Usnesení RM č. 11/2019-RADA ze dne 21.03.2019
11/2019-RADA/547 - 11. Rada města
I. s chval uj e
ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou
11/2019-RADA/548 - 11. Rada města
I. s chval uj e
předložený program jednání RM
11/2019-RADA/549 - 11. Rada města
I. bere na v ědom í
- společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
Stavebního úřadu MěÚ Žamberk "přístřešek - krytá zahrádka" na pozemku parc.č.
3687/17 v k.ú. Žamberk
- veřejnou vyhlášku Stavebního úřadu MěÚ Žamberk - oznámení zahájení územního
řízení o umístění stavby "datové vedení Žamberk - ulice Hluboká a Havlíčkovo
nábřeží" na pozemcích parc.č. 3684, 3746 a 3715/1 v k.ú. Žamberk
- oznámení Stavebního řízení MěÚ Žamberk o zahájení společného územního a
stavebního řízení na povolení stavby "skladová hala AGS" na pozemcích parc.č.
2090/1, 2093/1, 2088/3, 2084/2, 4006 v k.ú. Žamberk
11/2019-RADA/550 - 11. Rada města
I. bere na v ědom í
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení kácení dřevin rostoucích mimo
les "1 ks smrk ztepilý na pozemku parc.č. 2336/25 v k.ú. Žamberk"”
11/2019-RADA/551 - 11. Rada města
I. bere na v ědom í
- kolaudační souhlas odboru SPDO MěÚ Žamberk s užíváním stavby "Žamberk rekonstrukce chodníků a komunikace v k.ú. Žamberk, část C ul. Komenského a
Mánesova" SO 101 rekonstrukce chodníku na pozemku parc.č. 781, 793, 800/1,
837/1, 845, 3699, 3700/2, 3701/6, 3702, 3703/1 v k.ú. Žamberk
- kolaudační souhlas odboru SPDO MěÚ Žamberk s užíváním stavby "rekonstrukce
chodníků a komunikace v k.ú. Žamberk, část B ulice 28. října" SO 101 chodník, SO
102 Přechod pro chodce" na pozemku parc.č. 385/1, 387, 389, 391, 395, 487/10,
487/46, 487/58, 3751/1, 3752/1, 3752/3, 3752/5, 3752/6, 3752/11, 3752/12, 3753,
3755 v k.ú. Žamberk
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení uzavírky místní komunikace č.
14d lávka pro pěší ev. č. 18.c-411 za sokolovnou přes řeku Divoká Orlice v
Žamberku - z důvodu havarijního stavu lávky na základě hlavní mostní prohlídky
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace - č. 85 c ul. U Polikliniky pro vyhrazené parkovací stání - parkovací
karta č. 11
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 19c a 15d ul. Hluboká, č. 55c a 34d ul. Pod Radnicí, č. 9c ul. Českých
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bratří a č. 89c a 56d ul. Vrbí, č. 18c ul. Havlíčkovo nábřeží pro užití silničního
pozemku pro provádění stavebních prací pro umístění el. vedení v rámci akce
"Žamberk vývody z TS 376 - rek. NN, kNN"
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 5c ul. Betlém pro umístění vodovodní a kanalizační přípojky na
pozemku parc.č. 3806/1 v k.ú. Žamberk pro výstavbu nového RD na pozemku
parc.č. 2499/1 v k.ú. Žamberk
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení uzavírky místní komunikace č.
19c a 15d ul. Hluboká z důvodu výstavby v rámci akce "Žamberk, ul. Hluboká rekonstrukce chodníků"
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o dodatečném povolení zvláštního užívání
místní komunikace č. 71c ul. Sokolovská pro odstranění havárie vodovodního řadu u
č.p.1112
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o dodatečném povolení zvláštního užívání
místní komunikace č. 47c ul. Nerudova pro odstranění havárie vodovodního řadu u
č.p. 1041
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o dodatečném povolení zvláštního užívání
místní komunikace č. 59c ul. Pod Suticí pro odstranění havárie vodovodního řadu u
č.p. 1140
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o dodatečném povolení zvláštního užívání
místní komunikace č. 45c ul. Nádražní pro odstranění havárie vodovodního řadu u
č.p. 434
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č.32c ul. Lipová pro umístění splaškové kanalizace, 3 přípojek
kanalizace, 3 přípojek vodovodu do místní komunikace v rámci akce "RD Žamberk vodovod a kanalizace" na pozemku parc.č. 3735 a 1611 v k.ú. Žamberk
11/2019-RADA/552 - 11. Rada města
I. bere na v ědom í
- rozhodnutí Krajského úřadu Pk, odboru OŽPZ o povolení, právnické osobě
Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost, provozování
kanalizace Žamberk pro veřejnou potřebu
11/2019-RADA/553 - 11. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis komise pro hodnocení žádostí o dotace z rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2019 ze dne 11.3.2019 pro dotační programy Podpora
volnočasových aktivit, Podpora kultury a Individuální dotace
II. s chval uj e
1. poskytnutí dotací ve výši do 50 tis. Kč v jednotlivém případě, z rozpočtu příjmů a
výdajů města Žamberka na rok 2019 z dotačních programů Podpora
volnočasových aktivit, Podpora kultury a Individuálních dotací
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z programu Podpora
volnočasových aktivit mezi městem Žamberkem, jako poskytovatelem a příjemci:
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1. Flyball Hop Trop, z.s., Žinkovská 1851/4, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ:
27019772, na realizaci projektu "Flyballový turnaj Eager´s Cup 2019" ve výši
16.000,- Kč;
2. KPM Žamberecký divočák, z.s., č.p. 41, 561 86 Záchlumí, IČ:
05022941,
na realizaci projektu "Modelářská soutěž 2019 - úhrada nájmu za výstavní
prostory, úhrada energií, ceny pro účastníky" ve výši 17.000,- Kč;
3. Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Žamberk, Vrbí 244, 564 01 Žamberk,
IČ: 13586335, na realizaci projektu "Školení, výcvik rybolovných technik,
soustředění, rybářský veletrh Praha (cestovné, vstupné)" ve výši 34.000,- Kč;
4. ŠŤASTNÝ DOMOV LÍŠNICE, o.p.s., č.p. 205, 561 84 Líšnice, IČ: 26994917, na
realizaci projektu "Zážitková odpoledne pro malé děti - Pidi farmář (materiál na
tvoření, učební pomůcky, veterinář, postroje pro miniponíky, králíky)" ve výši
12.000,- Kč;
5. Spolek Orlice, Tyršova 214, 564 01 Žamberk, IČ: 64772110, na realizaci projektu
"Příměstský tábor, pobyt v přírodě, terapie a tvoření" ve výši 28.000,- Kč;
6. Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Záchlumí, Česká Rybná 151, PSČ
561 85, IČ: 61234974, na realizaci projektu "Činnost organizace, školení včelařů,
včelařský materiál, pořízení multifunkčního zařízení" ve výši 20.000,- Kč;
7. Cesta pro rodinu, z.ú., Nádražní 22, 564 01 Žamberk, IČ: 61239330, na realizaci
projektu "Zájmové kroužky pro děti a mládež" ve výši 19.000,- Kč;
8. Český kynologický svaz ZKO Žamberk - 497, Pod Skalami 133, 564 01 Žamberk,
IČ: 64771261, na realizaci projektu "Podpora na rozvoj a činnost kynologického
sportu v Žamberku" ve výši 10.000,- Kč;
3. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z programu Podpora kultury
mezi městem Žamberkem, jako poskytovatelem a příjemci:
1. Domov pod hradem Žampach, Žampach č. 1, 564 01 Žamberk, IČ: 00854271, na
realizaci projektu "Letní hudební festival pod hradem Žampach 2019" ve výši
14.000,- Kč;
2. Muzeum starých strojů a technologií, z.s., Betlém 506, 564 01 Žamberk, IČ:
22682431, na realizaci projektu "Den otevřených dveří: Továrna na kolejích II" ve
výši 17.000,- Kč;
3. KULTURNÍ CENTRUM VONWILLERKA, z.s., Betlém 506, 564 01 Žamberk,
IČ: 05530792, na realizaci projektu "Kulturní akce ve Vonwillerce 2019" ve výši
12.000,- Kč;
4. Lay.no, o.s., Orlická 1103, 564 01 Žamberk, IČ: 22688595, na realizaci projektu
"(nejen) divadelní festival Ejhle, loutka 2019" ve výši 28.000,- Kč;
5. Mgr. Jiří Mencák, Nádražní 537, 564 01 Žamberk, IČ: 28 34 499, na realizaci
projektu "Podpora kulturního programu Vánočních trhů v Panském domě 2019"
ve výši 9.000,- Kč;
4. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí Individuální dotace mezi městem
Žamberkem, jako poskytovatelem a příjemci:
1. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žamberk, Vrbí 257, 564 01 Žamberk, IČ:
49312359, na realizaci projektu "Oprava stuh k historickému praporu a výroba
replik stuh, nákup autobaterie pro historickou techniku Praga z roku 1928" ve výši
38.000,- Kč;
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2. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žamberk, Betlém 499, 564 01
Žamberk, IČ: 49312511, na realizaci projektu "Energie potřebné na provoz
moštárny (el. energie, plyn, voda)" ve výši 29.000,- Kč;
III.
pověřuj e
starostu podpisem smluv
IV .
doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
1. schválit poskytnutí dotace z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok
2019 z programu Podpora volnočasových aktivit žadateli Junák - český skaut,
středisko Žamberk, z.s
2. schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z programu Podpora
volnočasových aktivit mezi městem Žamberkem, jako poskytovatelem a
příjemcem Junák - český skaut, středisko Žamberk, z. s., Zámecká, 564 01
Žamberk, IČ: 150 29 107, na realizaci projektu "Celoroční provoz 2019 a nová
táborová kuchyně" ve výši 64 000,- Kč
11/2019-RADA/554 - 11. Rada města
I. s chval uj e
inventarizační zprávu Ústřední inventarizační komise o výsledcích řádné
inventarizace veškerého majetku a závazků města Žamberk ke dni 31.12.2018 a o
dodržení Vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a vnitřní
směrnice číslo OS 2108 Směrnice o inventarizaci, v platném znění
II. pověřuj e
komisi pro likvidaci majetku města Žamberka k podání stanoviska radě města k bodu
1.4.5. Zbytný majetek, přílohy číslo 3, 4 a 5 inventarizační zprávy Ústřední
inventarizační komise o výsledcích řádné inventarizace veškerého majetku a závazků
města Žamberk ke dni 31.12.2018, v termínu do 02.05.2019
III.
ukl ádá
1. starostovi
1. města Žamberka, aby zajistil stanovisko škodní komise při MěÚ Žamberk k
bodu 1.4.1. Řešení schodků a mank, přílohy číslo 2 a 5 inventarizační zprávy
Ústřední inventarizační komise o výsledcích řádné inventarizace veškerého
majetku a závazků města Žamberk ke dni 31.12.2018, které bude následně
předáno radě města k projednání
Termín: 2.5.2019
11/2019-RADA/555 - 11. Rada města
I. doporučuj e
1. ZM schválit vstup města Žamberka, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk,
IČ: 00279846, do zájmového sdružení právnických osob Orlické hory a
Podorlicko se sídlem Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou, IČ: 72034459, s
platností od 1.5.2019 a vznik členství města Žamberka v zájmovém sdružení
právnických osob Orlické hory a Podorlicko, Rychnov nad Kněžnou
2. ZM schválit výši ročního členského poplatku města Žamberka do DS Orlické
hory a Podorlicko, Rychnov nad Kněžnou, ve výši 9 Kč na 1 obyvatele města
Žamberka
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3. ZM schválit pověření starostovi města Žamberka, Masarykovo náměstí 166,
Žamberk, IČ: 00279846, Ing. Bc. Oldřichovi Jedličkovi, k zastupování města
Žamberka na valné hromadě sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko
se sídlem Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou, IČ: 72034459
4. ZM schválit pověření starostovi města Žamberka k podpisu přihlášky ke členství
města Žamberka v zájmovém sdružení právnických osob Orlické hory a
Podorlicko, se sídlem Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou
11/2019-RADA/556 - 11. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit závazný ukazatel pro ostatní příjemce provozních dotací a příspěvků z
rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2019:
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis, Rychnov nad
Kněžnou: 24 264 Kč;
Svaz měst a obcí ČR, Praha: 23 198 Kč
11/2019-RADA/557 - 11. Rada města
I. s chval uj e
aktualizované znění vnitřní směrnice číslo OS2109 Hospodářská dispozice města
Žamberka, vydání č. 29
11/2019-RADA/558 - 11. Rada města
I. s chval uj e
1. smlouvu o výpůjčce tělocvičny v Žamberku, ul. 28. října 1375, Žamberk
uzavíranou se Základní školou Žamberk, Nádražní 743, se sídlem Nádražní 743,
Žamberk, IČ: 70995460, na školní rok 2018/2019;
2. smlouvu o výpůjčce tělocvičny v Žamberku, ul. 28. října 1375, Žamberk
uzavíranou se Základní školou Žamberk, 28. října 581, se sídlem 28. října 581,
Žamberk, IČ: 49316834, na školní rok 2018/2019;
3. smlouvu o výpůjčce tělocvičny v Žamberku, ul. 28. října 1375, Žamberk
uzavíranou se Základní školou Erudio Orlicko, se sídlem Velký Hájek 1554,
Žamberk, IČ: 04789954, na školní rok 2018/2019
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem smluv
Termín: 29.03.2019
11/2019-RADA/559 - 11. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
1. schválit přijetí dlouhodobého investičního úvěru městem Žamberk v roce 2019 ve
výši 160 mil. Kč s dobou splatnosti 20 let na financování investičních výdajů do
majetku ve vlastnictví města Žamberka
2. schválit jako poskytovatele dlouhodobého investičního úvěru městu Žamberk v
roce 2019 ve výši 160 mil. Kč na financování investičních výdajů do majetku ve
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vlastnictví města Žamberka peněžní ústav Komerční banka, a.s., Praha 1, Na
Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
11/2019-RADA/560 - 11. Rada města
I. s chval uj e
rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2019 dle tab.
č.1)
11/2019-RADA/561 - 11. Rada města
I. bere na v ědom í
plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2019 ke dni 28.2.2019
11/2019-RADA/562 - 11. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis komise pro hodnocení žádostí o dotace z rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2019 ze dne 13.3.2019 pro dotační program Podpora sportu a
tělovýchovy
II. s chval uj e
1. poskytnutí dotací ve výši do 50 tis. Kč v jednotlivém případě, z rozpočtu příjmů a
výdajů města Žamberka na rok 2019 z dotačního programu Podpora sportu a
tělovýchovy
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z programu Podpora sportu a
tělovýchovy mezi městem Žamberkem, jako poskytovatelem a příjemci:
1. UNIKOVO MTB TEAM z.s., Helvíkovice 157, 564 01 Žamberk, IČ: 06418279,
na realizaci projektu "Materiálně technické vybavení, startovné, soustředění, účast
na závodech" ve výši 27.000,- Kč;
2. Spolek Orlice, Tyršova 214, 564 01 Žamberk, IČ: 64772110, na realizaci projektu
"Plavecký výcvik a činnost sportovního klubu Integra Žamberk" ve výši 17.000,Kč;
3. X - Sports racing team, Chelčického 685, 564 01 Žamberk, IČ: 27026485, na
realizaci projektu "Startovné na šampionátech Mistrovství Evropy a Mistrovství
světa v psím spřežení" ve výši 9.000,- Kč;
4. Jezdecký klub Polsko, Polsko 428, 564 01 Žamberk, IČ: 26536731, na realizaci
projektů "Startovné na jezdeckých závodech a závodní výstroj pro koně a jezdce"
a "Vybavení výběhů - nádrže na vodu k napájení koní" v celkové výši 28.000,Kč;
5. Klub českých turistů, odbor Žamberk, 17. listopadu 1071, 564 01 Žamberk, IČ:
00655937, na realizaci projektu "37. ročník pochodu Za zlatým klíčem
Rokytenky“ ve výši 24.000,- Kč;
6. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žamberk, Vrbí 257, 564 01 Žamberk, IČ:
49312359, na realizaci projektu "Pořádání hasičských závodů O pohár starosty
města Žamberka“ a "„Sportovní vybavení a nářadí závodních hasičských družstev,
oprava překážek, tretry" v celkové výši 20.000,- Kč;
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7. KLUB VODÁKŮ ŽAMBERK, pobočný spolek SVoČR, č.p. 167, 561 70 Písečná,
IČ: 61234206, na realizaci projektu "Závod pramic a raftů 15 km po Divoké
Orlici“ ve výši 8.000,- Kč;
8. A.T., na realizaci projektu: "Akrobatické létání na bezmotorových letounech startovné" ve výši 19.000,- Kč;
9. D.P., na realizaci projektu: "Oblečení pro motokrosového jezdce reprezentující
město Žamberk" ve výši 13.000,- Kč;
III.
pověřuj e
starostu podpisem smluv
IV .
doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
1. schválit poskytnutí dotace z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok
2019 z programu Podpora sportu a tělovýchovy u žádostí nad 50 tis. Kč
2. schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z programu Podpora sportu a
tělovýchovy mezi městem Žamberkem, jako poskytovatelem a příjemci:
a) SK Žamberk, z.s., Hlavní 121, 564 01 Dlouhoňovice, IČ: 444 739 66, na realizaci
projektů: "1. Podpora činnosti dětí a mládeže SK Žamberk, z.s., 2. Podpora
sportovní činnosti dospělých SK Žamberk, z.s. přípravy a účasti na soutěžích, 3.
Podpora na opravy a provoz loděnice SK Žamberk, z.s. - opravy základů,
podezdívky objektu" ve výši 448 000,- Kč
b) Tělocvičná jednota Sokol Žamberk, Tyršova 534, 564 01 Žamberk, IČ: 612 39
666, na realizaci projektů: "1. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže TJ Sokol
Žamberk, 2. Podpora sportovní činnosti dospělých TJ Sokol Žamberk, 3. Podpora
na vybavení, provoz, energie, údržbu a opravy sokolovny TJ Sokol Žamberk"; ve
výši 328 000,- Kč
c) 1. FC Žamberk z.s., U Koupaliště 755, 564 01 Žamberk, IČ: 70808554, na
realizaci projektů: "1. Zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže v roce 2019,
2. Podpora sportovní činnosti dospělých v roce 2019"; ve výši 170 000,- Kč
d) TOSK Žamberk z.s., U Koupaliště 1362, 564 01 Žamberk, IČ: 266 52 871, na
realizaci projektů: "1. TENISPROGRAM 2019, 2. Tenis pro neregistrované a
seniory na Orlicku 2019, 3. Podpora na úhradu spotřebované energie pro zajištění
celoročního provozu tenisového areálu TOSK Žamberk"; ve výši 132 000,- Kč
e) Klub vodních sportů Žamberk, z.s., Pod Vlekem 185, 564 01 Dlouhoňovice, IČ:
05512433, na realizaci projektů: "1. Zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže na
rok 2019, 2. Zajištění sportovní činnosti dospělých 3. Předprojektová příprava
nové loděnice na Pastvinské přehradě, úpravy terénu"; ve výši 109 000,- Kč
f) ŠŤASTNÝ DOMOV LÍŠNICE, o.p.s., č.p. 205, 561 84 Líšnice, IČ: 26994917, na
realizaci projektu: "Jezdecký klub"; ve výši 24 000,- Kč
g) Aeroklub Žamberk, Letiště 1023, 564 01 Žamberk, IČ: 150 28 089, na realizaci
projektů: "1. Podpora leteckého výcviku mládeže, 2. Nákup letového zapisovače
NANO, 3. Prodloužení životnosti draku vlečného motorového letounu Z 226 OK
MPB" ve výši 49 000,- Kč
3. přesunout v rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2019 nevyčerpanou
částku dotace z podprogramu P3 Podpora jednotlivých sportovních akcí ve výši
25.000,- Kč do položky Individuální dotace
11/2019-RADA/563 - 11. Rada města

Strana 7/23

Usnesení RM č. 11/2019-RADA ze dne 21.03.2019
I.

s chval uj e
1. účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko, nám. Gen.
Knopa 433, Žamberk, IČ 75017458, sestavenou k 31.12.2018
2. hospodářský výsledek dosažený k 31.12.2018 ve výši 20,68 Kč rozdělit
následujícím způsobem:
- finanční prostředky ve výši 20,68 Kč přidělit do rezervního fondu

11/2019-RADA/564 - 11. Rada města
I. s chval uj e
1. účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244,
Žamberk, IČ 75017377, sestavenou k 31.12.2018
2. hospodářský výsledek dosažený k 31.12.2018 ve výši 31.091,65 Kč rozdělit
následujícím způsobem:
- finanční prostředky ve výši 31.091.65 Kč přidělit do rezervního fondu
11/2019-RADA/565 - 11. Rada města
I. s chval uj e
1. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Žamberk, 28. října 581,
Žamberk, IČ 49316834, sestavenou k 31.12.2018
2. hospodářský výsledek dosažený k 31.12.2018 ve výši 11.031,93 Kč vypořádat
následujícím způsobem:
- finanční prostředky ve výši 11.031,93 Kč přidělit do rezervního fondu
11/2019-RADA/566 - 11. Rada města
I. s chval uj e
1. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Žamberk, Nádražní 743,
Žamberk, IČ 70995460, sestavenou k 31.12.2018
2. hospodářský výsledek dosažený k 31.12.2018 - ztrátu ve výši 3.637,92 Kč
vypořádat následujícím způsobem:
- finanční prostředky ve výši 3.637,92 Kč pokrýt z rezervního fondu organizace
11/2019-RADA/567 - 11. Rada města
I. s chval uj e
1. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Petra Ebena
Žamberk, Masarykovo nám. 145, Žamberk, IČ 72087668, sestavenou k
31.12.2018
2. dosažený hospodářský výsledek k 31.12.2018 ve výši 2.639,07 Kč rozdělit
následujícím způsobem:
- finanční prostředky ve výši 2.639,07 Kč přidělit do rezervního fondu

11/2019-RADA/568 - 11. Rada města
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I.

s chval uj e
1. účetní závěrku příspěvkové organizace Středisko volného času ANIMO Žamberk,
28. října 713, Žamberk, IČ 72087650, sestavenou k 31.12.2018
2. hospodářský výsledek dosažený k 31.12.2018 ve výši 137.967,43 Kč rozdělit
následujícím způsobem:
- finanční prostředky ve výši 7.000 Kč přidělit do fondu odměn,
- finanční prostředky ve výši 130.967,43 Kč přidělit do rezervního fondu

11/2019-RADA/569 - 11. Rada města
I. s chval uj e
1. účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna Žamberk, nám. Gen. Knopa
433, Žamberk, IČ 00856487, sestavenou k 31.12.2018
2. hospodářský výsledek dosažený k 31.12.2018 ve výši 336.429,32 Kč rozdělit
následujícím způsobem:
- finanční prostředky ve výši 100.000 Kč přidělit do fondu odměn,
- finanční prostředky ve výši 226.429,32 Kč přidělit do rezervního fondu
11/2019-RADA/570 - 11. Rada města
I. s chval uj e
1. účetní závěrku příspěvkové organizace Městská knihovna Žamberk, Nádražní
743, Žamberk, IČ 72068256, sestavenou k 31.12.2018
2. hospodářský výsledek dosažený k 31.12.2018 ve výši 29.624,97 Kč rozdělit
následujícím způsobem:
- finanční prostředky ve výši 15.000 Kč přidělit do fondu odměn,
- finanční prostředky ve výši 14.624,97 Kč přidělit do rezervního fondu
11/2019-RADA/571 - 11. Rada města
I. s chval uj e
1. účetní závěrku příspěvkové organizace Městské muzeum Žamberk, ČSA 472,
Žamberk, IČ 72068264, sestavenou k 31.12.2018
2. hospodářský výsledek dosažený k 31.12.2018 - ztrátu ve výši 4.942,02 Kč
vypořádat následujícím způsobem:
- finanční prostředky ve výši 4.942,02 Kč pokrýt z rezervního fondu organizace
11/2019-RADA/572 - 11. Rada města
I. s chval uj e
1. účetní závěrku příspěvkové organizace Městský kulturní podnik FIDIKO
Žamberk, Nádražní 39, Žamberk, IČ 72068272, sestavenou k 31.12.2018
2. hospodářský výsledek dosažený k 31.12.2018 ve výši 389.717,64 Kč vypořádat
následujícím způsobem:
- finanční prostředky výši 59.717 Kč přidělit do fondu odměn
- finanční prostředky ve výši 330.000,64 Kč přidělit do rezervního fondu
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11/2019-RADA/573 - 11. Rada města
I. s chval uj e
1. účetní závěrku příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Žamberk,
Albertova 357, Žamberk, IČ 00854603, sestavenou k 31.12.2018
2. hospodářský výsledek dosažený k 31.12.2018 ve výši 2.485,18 Kč rozdělit
následujícím způsobem:
- finanční prostředky ve výši 2.000 Kč přidělit do fondu odměn,
- finanční prostředky ve výši 485,18 Kč přidělit do rezervního fondu
11/2019-RADA/574 - 11. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci o dodržení výše mzdových limitů k 31.12.2018 u příspěvkových
organizací zřízených městem Žamberk
11/2019-RADA/575 - 11. Rada města
I. s chval uj e
příspěvkové organizaci Středisko volného času ANIMO Žamberk účetní odpisy
dlouhodobého majetku pro rok 2019 ve výši 9.804 Kč
11/2019-RADA/576 - 11. Rada města
I. s chval uj e
příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk, přijetí
účelového finančního daru dle žádosti příspěvkové organizace
11/2019-RADA/577 - 11. Rada města
I. s chval uj e
příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova 357,
Žamberk, přijetí finančního daru dle žádosti příspěvkové organizace
11/2019-RADA/578 - 11. Rada města
I. s chval uj e
příspěvkové organizaci Městské muzeum Žamberk, ČSA 1472, Žamberk, provedení
oprav podlahy a výměny koberců ve výši do 19.000 Kč v budově Městského muzea
dle žádosti příspěvkové organizace
II. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit příspěvkové organizaci Městské muzeum Žamberk, ČSA 147, Žamberk,
zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2019 o 19.000 Kč. Příspěvek na provoz celkem
po úpravě bude pro rok 2019 činit 2.254.000 Kč, příspěvek na provozní činnost
celkem po úpravě bude pro rok 2019 činit 2.262.000 Kč
11/2019-RADA/579 - 11. Rada města
I. bere na v ědom í

Strana 10/23
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informaci jednatele společnosti Správa budov Žamberk s.r.o., Klostermanova 990,
Žamberk, o situaci v dodávce tepelné energie v budově čp. 446, ul. Kostelní
Žamberk a o navrhovaných variantách možné změny způsobu vytápění
II. s chval uj e
provedení změny způsobu výroby a dodávky tepla v budově čp. 446, ul. Kostelní,
Žamberk v předložené variantě číslo 3 - nový elektrokotel + tepelné čerpadlo
(dodávka tepla do Informačního střediska a ostatních kanceláří), v ceně dle
předložené kalkulace, tj. 330 tis. Kč bez DPH. Investice bude hrazena z účtu
hospodářské činnosti města realizované Správou budov Žamberk s.r.o
11/2019-RADA/580 - 11. Rada města
I. s chval uj e
v působnosti valné hromady společnosti Správa budov Žamberk s.r.o.,
Klostermanova 990, Žamberk, IČ: 25280091, podání žádosti o spolufinancování
projektu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále
OP PIK) v rámci programového období 2014-2020, program podpory Úspory
energie v SZT, Výzva III. na akci „Rekonstrukce centrálního zdroje tepla U Žirafy",
dle projektové dokumentace vypracované společností DABONA s.r.o. z února 2019
11/2019-RADA/581 - 11. Rada města
I. s chval uj e
výpůjčku části (6 m2) pozemku parc.č. 3703/1 - ost. plocha, ost. komunikace z
celkové výměry 2496 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk z
důvodu vystavování venkovních květin u provozovny č.p. 66 v Kostelní ulici na
dobu určitou od 01.01. do 31.12.2019 za podmínky uhrazení poplatku za užívání
veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství a pověřuje starostu podpisem
Žadatel: M.K.
11/2019-RADA/582 - 11. Rada města
I. neschval uj e
dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 254 N 10/50 ze dne 30.11.2010 ve věci nájmu
pozemku parc.č. 558/1 - zahrada o výměře 403 m2 vedený na LV č. 10002 pro obec a
k.ú. Žamberk, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 12 N 11/50 ze dne 28.11.2011 ve
věci nájmu pozemku parc.č. 558/2 - zahrada o výměře 226 m2 vedený na LV č.
10002 pro obec a k.ú. Žamberk.
Žadatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,
Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
II. pověřuj e
Odbor REÚP a PRAV dalším jednáním ve věci dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č.
254 N 10/50 ze dne 30.11.2010 ve věci nájmu pozemku parc.č. 558/1 - zahrada o
výměře 403 m2 vedený na LV č. 10002 pro obec a k.ú. Žamberk, dodatku č. 1 k
nájemní smlouvě č. 12 N 11/50 ze dne 28.11.2011 ve věci nájmu pozemku parc.č.
558/2 - zahrada o výměře 226 m2 vedený na LV č. 10002 pro obec a k.ú. Žamberk.
Žadatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,
Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
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11/2019-RADA/583 - 11. Rada města
I. s ouhl así
se zřízením věcného břemene na části pozemku parc.č. 3736/1 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 1568 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk na
základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-2000560/VB/01
Žamberk, Havlíčkovo n.-Povodí Labe-př.kNN a GP č.pl. 3184-807/2018 ze dne
22.10.2018 za jednorázovou úhradu ve výši Kč 1.000,--, k této částce bude
připočtena platná sazba DPH.
Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení společnosti Energomontáže Votroubek
s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
II. pověřuj e
starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-122000560/VB/1,Žamberk, Havlíčkovo n.-Povodí Labe-př.kNN ve věci zřízení
věcného břemene na části pozemku parc.č. 3736/1 - ost. plocha, ost. komunikace o
výměře 1568 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk dle GP č.pl. 3184807/2018
11/2019-RADA/584 - 11. Rada města
I. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr změny
podstatného prvku nájemní smlouvy ze dne 19.05.2004 ve věci pronájmu části
(cca 440 m2) pozemku parc.č. 3773/2 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové
výměry 661 m2, části (cca 930 m2) pozemku parc.č. 3776 - ost. plocha, jiná
plocha z celkové výměry 1607 m2 a části (cca 1730 m2) pozemku parc.č. 10216
- ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 3814 m2 vše vedeno na LV č.
10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
Žadatel: Líšnická a.s., Líšnice 204, 561 84 Líšnice
Termín: 25.03.2019
11/2019-RADA/585 - 11. Rada města
I. s chval uj e
zřízení věcného břemene na části pozemků parc.č. 3764/1 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 2638 m2 a parc.č. 3763 - ost. plocha, ost. komunikace o
výměře 1554 m2 vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk ve věci akce
"Žamberk, Školská, 808 - knn, nn na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného
břemene
a
dohody
o
umístění
stavby
č.
IV-122018500/VB/1,Žamberk,Školská,808-knn, nn za podmínek uvedených v příloze za
jednorázovou náhradu ve výši Kč 2.090,--, k této částce bude připočtena platná sazba
DPH. Předpokládaný rozsah omezení dotčených pozemků věcným břemenem činí 38
m + pilíř NN a je vyznačený v situačním snímku.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: Společnost ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení společnosti GTT a.s.,
Nádražní 115, 560 02 Česká Třebová
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II. pověřuj e
starostu podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby č. IV-12-2018500/VB/1,Žamberk,Školská,808-knn na části
pozemků parc.č. 3764/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2638 m2 a parc.č.
3763 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1554 m2 vše vedeno na LV č. 10001
pro obec a k.ú. Žamberk
11/2019-RADA/586 - 11. Rada města
I. bere na v ědom í
oznámení zhotovitele o zahájení prací stavby „IE-12-2005676 Žamberk VN 0565
rekonstrukce VN kV“
11/2019-RADA/587 - 11. Rada města
I. s chval uj e
objednání projektu na rekonstrukci elektroinstalace v budově radnice č.p. 166 u
projektanta V.B. (IČ:41243595)
11/2019-RADA/588 - 11. Rada města
I. s chval uj e
zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 3718/1 - ost. plocha, jiná plocha z
celkové výměry 1841 m2 vedeném na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk ve věci
podzemní přípojky STL plynovodu D40 napojenou na veřejný plynovodní řad v
délce přípojky v dotčeném pozemku dle smlouvy o zřízení věcného břemene a GP
č.pl. 3210-179/2017 za jednorázovou úplatu ve výši Kč 1.000,--, ke které se připočte
DPH v platné výši.
Žadatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
II. pověřuj e
starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene ve věci zřízení věcného
břemene na pozemku parc.č. 3718/1 - ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 1841
m2 vedeném na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk na podzemní přípojku STL
plynovodu D40 napojenou na veřejný plynovodní řad v délce přípojky v dotčeném
pozemku dle GP č.pl. 3210-179/2017 ze dne 15.02.2019 za jednorázovou úplatu ve
výši Kč 1.000,--, ke které se připočte DPH v platné výši
11/2019-RADA/589 - 11. Rada města
I. s chval uj e
zadání jednostupňové projektové dokumentace pro společné řízení a provedení
stavby "Rekonstrukce tribuny 1.FC Žamberk" u společnosti Rusina Frei, s.r.o.
(IČ:02308002) dle cenové nabídky 3.12.2018
II. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy o dílo
11/2019-RADA/590 - 11. Rada města
I. ukl ádá
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1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. vyvěsit na úřední desce Městského úřadu v Žamberku záměr výpůjčky části
(celkem cca 13 m2) pozemků parc.č. 3752/3 - ost. plocha, ost. komunikace z
celkové výměry 658 m2 (část chodníku) a parc.č. 3752/11 - ost. plocha, ost.
komunikace z celkové výměry 3282 m2 (minimální zábor části parkovacích
míst - patky) vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk na dobu
určitou od 15.04.2018 do 15.10.2019 jako předzahrádku k provozovně u č.p.
764 (Café Netradičně) v Nádražní ulici, Žamberk za podmínky zabezpečení
průchodu v min. šíři 1 metru.
Žadatel: D.Š.
Termín: 25.03.2019
11/2019-RADA/591 - 11. Rada města
I. s chval uj e
vyloučit vybraného dodavatele společnost M-STAV CZ s.r.o., Pardubice,
IČ:27557235 v souladu s § 122 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), z veřejné zakázky
"Rekonstrukce a výstavba chodníků, komunikací a parkovišť v k. ú. Žamberk" část 2.
"Rekonstrukce chodníků a komunikace v k. ú. Žamberk, část F. ulice Nad
Poliklinikou", zadané dle § 53 zákona formou zjednodušeného podlimitního řízení, a
to z důvodu nepředložení dokladů dle § 122 odst. 3 zákona
II. pověřuj e
hodnotící komisi veřejné zakázky "Rekonstrukce a výstavba chodníků, komunikací a
parkovišť v k. ú. Žamberk" část 2. "Rekonstrukce chodníků a komunikace v k. ú.
Žamberk, část F. ulice Nad Poliklinikou" provést posouzení splnění podmínek účasti
a dalších zadávacích podmínek u nabídky účastníka, který se umístil druhý v pořadí
11/2019-RADA/592 - 11. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci lesního hospodáře o stavu městských lesů po větrné bouři 10.-11.3.2019
11/2019-RADA/593 - 11. Rada města
I. bere na v ědom í
ukončení podnájmu nebytových prostor v přízemí domu č.p. 168 (1/2
spoluvlastnický podíl) v Žamberku za účelem provozování prodejny masa a uzenin
dne 31.07.2019 s podnájemce společností FOSTRADE s.r.o, IČ 03254194, se sídlem
Praha 1, Olivova 1397/5.
Žadatel: M.M.
II. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. vyvěsit na úřední desce Městského úřadu v Žamberku záměr pronájmu
nebytových prostor v přízemí domu č.p. 168 na Masarykově náměstí (1/2
spoluvlastnický podíl) v Žamberku
Termín: 25.03.2019
11/2019-RADA/594 - 11. Rada města
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I.

ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje části (16
m2) pozemku parc.č. 2422/1 - orná půda z celkové výměry 259605 m2
vedeného na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk z důvodu vybudování
distribuční trafostanice pro zasíťovány lokality RD Na Skalách
Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly
Termín: 25.3.2019

11/2019-RADA/595 - 11. Rada města
I. s chval uj e
zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 3716/1 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 2023 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk ve
věci kanalizační přípojky k rodinnému domu č.p. 603 na pozemku parc.č. 1018 zast. plocha a nádvoří o výměře 372 m2 vedený na LV č. 1340 (žadatel) pro obec a
k.ú. Žamberk v předpokládaném rozsahu cca 5 m za jednorázovou úhradu ve výši Kč
1.000,--; k této částce bude připočtena platná sazba DPH dle Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti za podmínek uvedených v příloze.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: J.CH.
II. pověřuj e
starostu podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti ve věci zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 3716/1 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 2023 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú.
Žamberk na akci kanalizační přípojky k rodinnému domu č.p. 603 na pozemku
parc.č. 1018 - zast. plocha a nádvoří o výměře 372 m2 vedený na LV č. 1340
(žadatel) pro obec a k.ú. Žamberk v předpokládaném rozsahu cca 5 m za
jednorázovou úhradu ve výši Kč 1.000,--; k této částce bude připočtena platná sazba
DPH
11/2019-RADA/596 - 11. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo akce "SVČ ANIMO - jazyková učebna a bezbariérové
úpravy" uzavřené mezi městem Žamberk a společností Bromach spol. s r.o. se sídlem
Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun; IČ: 27467520, ve věci méněprací a víceprací
II. pověřuj e
starostu podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo akce "SVČ ANIMO - jazyková
učebna a bezbariérové úpravy" uzavřené mezi městem Žamberk a společností
Bromach spol. s r.o. se sídlem Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun; IČ: 27467520 ve
věci méněprací a víceprací
11/2019-RADA/597 - 11. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit pořízení Změny č. 4 Územního plánu Žamberk s tím, že její pořizování
začne nejdříve po vydání Změny č. 3 ÚP Žamberk
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11/2019-RADA/598 - 11. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
1. schválit zařazení návrhu M.B. (na změnu využití pozemku parc. č. 2130/7/1 do
plochy smíšené nezastavěného území - přírodní a zemědělské) do Změny č. 4 ÚP
Žamberk
2. schválit zařazení návrhu Podorlické polikliniky s.r.o., nám. Gen. Knopa 837,
Žamberk (na změnu využití pozemků parc. č. 716/4, 716/8, 716/13 a 716/16 do
plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura) do Změny č. 4 ÚP Žamberk
s tím, že do změny ÚP budou zařazeny pouze pozemky parc. č. 716/16 a část
716/13 (část v ploše dopravní infrastruktury - silniční). Změna na ostatních
pozemcích je nadbytečná, protože zamýšlené záměry jsou přípustné i podle
současně platného ÚP Žamberk
II. nedoporučuj e
1. zastupitelstvu města schválit zařazení návrhu R.K. (na změnu využití pozemků
parc. č. 3200/6 a 3213 do plochy bydlení - v rodinných domech - městské a
příměstské) do Změny č. 4 ÚP Žamberk
2. zastupitelstvu města schválit zařazení návrhu M.D. (na změnu využití pozemku
parc. č. 1069 do plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské) do
Změny č. 4 ÚP Žamberk
3. zastupitelstvu města schválit zařazení návrhu J.K. (na změnu využití části
pozemku parc. č. 2145 do bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské)
do Změny č. 4 ÚP Žamberk
11/2019-RADA/599 - 11. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit Ing. Bc. Oldřicha Jedličku jako zastupitele určeného ke spolupráci s
pořizovatelem na Změně č. 4 územního plánu Žamberk
11/2019-RADA/600 - 11. Rada města
I. s chval uj e
bezplatné parkování na Masarykově náměstí pro obyvatele ul. Hluboká během
výstavby akce "Žamberk, ul. Hluboká - rekonstrukce chodníků ", která bude probíhat
od 1.4 do 30.6.2019. Parkovací karty budou vydány na základě oprávněné žádosti na
odbor REUP.
Žadatel: O.K.
11/2019-RADA/601 - 11. Rada města
I. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit návrh na rozdělení kvóty pro rok 2019 v rámci Programu regenerace MPR a
MPZ dle přílohy
11/2019-RADA/602 - 11. Rada města
I. s chval uj e
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smlouvu o nájmu nebytových prostor o výměře 90 m2 v přízemí objektu č.p. 1277 na
pozemku parc.č. 4015/1 - zast. plocha a nádvoří o výměře 684 m2 vedený na LV č.
10001 pro obec a k.ú. Žamberk za částku 5 000,- Kč/rok včetně DPH a pověřuje
starostu podpisem.
Žadatel: R.B.
11/2019-RADA/603 - 11. Rada města
I. s chval uj e
poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč dle Pravidel SAM 3221 pro narozené
dítě, a to: dle přílohy
II. pověřuj e
starostu podpisem darovací smlouvy
11/2019-RADA/604 - 11. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci odboru PRAV o žádostech o poskytnutí informace
11/2019-RADA/605 - 11. Rada města
I. s chval uj e
ZR 1101 Organizační řád Městského úřadu Žamberk s účinností od 01.04.2019
11/2019-RADA/606 - 11. Rada města
I. s chval uj e
smlouvu mezi městem Žamberk a spol. EPIC Solutions s.r.o., IČ 07246471, Praha
II. pověřuj e
starostu podpisem smlouvy
11/2019-RADA/607 - 11. Rada města
I. s chval uj e
dohodu mezi Českomoravskou mysliveckou jednotou, z.s. - okresním mysliveckým
spolkem Ústí nad Orlicí, IČ 67777899, se sídlem Ústí nad Orlicí, Malé Hamry 355, a
městem Žamberk, týkající se pořádání chovatelské přehlídky trofejí 2019 za
myslivecký rok 2018/2019
II. pověřu j e
starostu podpisem dohody
11/2019-RADA/608 - 11. Rada města
I. s chval uj e a v ydáv á
nařízení města č. 1/2019 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
11/2019-RADA/609 - 11. Rada města
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I.

doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
schválit aktualizované znění předpisu SAM 3230 Pravidla pro tvorbu a použití Fondu
na podporu studijních pobytů studentů v zahraničí a příslušné rozpočtové opatření na
navýšení finančních prostředků Fondu na podporu studijních pobytů studentů v
zahraničí

11/2019-RADA/610 - 11. Rada města
I. s chval uj e
aktualizované, 7. vydání vnitřního předpisu SAM 3205 Pravidla pro nájem a
výpůjčku zasedacích místností, školicí místnosti a tělocvičny, s účinností od
01.04.2019
11/2019-RADA/611 - 11. Rada města
I. s chval uj e
dodatek č. 10 k mandátní smlouvě ze dne 02.01.1998 mezi městem Žamberk a spol.
Správa budov Žamberk s.r.o., IČ 25280091, Žamberk, Klostermannova 990
II. pověřuj e
starostu podpisem dodatku
11/2019-RADA/612 - 11. Rada města
I. s chval uj e
dohodu mezi městem Žamberk a J.K., týkající se úhrady nájemného za užívání
pozemku parc.č. 734/5 a 749/8 v k.ú. Žamberk
II. pověřuj e
starostu podpisem dohody
11/2019-RADA/613 - 11. Rada města
I. s chval uj e
obsah dohody o ukončení smlouvy s D.B.
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem dohody
Termín: 1.4.2019
11/2019-RADA/614 - 11. Rada města
I. s chval uj e
obsah smlouvy mezi městem Žamberk a D.Š.
II. pověřuj e
1. starostu
1. podpisem smlouvy
Termín: 1.4.2019
11/2019-RADA/615 - 11. Rada města
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I.

s chval uj e
kácení 1 ks modřínu opadavého (Larix decidua) a 1 ks borovice vejmutovky (Pinus
strobus) na pozemku parc.č. 645/11 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). Dřevní hmota zůstává v majetku
vlastníka pozemku (města Žamberk).
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)

11/2019-RADA/616 - 11. Rada města
I. s chval uj e
kácení 1 ks smrku pichlavého (Picea pungens) na pozemku parc.č. 513/6 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 Žamberk).
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)
11/2019-RADA/617 - 11. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci silničního správního úřadu MěÚ Žamberk k provedeným hlavním mostním
prohlídkám na všech mostech a lávkách ve vlastnictví města Žamberk
II. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. doložit zatížitelnost mostů a lávek v majetku města Žamberk dle ČSN 73 6221
Termín: 30.4.2019
11/2019-RADA/618 - 11. Rada města
I. bere na v ědom í
informaci silničního správního úřadu MěÚ Žamberk o 2 volných místech pro
vyhrazené parkování v ul. U Polikliniky
II. ukl ádá
1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
1. zveřejnit nabídku parkovacích míst
Termín: 31.3.2019
11/2019-RADA/619 - 11. Rada města
I. s chval uj e
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ukončení smlouvy výpovědí s PCO VIDOCQ s.r.o., Milheimova 809, Pardubice ze
dne 31.5.2002 pro městské koupaliště
11/2019-RADA/620 - 11. Rada města
I. ruší
přidělení vozidla Peugeot Boxer RZ: 4E8685 jednotce SDH města z důvodu jeho
časté poruchovosti
II. s ouhl así
s podáním žádosti o dotační titul na pořízení nového dopravního automobilu
11/2019-RADA/621 - 11. Rada města
I. neschval uj e
provedení kamenného obkladu vybraných úseků rubové strany nábřežní zdi v rámci
stavby PPO
11/2019-RADA/622 - 11. Rada města
I. neschval uj e
zpracování odborného posudku statického vlivu stavby PPO na nemovitost
postavenou na pozemku p.č. 127 k.ú. Žamberk
11/2019-RADA/623 - 11. Rada města
I. bere na v ědom í
protokol o jednání komise pro vyhodnocení žádostí podaných do dotačního
programu "„Podpora sociálních služeb a zdravotnictví"” ze dne 11. března 2019
II. s chval uj e
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z dotačního programu
"„Podpora sociálních služeb a zdravotnictví"” mezi městem Žamberk, jako
poskytovatelem a příjemcem:
- Péče o duševní zdraví, z.s., IČ 64242218, Bělehradská 389, Pardubice na projekt s
názvem Pokrytí nákladů na poskytování registrované sociální služby sociální
rehabilitace dle § 70 zák. č. 108/2006 Sb. ve výši 12.000 Kč,
- Audiohelp z.s., IČ 49774883, Tomanova 3/5, Plzeň na projekt s názvem Sociální
služby pro sluchově postižené konané v Žamberku ve výši 5.000 Kč,
- Amalthea z.s., IČ 26647214, Městský park 274, Chrudim na projekt s názvem
Financování sociálně-aktivizační služy pro rodiny s dětmi - program Podpora pro
rodinu a dítě ve výši 25.000 Kč,
- Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Žamberk, IČ 68208049, Hluboká 98, Žamberk
na projekt s názvem Přednášková činnost, mezinárodní den DIA, rekondiční a
ozdravná činnost ve výši 15.075 Kč,
- Šťastný domov Líšnice, o.p.s., IČ 26994917, Líšnice 205, Líšnice na projekt s
názvem Chráněné dílny, zaměstnávání osob s postižením ve výši 8.000 Kč,
- Oblastní charita Ústí nad Orlicí, IČ 44468920, Na Kopečku 356, Letohrad na
projekt s názvem Šance pro rodinu - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v
souladu s § 65 zák. č. 108/2006 Sb. ve výši 8.000 Kč,
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- Oblastní charita Ústí nad Orlicí, IČ 44468920, Na Kopečku 356, Letohrad na
projekt s názvem Občanská poradna Ústí nad Orlicí ve výši 5.000 Kč,
- Oblastní charita Ústí nad Orlicí, IČ 44468920, Na Kopečku 356, Letohrad na
projekt s názvem Domácí hospic Alfa - Omega ve výši 20.000 Kč,
- Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace
Žamberk, IČ 71002910, 28. října 1016, Žamberk na projekt s názvem Příspěvek na
činnost SPCCH Žamberk ve výši 49.000 Kč,
- Kontakt Ústí nad Orlicí, o.p.s., IČ 61239488, Smetanova 470, Ústí nad Orlicí na
projekt s názvem Provoz krajské Linky důvěry v roce 2019 ve výši 4.000 Kč,
- Oblastní charita Červený Kostelec, IČ 48623814, 5. května 1170, Červený Kostelec
na projekt s názvem Provoz Hospice Anežky České ve výši 4.000 Kč,
- Domov důchodců Ústí nad Orlicí, IČ 70857130, Cihlářská 761, Ústí nad Orlicí na
projekt s názvem Poskytování služby Domova se zvláštním režimem a Domova pro
seniory občanům města Žamberk ve výši 33.000 Kč,
- Rodinné Integrační Centrum z.s., IČ 27026728, Prodloužená 278, Pardubice na
projekt s názvem Poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s
poruchami autistického spektra ve výši 14.000 Kč,
- Rodinné Integrační Centrum z.s., IČ 27026728, Prodloužená 278, Pardubice na
projekt s názvem Poskytování sociální služby Raná péče pro rodiny s dětmi s
poruchami autistického spektra, poruchami komunikace a sociální interakce ve výši
15.000 Kč,
- Rodinné Integrační Centrum z.s., IČ 27026728, Prodloužená 278, Pardubice na
projekt s názvem Poskytování sociální služby Sociální rehabilitace pro osoby ve
věku od 16 do 64 let s poruchami autistického spektra ve výši 4.000 Kč,
- Alzheimers support center Czech Republic, o.p.s., IČ 02010020, Dukelská 548,
Ústí nad Orlicí na projekt s názvem Pořízení pomůcek pro sociální aktivizaci seniorů
v CSP Žamberk ve výši 5.000 Kč,
- Poruchy autistického spektra z.s. - PAS z.s., IČ 22868810, Kostelní 19, Ústí nad
Orlicí na projekt s názvem Služby pro rodiny s dětmi s autismem a postižením v
Žamberku a okolí ve výši 2.000 Kč
III.
pověřuj e
starostu podpisem veřejnoprávních smluv
IV .
neschval uj e
poskytnutí dotace z dotačního programu "„Podpora sociálních služeb a
zdravotnictví"” pro Chráněnky z.ú., IČ 07559453, Kostelní 766, Žamberk
V. doporučuj e z ast upi t el st vu m ěst a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2019 z programu "„Podpora sociálních služeb a
zdravotnictví"” mezi městem Žamberk jako poskytovatelem a příjemci:
- Domov pod hradem Žampach, IČ 00854271, Žampach 1 na projekt s názvem
Finanční příspěvek na náklady Domova pod hradem Žampach spojené s
poskytováním celoroční sociální péče o občany města Žamberk ve výši 49.500 Kč,
- Klub důchodců Žamberk, IČ 27000371, Albertova 357, Žamberk na projekt s
názvem Celoroční kulturní a společenské vyžití pro seniory ve výši 49.000 Kč,

Strana 21/23

Usnesení RM č. 11/2019-RADA ze dne 21.03.2019
- Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí, IČ 70857156, Na Pláni 1343, Ústí nad
Orlicí na projekt s názvem Příspěvek na provoz sociální služby - týdenní a denní
Stacionář ve výši 22.000 Kč,
- Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, IČ 00196096, Za Kopečkem 353,
Žamberk na projekt s názvem Sociální služba dle § 52 zák. č. 108/2006 Sb. - sociální
služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče ve výši 237.425 Kč,
- Cesta pro rodinu, z.ú., IČ 61239330, Nádražní 22, Žamberk na projekt s názvem
Podporujeme rodiny v Rodinném centrum ve výši 150.000 Kč,
- Cesta pro rodinu, z.ú., IČ 61239330, Nádražní 22, Žamberk na projekt s názvem
Klub bez klíče ve výši 240.000 Kč,
- Cesta pro rodinu, z.ú., IČ 61239330, Nádražní 22, Žamberk na projekt s názvem
Dům na půl cesty ve výši 4.000 Kč,
- Cesta pro rodinu, z.ú., IČ 61239330, Nádražní 22, Žamberk na projekt s názvem
Domov na skalách - služba azylový dům ve výši 10.000 Kč,
- Cesta pro rodinu, z.ú., IČ 61239330, Nádražní 22, Žamberk na projekt s názvem
Dětská skupina Maceška ve výši 120.000 Kč,
- Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s., IČ 25918974, Štěpánkova 108, Chrudim na
projekt s názvem Krizové centrum Žamberk ve výši 120.000 Kč
11/2019-RADA/624 - 11. Rada města
I. neschval uj e
nabídku ORLICKO Media s.r.o., Na Štěpnici 1272, 562 06 Ústí nad Orlicí, IČO:
0409576 mediální spolupráce pro město Žamberk pro rok 2019
11/2019-RADA/625 - 11. Rada města
I. bere na v ědom í
zápis z jednání Bytové komise ze dne 14.03.2019
11/2019-RADA/626 - 11. Rada města
I. s chval uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v č.p. 651/3 ul.
Revoluční s L.K. a M.M. do 31.03.2021
11/2019-RADA/627 - 11. Rada města
I. bere na v ědom í
zpráva o činnosti Městské knihovny Žamberk za rok 2018
11/2019-RADA/628 - 11. Rada města
I. neschval uj e
připojení se k akci Hodina Země 2019 dne 30.03.2019 od 20.30 do 21.30 hod
vypnutím veřejného osvětlení
Žadatel: Centrum Veronica, Hostětín 86, 687 71 Bojkovice
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Ing. Bc. Oldřich Jedlička
starosta

Ivan Vrkoč
1. místostarosta

Strana 23/23

