŽAMBERK s.r.o.

 04/2018-RADA/211

schvaluje příspěvkové organizaci MŠ Sluníčko, nám.
Gen. Knopa 433, Žamberk: 1) rozpočet úplných nákladů
a výnosů na rok 2019 dle přílohy č. 1; 2) střednědobý
výhled rozpočtu na roky 2020-2021 dle přílohy č. 2.

 04/2018-RADA/212

schvaluje příspěvkové organizaci MŠ Čtyřlístek, Tylova
1244, Žamberk: 1) rozpočet úplných nákladů a výnosů
na rok 2019 dle přílohy č. 1; 2) střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2020-2021 dle přílohy č. 2.

 04/2018-RADA/213

schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ Žamberk, 28. října 581, Žamberk: 1) rozpočet úplných nákladů a výnosů
na rok 2019 dle přílohy č. 1; 2) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021 dle přílohy č. 2.

 04/2018-RADA/214

schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ Žamberk, Nádražní 743, Žamberk: 1) rozpočet úplných nákladů a výnosů
na rok 2019 dle přílohy č. 1; 2) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021 dle přílohy č. 2.

 04/2018-RADA/215

schvaluje příspěvkové organizaci SVČ ANIMO Žamberk,
28. října 713, Žamberk: 1) rozpočet úplných nákladů a výnosů na rok 2019 dle přílohy č. 1; 2) střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2020-2021 dle přílohy č. 2.

 04/2018-RADA/216

schvaluje příspěvkové organizaci ZUŠ Petra Ebena, Masarykovo náměstí 145, Žamberk: 1) rozpočet úplných nákladů a výnosů na rok 2019 dle přílohy č. 1; 2) střednědobý
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výhled rozpočtu na roky 2020-2021 dle přílohy č. 2.

 04/2018-RADA/217

schvaluje příspěvkové organizaci Školní jídelna Žamberk,
nám. Gen. Knopa 433, Žamberk: 1) rozpočet úplných
nákladů a výnosů na rok 2019 dle přílohy č. 1; 2) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021 dle přílohy č. 2.

 04/2018-RADA/218

schvaluje příspěvkové organizaci Městská knihovna
Žamberk, Nádražní 743, Žamberk: 1) rozpočet úplných
nákladů a výnosů na rok 2019 dle přílohy č. 1; 2) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021 dle přílohy č. 2.

 04/2018-RADA/219

schvaluje příspěvkové organizaci Městské muzeum
Žamberk, ČSA 472, Žamberk: 1) rozpočet úplných nákladů a výnosů na rok 2019 dle přílohy č. 1; 2) střednědobý
výhled rozpočtu na roky 2020-2021 dle přílohy č. 2.

 04/2018-RADA/220

schvaluje příspěvkové organizaci MKP FIDIKO Žamberk,
Nádražní 39, Žamberk: 1) rozpočet úplných nákladů a výnosů na rok 2019 dle přílohy č. 1; 2) střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2020-2021 dle přílohy č. 2.

 04/2018-RADA/221

schvaluje příspěvkové organizaci CSP města Žamberk,
Albertova 357, Žamberk: 1) rozpočet úplných nákladů
a výnosů na rok 2019 dle přílohy č. 1; 2) střednědobý
výhled rozpočtu na roky 2020-2021 dle přílohy č. 2.

 04/2018-RADA/222

schvaluje příspěvkové organizaci ZUŠ Petra Ebena,
Masarykovo náměstí 145, Žamberk použití finančních
prostředků uspořených v roce 2018 na položce „spotřeba energie“ na financování zvýšených nákladů na položce „cestovné a ostatní služby“ dle žádosti příspěvkové
organizace.

 04/2018-RADA/223

schvaluje příspěvkové organizaci Městské muzeum
Žamberk, ČSA 472, Žamberk: 1) zvýšení mzdového limitu
pro rok 2018 o 31.000 Kč. Mzdový limit po úpravě bude
pro rok 2018 činit 1.056.500 Kč; 2) přesun finančních prostředků ve výši 26.000 Kč v rámci rozpočtu příspěvkové
organizace na rok 2018 z položky „ostatní osobní náklady“
na položku „mzdové náklady“; 3) financování zvýšených
mzdových nákladů ve výši do 5.000 Kč z fondu odměn
příspěvkové organizace a financování zvýšených nákladů na sociálním a zdravotním pojištění ve výši do 10.500
Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace tvořeného
ze zlepšeného výsledku hospodaření.

 04/2018-RADA/224

neschvaluje žádost o výjimku a o změnu účelu individuální dotace poskytnuté městem Žamberkem v roce 2018
příjemci dotace - Českému svazu včelařů, z.s., ZO Záchlumí, Česká Rybná 151, IČ: 61234974 dle Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 08.04.2018.

 04/2018-RADA/225

- schvaluje: 1) dodatek č. 6 ke smlouvě o zabezpečení
zimní údržby chodníků v Žamberku mezi městem Žamberkem, Masarykovo náměstí 166, Žamberk (objednatel) a TS ŽAMBERK s.r.o., Zemědělská 1052, Žamberk,
IČ: 25998218 (poskytovatel), kterým se vymezuje zimní
pohotovost pro rok 2018/2019; 2) ceník služeb pro zimní
údržbu chodníků pro rok 2018/2019
- pověřuje starostu města podpisem dodatku.

 04/2018-RADA/226

- schvaluje dodatek č. 9 ke smlouvě o zabezpečení veřejně prospěšných služeb v Žamberku ze dne 27.02.2009
mezi TS ŽAMBERK s.r.o., Zemědělská 1052, Žamberk,
IČ: 25998218 a městem Žamberkem, Masarykovo nám.
166, Žamberk
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 9.
Termín: 31.12.2018.

 04/2018-RADA/227

- schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
z programu Podpora památkové péče - 2. kolo, uzavřené
dne 15.08.2018 mezi městem Žamberkem, jako poskyto-

vatelem, a R. J. a R. J., jako příjemci dotace, na realizaci
opravy dlažby v průchodu domu čp. 175, Žamberk
- pověřuje starostu města podpisem dodatku ke smlouvě.

 04/2018-RADA/228

- bere na vědomí informaci příspěvkové organizace Středisko volného času, ANIMO, 28. října 713, Žamberk, o vyšším čerpání na položce rozpočtu příspěvkové organizace
na rok 2018 „ostatní osobní náklady“ o 89.000 Kč
- schvaluje příspěvkové organizaci SVČ ANIMO, 28. října
713, Žamberk, financování zvýšených nákladů na položce
rozpočtu „ostatní osobní náklady“ ve výši do 89.000 Kč
z rezervního fondu příspěvkové organizace tvořeného
ze zlepšeného výsledku hospodaření.

 04/2018-RADA/229

- bere na vědomí informaci příspěvkové organizace
Městská knihovna Žamberk, Nádražní 743, Žamberk
o plánovaném čerpání fondu odměn příspěvkové organizace v roce 2018
- schvaluje příspěvkové organizaci Městská knihovna
Žamberk, Nádražní 743, Žamberk: 1) zvýšení mzdového
limitu pro rok 2018 o 34.200 Kč. Mzdový limit po úpravě
bude pro rok 2018 činit 1.406.200 Kč; 2) použití finančních
prostředků uspořených v roce 2018 na položce „spotřeba
energie“ na částečné krytí navýšeného mzdového limitu
na rok 2018 a na nákup knih do knižního fondu dle žádosti
příspěvkové organizace.

 04/2018-RADA/230

- bere na vědomí žádost 1. FC Žamberk z.s., U Koupaliště 755, Žamberk, IČ: 70808554, o: 1) projednání změn
„smlouvy o poskytování služeb v Žamberku ze dne
01.04.2011“; 2) projednání využití bývalého zimního stadionu na parcele č. 230/1
- pověřuje 2. místostarostku a vedoucí finančního odboru
jednáním se statutárními zástupci (předseda výkonného výboru, člen výkonného výboru) 1. FC Žamberk z.s.,
U Koupaliště 755, Žamberk, ve věci předložené žádosti.
Termín: 31.12.2018.

 04/2018-RADA/231

schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka pro rok 2018 dle tab. č.1.

 04/2018-RADA/232

schvaluje: 1) převedení částky z položky rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka na rok 2018 „Městský úřad rezerva dotace sociální práce“ ve výši 42.002 Kč na položku „Městský úřad - 6121 Stroje, přístroje a zařízení“;
2) rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka pro rok 2018 dle tab. č.3.

 04/2018-RADA/233

- schvaluje: 1) aktualizované znění plánu oprav a údržby
na rok 2018 na hospodářské činnosti města realizované
Správou budov Žamberk s.r.o.; 2) plán oprav a údržby
na rok 2019 na hospodářské činnosti města realizované
Správou budov Žamberk s.r.o.
- bere na vědomí plnění plánu oprav a údržby na rok
2018 na hospodářské činnosti města realizované Správou
budov Žamberk s.r.o. ke dni 31.10.2018.

 04/2018-RADA/234

- schvaluje Dohodu o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy - WIFI4EU mezi Výkonnou agenturou pro
inovace a sítě na základě pravomocí, které na ni přenesla
Evropská komise, a městem Žamberkem, jako příjemcem grantu, na akci s názvem „WiFi4EU Podpora připojení
k internetu v místních komunitách - ve městě Žamberku“
- pověřuje starostu města podpisem Grantové dohody.

 04/2018-RADA/235

doporučuje zastupitelstvu města schválit cenový dodatek č. 21 ke smlouvě o zabezpečení veřejně prospěšných
služeb mezi městem Žamberkem, Masarykovo náměstí
166, Žamberk a TS ŽAMBERK s.r.o., Zemědělská 1052,
Žamberk, IČ: 25998218.

 04/2018-RADA/236

schvaluje: 1) převod finančních prostředků v rámci

kapitoly rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na
rok 2018 „Městský úřad“, a to: z položky 5171 Opravy a udržování na položku 6122 Stroje, přístroje a zařízení ve výši
14.000 Kč; z položky 5139 Nákup materiálu na položku 5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 72.000 Kč;
z položky 5171 Opravy a udržování na položku 5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 10.000 Kč;
z položky 5171 Opravy a udržování na položku 5172 Programové vybavení ve výši 7.000 Kč; 2) rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro rok
2018 dle tab. č. 6.

 04/2018-RADA/237

- bere na vědomí žádost vedoucí odboru SOCZ MěÚ
Žamberk o přesun finančních prostředků v rámci kapitoly rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018
„Pěstounská péče“
- schvaluje: 1) převod finančních prostředků v rámci kapitoly rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
na rok 2018 „Pěstounská péče“, a to: z položky 5169
Nákup ostatních služeb na položku 5011 Platy zaměstnanců ve výši 10.000 Kč; z položky 5169 Nákup ostatních služeb na položku 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení ve výši 3.000 Kč; z položky 5169 Nákup
ostatních služeb na položku 5032 Povinné pojistné na
veřejné zdravotní pojištění ve výši 1.000 Kč; z položky
5169 Nákup ostatních služeb na položku 5038 Povinné
pojistné na úrazové pojištění ve výši 100 Kč; 2) zvýšení
mzdového limitu Městského úřadu Žamberk o 10.000 Kč.
Mzdový limit Městského úřadu Žamberk na rok 2018 činí
28.369.150 Kč; 3) rozpočtová opatření rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka pro rok 2018 dle tabulky č. 4.

 04/2018-RADA/238

- schvaluje pronájem pozemků parc. č. 2368 - tr. tr. porost o výměře 33.519 m2 a parc. č. 2371 - tr. tr. porost
o výměře 2.987 m2 vedených na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk určených k provozování sportovních
disciplín motoristického charakteru od 01.03.2019 do
30.11.2019 za 1.500 Kč/celý předmět nájmu. Žadatel:
NOVA Motocross team Žamberk o.s. při ÚAMK, Pobočný
spolek, Nádražní 754, 564 01 Žamberk
- pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy
ve věci pronájmu pozemků parc. č. 2368 - tr. tr. porost
o výměře 33.519 m2 a parc. č. 2371 - tr. tr. porost o výměře 2.987 m2 vedených na LV č. 10001 pro obec a k.ú.
Žamberk určených k provozování sportovních disciplín
motoristického charakteru od 01.03.2019 do 30.11.2019
za 1.500 Kč/celý předmět nájmu.

 04/2018-RADA/239

ukládá odboru REUP vyvěsit na úřední desku Městského úřadu záměr výpůjčky na umístění předzahrádky na
části (54 m2) pozemku parc. č. 3687/17 - ost. plocha, ost.
komunikace z celkové výměry 5.020 m2 vedeném na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk na dobu určitou od
01.01.2019 do 31.12.2024 za podmínky uhrazení poplatku za užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství. Žadatel: CASCO 21 s.r.o., Bořivojova 878/35,
130 00 Praha 3. Termín: 20.12.2018.

 04/2018-RADA/240

nedoporučuje ZM schválit prodej části (cca 1.052 m2)
pozemku parc. č. 2422/1 - orná půda z celkové výměry
259.605 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk. Žadatel: J. Š.

 04/2018-RADA/241

ukládá odboru REUP vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje pozemků parc.
č. 477/63 - tr. tr. porost o výměře 39 m2, parc. č. 477/62
- tr. tr. porost o výměře 38 m2, parc. č. 477/61 - tr. tr. porost
o výměře 34 m2, parc. č. 477/65 - tr. tr. porost o výměře
46 m2, parc. č. 477/66 - tr. tr. porost o výměře 58 m2, parc.
č. 477/67 - tr. tr. porost o výměře 59 m2, vše vedeno na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk. Žadatel: J. a A. P., E. Ž., L.
a M. N., J. a V. P., L. D., J. M. Termín: 20.12.2018.
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 04/2018-RADA/242

- bere na vědomí informaci odboru REUP o průběhu
veřejné zakázky „Rekonstrukce a výstavba chodníků,
komunikací a parkovišť v k. ú. Žamberk“ rozdělené na 3 části
- schvaluje dodavatelem díla veřejné zakázky s názvem:
„Rekonstrukce a výstavba chodníků, komunikací a parkovišť v k. ú. Žamberk“ část 1. „Žamberk, ul. Hluboká - rekonstrukce chodníků“ zadané dle § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, formou zjednodušeného podlimitního řízení,
společnost MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec
Králové, IČ: 25968807 s ekonomicky nejvýhodnější nabídkovou cenou ve výši 2.705.168,64 Kč včetně DPH
- pověřuje po splnění zákonných a zadávacích podmínek,
které bude vybraný dodavatel prokazovat předložením
originálů či ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, starostu
města podpisem smlouvy o dílo.

 04/2018-RADA/243

- ruší usnesení č. 85/2017-RADA/4214 ze dne 05.10.2017
- bere na vědomí informaci odboru REUP o výsledku
poptávkového řízení „Žamberk, ul. ČSA - rekonstrukce
chodníku před čp. 582 a 583“
- schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Žamberkem a společností Stavitelství EU, s.r.o., (Husovo
náměstí 99, 517 54 Vamberk, IČ: 27521711) ve věci realizace stavby „Žamberk, ul. ČSA - rekonstrukce chodníku
před čp. 582 a 583“
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

 04/2018-RADA/244

- bere na vědomí výsledek poptávkového řízení na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP
na stavbách „Realizace úspor energií - MěÚ č.p. 833
Žamberk“ a „Vestavba osobní plošiny v čp. 833 Žamberk“
- schvaluje: 1) uzavření příkazní smlouvy mezi městem
Žamberkem a společností DABONA s.r.o. ve věci výkonu technického dozoru stavebníka na akcích „Realizace úspor energií - MěÚ čp. 833 Žamberk“ a „Vestavba
osobní plošiny v čp. 833 Žamberk“; 2) objednání výkonu
koordinátora BOZP na stavbách „Realizace úspor energií - MěÚ čp. 833 Žamberk“ a „Vestavba osobní plošiny
v čp. 833 Žamberk“ u společnosti Jan Navrátil (Husova 236,
Lanškroun, IČ: 65678494)
- pověřuje starostu města podpisem příkazní smlouvy
se společností DABONA s.r.o.

 04/2018-RADA/245

schvaluje zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „ZŠ Žamberk 743 - jazykové učebny a bezbariérové úpravy II.“ zadané v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem a podmínkami dotačního programu z důvodů hodných zvláštního
zřetele - ekonomických, pro které nelze po zadavateli
požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

 04/2018-RADA/246

- bere na vědomí žádost klubu TOSK doručenou
06.12.2018
- pověřuje odbor REUP zařazením finančních prostředků
na odstranění havarijního stavu v tenisové hale do rozpočtu 2019. Termín: 31.12.2018.

 04/2018-RADA/247

- schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo akce „ZŠ Žamberk 743 - rekonstrukce WC dívky“ uzavřené mezi městem Žamberkem a firmou Zdeněk Pauk - Stavopa se
sídlem Barákova 299, 507 81 Lázně Bělohrad, IČ: 74266501
ve věci prodloužení termínu ukončení realizace díla
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 3 ke
smlouvě o dílo akce „ZŠ Žamberk 743 - rekonstrukce
WC dívky“ uzavřené mezi městem Žamberkem a firmou
Zdeněk Pauk - Stavopa se sídlem Barákova 299, 507 81
Lázně Bělohrad, IČ: 74266501 ve věci prodloužení termínu
ukončení realizace díla.

 04/2018-RADA/248

- bere na vědomí sdělení vedoucí REUP a 1. místostarosty
o stavu chladící jednotky a nákladech na její opravu

- schvaluje: 1) provedení opravy chladící jednotky do výše
450.000 Kč a pověřuje odbor REUP objednáním prací;
2) rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka pro rok 2018 dle tab. č. 5.

 04/2018-RADA/249

- 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.

 04/2018-RADA/250

- schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v čp. 833
v Žamberku mezi městem Žamberkem, jako pronajímatelem, a Českou republikou - Úřadem práce České republiky, IČ: 72496991, se sídlem Praha 7, Dobrovského 1278/25
- pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.

 04/2018-RADA/251

- schvaluje pronájem nebytových prostor v domě čp. 357
postaveného na stp. č. 1321 v k. ú. Žamberk (ordinace, přípravna, čekárna a sociální zařízení), a to nájemci Rehabilitace Žamberk s.r.o., Albertova 357, Žamberk
- pověřuje Správu budov Žamberk s.r.o., uzavřením
smlouvy o nájmu

 04/2018-RADA/252

- schvaluje kalkulaci cen na sběrný dvůr pro rok 2019
- pověřuje starostu města podpisem kalkulace cen na
sběrný dvůr. Termín: 04.01.2019.

 04/2018-RADA/253

bere na vědomí informaci odboru ZPZE o zhotovené
závěrečné zprávě č. 3 k inventarizaci 669 ks stromů
a stromových skupin na pozemcích ve vlastnictví města
Žamberka.

knihovna Žamberk; Mgr. Daniel Kubelka, MKP - FIDIKO
Žamberk; PhDr. Hana Chvátilová, ZUŠ Petra Ebena, Žamberk; Bc. Alena Němcová, SVČ, ANIMO, Žamberk.

 04/2018-RADA/259

bere na vědomí zápis z jednání Bytové komise ze dne
06.12.2018.

 04/2018-RADA/260

schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ul. U Polikliniky 1064/13 s M. Š.
do 31.12.2020.

 04/2018-RADA/261

schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ul. U Polikliniky 1054/21 Z. S.
do 31.12.2019.

 04/2018-RADA/262

schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt v ul. 28. října
1325/1 s A. a I. M. do 30.06.2019.

 04/2018-RADA/263

schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Kyjevská 975/1 K. H. do 31.01.2021 s podmínkou opuštění
bytu v případě potřeby města přidělit byt imobilní osobě.

 04/2018-RADA/264

schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční čp. 652/3 A. R.
do 31.12.2019.

 04/2018-RADA/265

bere na vědomí oznámení ředitelky Školní jídelny Žamberk o změně cen obědů od 01.01.2019 z důvodu navýšení režií viz příloha.

 04/2018-RADA/266

při výkonu valné hromady spol. Správa budov Žamberk
s.r.o., IČ: 25280091, se sídlem Žamberk, Klostermanova
990, schvaluje od 01.01.2019 smlouvu o výkonu funkce
jednatele společnosti Správa budov Žamberk s.r.o., která
bude uzavřena s jednatelem Ing. Janem Filipem.

 04/2018-RADA/267

při výkonu valné hromady společnosti TS ŽAMBERK
s.r.o., IČ: 25998218, se sídlem Žamberk, Zemědělská 1052,
schvaluje od 01.01.2019 smlouvu o výkonu funkce jednatele TS ŽAMBERK s.r.o. pana Ivana Vrkoče.

 04/2018-RADA/268

schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor buněk v areálu zimního stadionu Pod Černým lesem na
pozemkové parc. č. 1758/4 v k. ú. Žamberk pro provozování občerstvení pro veřejnost na zimním stadionu ve
stavební buňce na dobu určitou od 15.12.2018-28.02.2019.

USNESENÍ RM č. 5
ze dne 19.12.2018

 05/2018-RADA/269

schvaluje ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku.

 05/2018-RADA/270

schvaluje předložený program jednání RM.

 05/2018-RADA/271

schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka pro rok 2018 dle tab. č. 1.
Zpracovala Bc. Kamila Borovičková,
sekretariát starosty města

 04/2018-RADA/254

schvaluje kácení 1 ks šeříku (Syringa vulgaris) na pozemku parc. č. 718 v k. ú. Žamberk a 2 ks zeravů západních
(Thuja occidentalis) za podmínky, že subjekt, který provede kácení, zajistí plnění povinností hospodářského
subjektu podle zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva
a dřevařských výrobků na trh, včetně jejich prováděcích
předpisů (Systém náležité péče) a zajistí odpovídající
náhradní výsadbu za pokácené dřeviny. Dřevní hmota
zůstává v majetku vlastníka pozemku (města Žamberka). Žadatel: TS ŽAMBERK s.r.o., Zemědělská 1052, 564 01
Žamberk. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní
správy vyžadované zvláštním předpisem (např. zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů).

Trocha statistiky - obyvatelstvo v Pardubickém kraji
v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Počet obyvatel Pardubického kraje vzrostl od počátku roku 2018 do konce září o 1,5 tisíce osob, k 30. září žilo
na území kraje celkem 519.878 osob. Na přírůstku počtu obyvatel se podílelo stěhování, přirozený přírůstek byl
zanedbatelný. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku přibylo narozených i zemřelých. Uzavřeno bylo
také více manželství, zatímco rozvodů meziročně ubylo.
Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 04/2018-RADA/255

bere na vědomí Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 04.12.2018 viz příloha.

 04/2018-RADA/256

bere na vědomí zápis z jednání redakční rady Žamberských listů dne 03.12.2018 a informaci o plnění rozpočtu
Žamberských listů.

 04/2018-RADA/257

- bere na vědomí informaci vedoucí kanceláře tajemníka o potřebě posílení položek rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2018 „Městský úřad Žamberk ostatní osobní náklady“ a „Tělocvična U Žirafy - ostatní
osobní náklady“
- schvaluje: 1) ponížení mzdového limitu Městského úřadu Žamberk o 20.000 Kč. Mzdový limit Městského úřadu
Žamberk na rok 2018 činí 28.359.150 Kč; 2) rozpočtová
opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro
rok 2018 dle tab. č. 2.

V prvních třech čtvrtletích roku 2018 bylo v kraji uzavřeno 2.357 manželství, tj. o 141 více než v témže období
o rok dříve. V 71 % případů šlo u obou snoubenců o jejich první sňatek. Rozvedeno bylo v kraji podle dostupných
informací během ledna až září 2018 celkem 719 manželství, což je o 143 méně než ve stejném období v roce
2017. Ve 41 % případů bylo manželství rozvedeno na základě společného návrhu manželů. Mezi rozvedenými
manželstvími převažovala ta s nezletilými dětmi (62 %).
Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji

 04/2018-RADA/258

schvaluje platové výměry ředitelů příspěvkových organizací od 01.01.2019: Iva Pražáková, MŠ Čtyřlístek; Blanka
Reková, MŠ Sluníčko; Mgr. Jaromír Žejdlík, ZŠ 28. října,
Žamberk; Mgr. Roman Pospíšil, ZŠ Nádražní, Žamberk;
Marta Kacálková, Školní jídelna Žamberk; Mgr. Miroslava Krajčírová, CSP Žamberk; Mgr. Petr Hažmuka, Městské muzeum Žamberk; Ing. Jana Hlaváčová, Městská

Mgr. Klára Vávrová, Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích, redakčně upraveno
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150 let ochotnického divadla v Žamberku

Kapitola 8. EPILOG – 1. část
Podle názvu této kapitolky to vypadá, že se seriál o ochotnickém divadle chýlí ke konci. Ano, je tomu
tak, ale zatím jen malými krůčky. V posledním díle jsme uzavřeli stopadesátiletou historii ochotnického
divadla v Žamberku a Spolku divadelních ochotníků DIVIŠ Žamberk včetně krátkodobého trvání (období
2. SV do roku 1948) jeho odnože v podobě souboru D3. A co se na ochotnické divadlo podívat v dalších
částech očima jeho některých aktérů?
Moje první role v Divišově divadle byla ve hře
Ruka na rameni, ve které jsem hrála duši zemřelé
manželky, která vtipně reagovala na repliky ostatních členů rodiny. Psal se rok 1973, dcery už jsem
měla ve věku, kdy jsem od nich mohla 2x týdně
odejít na zkoušky. Často chtěly jít se mnou a občas
se jim to i podařilo se slibem, že budou tiše v hledišti
sledovat průběh zkoušky.
Po několika odehraných divadlech jsme se domluvili, že bychom mohli uvést hru se zpěvy. Zpěváků
jsme měli dost ve smíšeném sboru, který vedla
paní učitelka Dolečková, zkušených herců bylo
také dost, a tak v roce 1980 byla premiéra hry se
zpěvy Děvče z předměstí. Té předcházelo dlouhé
zkoušení. Vždyť sjednotit na jevišti herce, tanečníky,
zpěváky a doladit vše s orchestrem nebyla legrace.
Všichni účinkující byli trpěliví a ochotní třeba 10x,
20x opakovat nástupy a doladit intonaci s orchestrem, aby diváci byli spokojeni. Ale vše se nakonec
podařilo, že nás lidé zastavovali na ulici a dožadovali
se repríz, kterých bylo šest. A my jsme se rozhodli,
že budeme v operetách pokračovat a nakonec jich
bylo uvedeno ještě deset. Díky pevným nervům
Hany Kvapilové při režii a dirigentům Vilému
Milena Šímová
V roce 2018 získala Cenu města Žamberka za dlou- Maivaldovi, Mirku Strnadovi a Rosťovi Zábrahovi
holetou aktivitu ve Spolku divadelních ochotníků jsme se snažili připravit hezká představení, která
byla reprízována až 11x (Srdce v rákosí).
a celoživotní práci v předškolních zařízeních.
K Roku českého divadla jsme nacvičili Fidlovačku,
kde nás bylo s muzikanty 104 účinkujících. To oce„Divadlo a hudba je droga“
To kdysi vyslovil náš bývalý kolega herec, režisér nila i porota, která nás kriticky sledovala. Zkoušky
a dlouholetý ochotník Vladimír Pešek, kterého láka- trvaly někdy až šest hodin, ale za ten výsledek
li i do profesionálního divadla. A já s ním naprosto to stálo. Zpěvy u této hry nacvičila paní učitelka
souhlasím. U příležitosti oslav 150. výročí ochotníků Dolečková, já jsem si zahrála paní Mastílkovou.
v Žamberku jsem si uvědomila, že k nim patřím už Po éře operet jsme se opět vrátili k nácviku
45 krásných let prožitých se skvělými lidmi, kteří divadelních her. Tolik lidí, co bylo potřeba do operet,
neváhali obětovat svůj volný čas pro tohoto koníčka by se nám už asi nepodařilo dát dohromady.
A tak jsem nad fotografiemi vzpomínala, do kolika
(nebo spíš koně).

osudů žen jsem v rolích vstoupila - dámy, ženy
stíhané krutým osudem, matky, ženy rázné, a nakonec jsem spočítala, že jich bylo 28. Jsem za ně
moc ráda, protože jejich osudy, radosti, zlost i láska
obohatily můj život. A mám radost, že se mi podařilo
přivést k divadlu i moje dcery, které si zahrály v mnoha hrách, i moje vnučky se objevily v dětských rolích.
Chtěla bych poděkovat všem věrným divákům,
kteří nám fandí a dokážou nám odpustit i nějaké to
okno, přeřeknutí nebo trochu opožděný nástup na
scénu - i to se stává. Škoda, že už mě paměť zrazuje, že nemohu hrát. Ale moje láska k divadlu trvá
stále, proto pomáhám aspoň napovídáním, abych
byla stále v kontaktu s ochotníky a sledovala mladší
generaci, jak se jim daří pokračovat na prknech
Divišova divadla, která pro nás všechny znamenají
svět.
Milena Šímová

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2019
Letošní Tříkrálová sbírka přinesla nejen radost
a požehnání do našich domovů, ale především
konkrétní pomoc pro lidi z našeho okolí, kteří
ji potřebují. Sbírka je také krásnou ukázkou toho,
že dokážeme i v dnešním světě spolupracovat na
společném díle: Charita, obecní úřady, farnosti,
občanské spolky, stovky dobrovolníků a tisíce lidí vidí
v TS smysluplnou akci, do které se již 19 let obětavě
zapojují. Jako organizátor akce a příjemce vybraných
peněz Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně děkuje všem vám, kteří jste se na Tříkrálové sbírce podíleli
buď jako dobrovolníci nebo přispěvatelé. Podrobné
výsledky najdete na webu OCH www.uo.charita.cz.
Všichni koledníci a organizátoři jsou zváni 4. února
2019 na divadelní představení „Vyprávění starého
vlka aneb pravda o Karkulce“ v 18 hodin v Orlovně
Letohrad-Orlice.
Markéta Drmotová

Poděkování za Tříkrálovou sbírku
v Žamberku
Tříkrálová sbírka pro Charitu ČR u nás proběhla
v sobotu 5. ledna 2019. Do ulic vyrazilo 11 skupinek
tří králů. Vybralo se neuvěřitelných 94.655 Kč.
Děkuji vám všem, kteří jste do sbírky přispěli, děkuji
dětem i dospělým, kteří se sbírkou pomohli.
Díky, že nám pomáháte pomáhat. Ludmila Kladivová
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Jaký byl uplynulý rok
Vážený čtenáři, informujeme Vás tímto o činnosti
Svazu postižených civilizačními chorobami za uplynulé období. Organizace, která se řadí mezi jednu z největších v našem městě s celoročním programem pro
své členy. Jedná se zejména o nabídku sportovních
aktivit, kulturních a poznávacích zájezdů, ozdravných
pobytů aj., pochopitelně s ohledem na zdravotní stav
členů organizace. Zájezdy, sportovní hry či ozdravný
pobyt vyžadují značnou dávku zařizování a následných obav, aby všechno „klaplo“.
Mnohdy se musí improvizovat.
Ten, kdo podobnou akci zajišťoval,
ví, s jakými obtížemi a starostmi se
může setkat. Zájezdy i matrikářskou činnost si na svá bedra vzala
dobrovolně Ing. Topičová, za což
jí velmi děkujeme. Členkou výboru
je také Jiřina Kratochvílová, která je
pověřena zastupováním organizace
na jednáních Okresního výboru,
jehož je rovněž členkou. Paní Jana
Stoklásková má ve výboru funkci
zapisovatelky a kronikářky, Vlasta Pavlousková má na starosti PR
a zastupuje organizaci v Dopravní
komisi města Žamberka. Důležitým
členem výboru je Iva Kočová, účetní, která dbá na řádné finanční zpracování pořádaných aktivit a operativní vyvěšení zpráv v informačních skříňkách
SPCCH. Josef Trejtnar, člen výboru, je zapojen do
organizačního týmu sportovního dne a výroční členské schůze a je veden jako místopředseda organizace.
Kontrolní komise pracuje ve složení: Jarmila Kalousková (předsedkyně) a Marie Keprtová (členka). Třetí
člen komise pan František Juřica k 1. prosinci 2018
(na svoji žádost) činnost ve výboru ukončil. Tímto
bychom chtěli požádat, kdo by měl zájem na pozici
člena kontrolní komise pracovat, bude vítán. Předsedou místní organizace je pan Marek Rybár, který

je zodpovědný za její činnost. Výbor organizace
SPCCH v Žamberku se schází jedenkrát za měsíc v zasedací místnosti radnice, kterou nám propůjčila zdarma
rada města Žamberka. Naše práce spočívá zejména
v tom, aby se i lidé se zdravotním postižením mohli
zapojit do společenského života, nestranili se společnosti
a dokázali sobě i ostatním, že nejsou se svou nemocí
osamoceni, ale že se také, i přes svůj zdravotní handicap,
dokáží ze života radovat. Jsme vděčni radě města Žamberka, která nám dlouhodobě poskytuje finanční prostředky. Bez této podpory bychom činnost organizace
museli značně omezit. Velmi si toho vážíme a děkujeme.
Vyhodnocení činnosti za uplynulý rok 2018
V březnu jsme uskutečnili v restauraci Na Kopečku
tradiční výroční členskou schůzi. Od ledna do března jsme pořádali každých 14 dnů tradiční zájezdy
na rekondiční plavání do krytého bazénu v České
Třebové. O velkém zájmu svědčí vždy zaplněný

autobus, a proto završením plavecké sezony byl
5. dubna zájezd do termálního parku ve Velkých
Losinách. Velkou spokojenost projevili po příjezdu
účastníci divadelního představení „Pravda“ v divadle Na Fidlovačce, který byl uskutečněn 21. dubna.
Ani květen se neobešel bez poznávacího zájezdu
s názvem Díry u Hanušovic. Nádherné počasí, krásná
panoramata Kralického Sněžníku, a také Jeseníků,
kde jsme obdivovali louky plné lučního kvítí, množství úžasné zeleně a nemohu nezmínit návštěvu zajímavé stálé expozice hudebních nástrojů v Ostružné.

V sobotu 2. června se konaly v areálu Autokempingu
Pod Černým lesem Sportovní hry „O pohár starosty
města“. Členky výboru napekly vynikající moučníky,
vyrobily úžasné jednohubky, postaraly se o dostatek
kávy, čaje, nealko nápojů, byly zajištěny hodnotné
ceny pro vítěze, upravena sportovní stanoviště, ke
každému stanovišti byl přidělen odpovědný rozhodčí.
Výsledky vyhlásili a společně s cenami předali místostarosta města Ing. Bc. Oldřich Jedlička (který společně
se soutěžícími absolvoval všech deset sportovních
disciplín) a Ing. Topičová, která byla hlavní komisařkou
her. Předseda organizace Marek Rybár pak poděkoval přítomným za účast, drobné dárky v podobě tašky
s reklamními předměty města Žamberka obdrželi
všichni rozhodčí. V červenci se výbor neschází, ale
již v srpnu se uskutečnil kulturně poznávací zájezd
do sklárny Lindava. V září si mohli zájemci vychutnat týdenní ozdravný pobyt v Sezimově Ústí, který
výbor na přání mnoha spokojených
účastníků zařazuje do plánu činnosti
již několik let (letos je rovněž potvrzen podzimní termín, datum konání
a výběr záloh bude zveřejněn). V říjnu
se konal zájezd na tržnici do polské Kudowa Zdroj, od října do prosince jsme
uskutečnili pět zájezdů do krytého
plaveckého bazénu v České Třebové.
Na začátku prosince (6. 12.) bylo
v pivovaru Kanec uspořádáno již
tradiční posezení s hudbou. Zájem
o posezení se každým rokem zvyšuje,
což pořadatele, tedy nás, výbor, velmi
těší.
Vážení čtenáři, členové MO SPCCH,
děkujeme Vám za přízeň, kterou nám
svou účastí na akcích projevujete, a
věřte, že je pro nás velkou motivací k
pořádání dalších akcí. Do nového roku
2019 radost ze života a pevné zdraví přeje
za výbor MO SPCCH Žamberk Vlasta Pavlousková

Zvláštní poděkování
za vynikající spolupráci patří:
Městu Žamberku, Autobusové přepravě LUKABUS Leopold Paďour Lukavice a jeho řidičům, Janu
Kulhánkovi – Autokempink Žamberk, Tiskárně
Kerschbaum - majiteli Davidu Kerschbaumovi,
Michalu Potužníkovi – vedoucímu plaveckého
krytého bazénu v České Třebové.

SONS ČR informuje
Organizace SONS ČR z.s. a její oblastní odbočka působí v České Třebové již více
než dvě desetiletí a je zaměřena na poskytování služeb zrakově postiženým
občanům. Rada oblastní odbočky připravuje pro své členy aktivity na využití
volného času a sociálního poradenství. V rámci poradenství jsme připravili jarní a podzimní Den otevřených dveří spojený s výstavou kompenzačních
pomůcek. Účastnili jsme se Veletrhů poskytovatelů sociálních služeb v Ústí nad
Orlicí a Žamberku, Integračního dne v Ústí nad Orlicí a doplňkového programu
na plese spolku Za jeden provaz. Tyto akce jsou vždy připraveny i pro širokou
veřejnost. Volnočasové aktivity jsou zaměřeny na klubovou činnost, různá
posezení a setkání v prostorách SONS a terénní aktivity, např. turistické výlety a zájezdy. Nutné finanční prostředky na provoz poradny a činnost oblastní
odbočky získáváme formou dotací z Krajského úřadu Pardubického kraje,

měst, obcí, sbírky Bílá pastelka a vlastních zdrojů. Vážení čtenáři, dovolte mi
poděkovat touto cestou za dlouholetou podporu Pardubickému kraji za finanční
podporu projektu „Integrace zrakově postižených do společnosti v oblasti SAS
a OSP“. Všem sponzorům děkujeme a věříme, že nám zůstanou nakloněni
i v příštím roce.
Děkujeme za příspěvek na sbírku Bílá pastelka, která se konala 17. října. Celková
částka za prodané pastelky v Žamberku činila 6.553 Kč. V ulicích pastelky nabízeli
a prodávali studenti Gymnázia Žamberk. Tímto děkujeme za finanční příspěvek
zakoupením bílé pastelky a poděkování patří také všem dobrovolníkům,
kteří se aktivně zúčastnili sbírky. Vážení přátelé, závěrem mi dovolte popřát Vám
mnoho úspěchů v roce 2019.
Ivo Psota, předseda OO SONS ČR z.s., Česká Třebová
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