PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 12/2019
USNESENÍ RM č. 16
ze dne 30.05.2019

 16/2019-RADA/841
schvaluje ověřovatelem zápisu RM PhDr. Hanu
Chvátilovou.
 16/2019-RADA/842
schvaluje předložený program jednání RM.
 16/2019-RADA/843
- bere na vědomí zprávu jednatele společnosti
o činnosti společnosti TS ŽAMBERK s. r. o.,
Zemědělská 1052, Žamberk za rok 2018
- schvaluje v působnosti valné hromady
společnosti TS ŽAMBERK s. r. o. se sídlem
Žamberk, Zemědělská 1052, PSČ 564 01,
IČ: 25998218 zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
pobočka Pardubice, oddíl C, vložka 19047: 1) Řádnou účetní závěrku společnosti TS ŽAMBERK s. r. o.
sestavenou ke dni 31.12.2018; 2) Hospodářský
výsledek společnosti TS ŽAMBERK s. r. o. dosažený společností ke dni 31.12.2018; 3) Vypořádání
hospodářského výsledku společnosti TS ŽAMBERK s. r. o. za rok 2018 - vypořádání části ztráty
ve výši 1.152.464,98 Kč převodem na účet 429
„Neuhrazená ztráta minulých let“ a úhrada zbývající část ztráty ve výši 476.986 Kč společníkem,
tj. městem Žamberkem
- ukládá odboru finančnímu připravit příslušné
rozpočtové opatření z rezervy rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka na rok 2019.
Termín: 30.06.2019.
 16/2019-RADA/844
bere na vědomí: oznámení Stavebního úřadu
MěÚ Žamberk o zahájení řízení o změně stavby
před jejím dokončením ve společném územním
a stavebním řízení stavby rodinného domu na
pozemku parc. č. 2422/8 v k. ú. Žamberk; územní
rozhodnutí Stavebního úřadu o umístění stavby
„pokládka datového vedení Žamberk - ulice
Zámecká SO-01“ na pozemku parc. č. 3750/3
v k. ú. Žamberk; rozhodnutí Stavebního úřadu
o dodatečném povolení stavby „přestavba
objektu RD čp. 504” na pozemku parc. č. 2640,
2638, 2646 v k. ú. Žamberk; oznámení Stavebního úřadu o seznámení s podklady pro vydání
rozhodnutí o umístění stavby „ČS PHM BENZINA Žamberk - kanalizační přípojka k obslužnému kiosku a mycí lince“ na pozemku parc.
č. 2362/2, 3878/1, 3707 v k. ú. Žamberk; oznámení Stavebního úřadu o seznámení s podklady
pro vydání rozhodnutí na stavbu „realizace
úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen“ na pozemku parc.
č. 4289/1, 2084/1, 2084/5, 2084/20 v k. ú. Žamberk; rozhodnutí Stavebního úřadu o povolení výjimky pro stavbu „I/11 Žamberk, most
ev. č. 11-065“ na pozemcích v k. ú. Žamberk.
 16/2019-RADA/845
bere na vědomí oznámení odboru ZPZE MěÚ
Žamberk o zahájení vodoprávního řízení ve věci
„vypouštění odpadních vod do vod povrchových
z ČOV I - Žamberk Špitálka” v k. ú. Žamberk.

 16/2019-RADA/846
bere na vědomí: rozhodnutí odboru SPDO MěÚ
Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace č. 24d chodník Masarykovo nám. pro
umístění předzahrádky u Stylové hospůdky
IMRVERE na pozemku parc. č. 3684 v k. ú. Žamberk u domu čp. 144; rozhodnutí odboru SPDO
o povolení zvláštního užívání a uzavírky komunikace č. 79c ul. Tovární pro montáž, výstavu
a demontáž vystavovaných exponátů pro akci
Den otevřených dveří v Muzeu starých strojů
a technologií; veřejnou vyhlášku odboru SPDO,
opatření obecné povahy, stanovení přechodné
úpravy provozu na místní komunikaci č. 16c
ul. Havlíčkovo nábřeží pro provádění stavebních prací při pokládce kabelu NN v rámci akce
„Žamberk vývody z TS 376 - rek. NN, kNN“;
rozhodnutí odboru SPDO o dodatečném povolení zvláštního užívání místní komunikace
č. 91c ul. Vrchlického u čp. 574 a č. 19c ul. Hluboká
u čp. 140 pro odstranění havárie vodovodní
přípojky; rozhodnutí odboru SPDO o povolení
zvláštního užívání místní komunikace č. 18c
Havlíčkovo nábř. u domu čp. 108, 403, 115 pro
stavební činnost v rámci akce „Žamberk vývody
z TS 376 - rek. NN, kNN“.
 16/2019-RADA/847
bere na vědomí: usnesení odboru REUP MěÚ
Žamberk o zastavení řízení ve věci „realizace klimatizace obřadní síně radnice čp. 166“ z důvodu
podání nové přepracované žádosti ve stejné
věci; oznámení odboru REUP o zahájení řízení
o Změně č. 3 územního plánu Žamberk.
 16/2019-RADA/848
bere na vědomí: rozhodnutí Krajského úřadu
Pardubického kraje, odboru ODSH o povolení částečné uzavírky silnice I/11 pro provádění stavby „I/11 Dolní dvůr-Žamberk, OŽK“;
oznámení KÚ Pardubického kraje odboru OZPZ
o zahájení správního řízení o prodloužení souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo
výkupu odpadů včetně zpracování autovraků
a s jeho provozním řádem pro společnost
AGRO Žamberk a. s.
 16/2019-RADA/849
doporučuje zastupitelstvu města schválit spolufinancování projektu „Industriální památky
příhraničí se otevírají veřejnosti“, registrační
číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881, ve
výši 19.228,77 EUR (povinný 10% podíl města)
a všechny případně vzniklé nezpůsobilé výdaje.
Projekt je realizován v letech 2019 - 2022 a je
spolufinancován z Programu INTERREG V-A
Česká republika – Polsko.
 16/2019-RADA/850
- bere na vědomí Zápis komise pro hodnocení
žádostí o dotaci z rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2019 ze dne 23.05.2019
pro Individuální dotace - žádosti podané
v období od 01.03.2019 do 15.05.2019
- schvaluje: 1) poskytnutí Individuálních dotací
ve výši do 50 tis. Kč v jednotlivém případě
z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
na rok 2019; 2) uzavření veřejnoprávních smluv
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o poskytnutí Individuální dotace mezi městem
Žamberkem, jako poskytovatelem, a příjemci:
MAS ORLICKO, z. s., Zemědělská 1004, Žamberk,
IČ: 27034186, na „Zajištění provozní činnosti MAS
ORLICKO, z. s. v roce 2019 - členské příspěvky,
úroky z úvěru, materiál, cestovní náhrady“ ve
výši 19.000 Kč; Gymnázium Žamberk, Nádražní
48, Žamberk, IČ: 49314891, na „Pořízení šatních skříněk pro žáky školy“ ve výši 34.000 Kč;
Myslivecký spolek Hůrka Žamberk, Lukavská
1265, Žamberk, IČ: 47501111, na „Krmení a léčení
zvěře, nájem honitby, výroba krmných zařízení
pro zvěř, provoz spolku“ ve výši 5.000 Kč
- pověřuje starostu města podpisem smluv.
 16/2019-RADA/851
- bere na vědomí informaci o možné realizaci
a financování kanalizační a vodovodní přípojky
v lokalitě U Kapličky, Žamberk
- doporučuje ZM schválit: 1) peněžitý vklad
města Žamberka do společnosti Vodovody
a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost, se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: 60930811 ve výši 1,4 mil. Kč; 2) příslušné
rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2019.
 16/2019-RADA/852
- schvaluje příspěvkové organizaci Základní
škola Žamberk, Nádražní 743, Žamberk, pořízení
nábytku pro 1. třídu ve výši 50.000 Kč dle žádosti
příspěvkové organizace
- doporučuje ZM schválit příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, Nádražní 743,
Žamberk, zvýšení příspěvku na provoz pro rok
2019 o 50.000 Kč. Příspěvek na provoz po úpravě
bude pro rok 2019 činit 2.396.000 Kč, příspěvek
na provozní činnost celkem po úpravě bude pro
rok 2019 činit 2.406.000 Kč.
 16/2019-RADA/853
- schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská
škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, pořízení nábytku pro třídu s dětmi od dvou let věku
ve výši 45.000 Kč dle žádosti příspěvkové organizace
- doporučuje ZM schválit příspěvkové organizaci
MŠ Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, zvýšení
příspěvku na provoz pro rok 2019 o 45.000 Kč.
Příspěvek na provoz celkem po úpravě bude pro
rok 2019 činit 1.303.000 Kč, příspěvek na provozní činnost celkem po úpravě bude pro rok
2019 činit 1.320.000 Kč.
 16/2019-RADA/854
schvaluje příspěvkové organizaci Školní jídelna
Žamberk, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk,
použití fondu investic příspěvkové organizace
v roce 2019 na nákup korbové myčky ve výši
201.590 Kč.
 16/2019-RADA/855
doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvků, uzavíraný se Sdružením obcí Orlicko, Masarykovo
nám. 166, Žamberk, IČ: 70951993.
 16/2019-RADA/856
- bere na vědomí žádost E. D. o poskytnutí příspěvku z „Fondu na podporu studijních pobytů

studentů středních škol v Žamberku“ na úhradu
části poplatku agentuře ve Washingtonu v souvislosti se studijním pobytem v Rice Lake, USA,
ve školním roce 2019/2020
- schvaluje: 1) poskytnutí finančního příspěvku
z Fondu na podporu studijních pobytů studentů
středních škol v Žamberku, vedeného městem
Žamberkem, E. D. ve výši 25.000 Kč; 2) smlouvu
o poskytnutí finančního příspěvku z Fondu na
podporu studijních pobytů studentů středních
škol v Žamberku, vedeného městem Žamberkem, E. D.
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 31.05.2019.
 16/2019-RADA/857
doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní
závěrku města Žamberka sestavenou ke dni
31.12.2018.
 16/2019-RADA/858
bere na vědomí informaci o aktuálním vývoji
rozpočtu projektu Singletrack Orlicko - Kladsko a o výši spolufinancování z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka prostřednictvím
Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo náměstí 166,
Žamberk.
 16/2019-RADA/859
schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka pro rok 2019 dle
tab. č. 1.
 16/2019-RADA/860
bere na vědomí plnění rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2019 ke dni 30.04.2019.
 16/2019-RADA/861
schvaluje výpůjčku části (celkem cca 30 m2)
pozemku parc. č. 366/1 - ost. plocha, zeleň
z celkové výměry 2.925 m2 vedeného na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk na dobu určitou
od 01.06.2019 do 31.10.2019 jako předzahrádku
k provozovně v čp. 39 (Divadelní kavárna
U Králů) v Nádražní ulici, Žamberk a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy. Žadatel: V. K.
 16/2019-RADA/862
bere na vědomí informaci odboru REUP ve věci
prodeje bytů 820/5, 820/6, čp. 821/5, 821/6,
čp. 824/7, čp. 825/8, vše v Nádražní ulici; čp.
830/10, 830/11, 830/12 na Nám. Gen. Knopa;
čp. 1057/13, 1057/14, 1057/15, čp. 1058/13,
1058/14, 1058/15, čp. 1059/13, 1059/14, 1059/15
a čp. 1060/13, 1060/14, 1060/15, vše v ulici
U Polikliniky, vše obci a k. ú. Žamberk, oprávněným nájemcům bytů za ceny obvyklé uvedené
ve znaleckých posudcích od R. S. Žadatel: Správa
budov Žamberk s. r. o., Klostermanova 990,
564 01 Žamberk.
 16/2019-RADA/863
- schvaluje zřízení věcného břemene na části
pozemků parc. č. 10115 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1.015 m2 a parc. č. 3843 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 459 m2, vše
vedeno na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby
č. IE-12-2007761/VB/4A, Žamberk, rekonstrukce
NN z TS UO_0128 v předpokládaném rozsahu
6,6 m2 za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč,
k této částce bude připočtena DPH dle zákonné
sazby platné ke dni uskutečnění platby za podmínek uvedených v příloze. 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 K energo s. r. o.,
Semanínská 1703, 560 02 Česká Třebová
- pověřuje starostu města podpisem Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-122007761/VB/4A, Žamberk, rekonstrukce NN
z TS UO_0128 ve věci zřízení věcného břemene
na části pozemků parc. č. 10115 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 1.015 m2 a parc. č. 3843
- ost. plocha, ost. komunikace o výměře 459
m2, vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k. ú.
Žamberk v předpokládaném rozsahu 6,6 m2, za
jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč. K této
částce bude připočtena DPH dle zákonné sazby
platné ke dni uskutečnění platby.
 16/2019-RADA/864
schvaluje vyřazení movitého majetku v hodnotě
do 3.000 Kč mimo režim Směrnice pro likvidaci
majetku města Žamberka OTE inventární číslo
92882, 91515, 93117, 91954, 92956, 92592, 92598,
93189, 92596 a 91551 z účetní evidence majetku
města Žamberka. Movitý majetek bude prodán
zaměstnancům města nebo odborně likvidován
ve sběrném dvoře.
 16/2019-RADA/865
- doporučuje ZM: 1) zrušit usnesení ZM
č. 34/2018-ZAST/848 o schválení Ing. Bc. Oldřicha Jedličky jako spolupracujícího zastupitele
pro změnu č. 3 ÚP Žamberk; 2) zrušit usnesení
ZM č. 05/2019-ZAST/135 o schválení Zděnky
Šebkové jako spolupracující zastupitelky pro
změnu č. 4 ÚP Žamberk; 3) schválit Zděnku Šebkovou jako zastupitelku určenou ke spolupráci
s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace města Žamberka nebo jejích
změn do konce volebního období 2018 – 2022.
 16/2019-RADA/866
- schvaluje v souladu se zápisem o posouzení
a hodnocení nabídek a doporučením hodnotící
komise výsledky veřejné zakázky „Zvýšení kvality řízení, lidských zdrojů a efektivity veřejné
správy – Žamberk“ KA03 Koncepce veřejného
osvětlení (zadané v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem
a s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ) a zhotovitelem díla společnost atelier světelné techniky s. r. o., Braškovská
368/1, 161 00 Praha 6, IČ: 24302741. Dodavatel
předložil nabídku ekonomicky nejvýhodnější,
jelikož uvedl nejnižší celkovou nabídkovou cenu
v Kč včetně DPH
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o poskytování služeb.
 16/2019-RADA/867
- schvaluje v souladu se zápisem o posouzení
a hodnocení nabídek a doporučením hodnotící
komise výsledky veřejné zakázky „Zvýšení kvality řízení, lidských zdrojů a efektivity veřejné
správy – Žamberk“ KA02 Zavedení procesního řízení na MěÚ Žamberk (zadané v souladu
s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem a s Obecnou částí pravidel pro
žadatele a příjemce v rámci OPZ) a zhotovitelem
díla společnost ATTIS software s. r. o., Hanušova
100/10, 779 00 Olomouc, IČ: 25894978. Dodavatel předložil nabídku ekonomicky nejvýhodnější, jelikož předložil nabídku s nejvýhodnějším
poměrem celkové nabídkové ceny v Kč včetně
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DPH a kvality (funkčních vlastností softwaru)
a získal nejvíce bodů
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o poskytování služeb.
 16/2019-RADA/868
- schvaluje umístění nové autobusové zastávky
na pozemek parc. Č. 2490/3 (u Helvíkovic)
- pověřuje odbor REUP objednáním výroby
zastávky a souvisejících stavebních prací
u TS Žamberk s. r. o.
- ukládá odboru finančnímu provést rozpočtové
opatření ve výši 100.000 Kč, a to ponížením
položky Rezerva rozpočtu a navýšením položky
rozpočtu Investice do budov města a akce
do 500 tis. Termín: 13.06.2019.
 16/2019-RADA/869
ukládá odboru REUP vyvěsit na úřední desku
Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje
části (cca 30 m2) pozemku parc. č. 3741/1 - ost.
plocha, jiná plocha z celkové výměry 100 m2
vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk. GP bude vyhotoven na náklady žadatele.
Žadatel: K. a K. R. Termín: 05.06.2019.
 16/2019-RADA/870
doporučuje ZM schválit odkup pozemku parc. č.
2365/2 - zahrada o výměře 43 m2 vedeného na
LV č. 2192, vše pro obec a k. ú. Žamberk za kupní
cenu ve výši 4.300 Kč. Žadatel: L. a L. P.
 16/2019-RADA/871
schvaluje objednání výkonu technického dozoru
stavebníka na stavbě „Rekonstrukce chodníků
a komunikace v k. ú. Žamberk, část F ul. Nad Poliklinikou“ u pana Ing. Jiřího Poláčka, IČ: 01427121.
 16/2019-RADA/872
- bere na vědomí výsledky poptávkových řízení
na dodavatele garážových vrat a dodavatele
oken na budově muzea SDH v Žamberku
- schvaluje: 1) objednání výměny 2 ks garážových vrat na budově muzea SDH v Žamberku
u spol. Vrata Novák s. r. o., IČ: 26012685; 2)
objednání výměny oken na budově muzea SDH
v Žamberku u spol. SVĚT OKEN s. r. o, IČ: 25831925
- ukládá odboru finančnímu provést rozpočtové opatření ve výši 25 tis. Kč, a to ponížením
položky Rezerva rozpočtu a navýšením položky
rozpočtu Opravy a údržba do majetku města“.
Termín: 14.06.2019.
 16/2019-RADA/873
ukládá odboru REUP vyvěsit na úřední desku
Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje
části (cca 35 m2) pozemku parc. č. 3741/1 - ost.
plocha, jiná plocha z celkové výměry 100 m2
vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk. GP bude vyhotoven na náklady žadatele.
Žadatel: E. M. Termín: 05.06.2019.
 16/2019-RADA/874
- schvaluje provedení změny stavební úpravy
rohové podkrovní kanceláře budovy čp. 833
v ulici Nádražní v navrženém rozsahu
- pověřuje odbor REUP přípravou dodatku ke
smlouvě o dílo. Termín: 14.06.2019.
 16/2019-RADA/875
- schvaluje dodatek č. 4 k pojistné smlouvě číslo
706-58894-28 o pojištění majetku podnikatelů
a o pojištění odpovědnosti uzavřené s Českou
pojišťovnou a. s., Praha, IČ: 45272956 ve věci
navýšení pojistných limitů
- pověřuje starostu města podpisem dodatku
č. 4 k pojistné smlouvě
- ukládá odboru finančnímu provést rozpoč-

tové opatření ve výši 32.000 Kč, a to ponížením
položky Rezerva rozpočtu a navýšením položky
rozpočtu Pojištění majetku města.
Termín: 13.06.2019.
 16/2019-RADA/876
- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
5.000 Kč dle Pravidel SAM 3221 pro narozené
dítě dle přílohy
- pověřuje starostu města podpisem darovacích
smluv.
 16/2019-RADA/877
schvaluje SAM 3204 Pravidla pro uzavírání
nájemních smluv na byty zvláštního určení
v domě s pečovatelskou službou v Žamberku.
 16/2019-RADA/878
- schvaluje smlouvu c. CQS QI - 141/19 o integrovaném recertifikačním auditu mezi městem Žamberkem, jako objednatelem, a CQS z. s.,
IČ: 69346305, se sídlem Prosecká 412/74,
Praha 9 - Prosek, a Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s. p., IČ: 00001481, se sídlem
Pod Lisem 129/2, Praha 8 - Troja, jako kontrolory
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
 16/2019-RADA/879
- schvaluje rámcovou kupní smlouvu mezi městem Žamberkem, jako prodávajícím, a LIROST
s. r. o., IČ: 26268132, se sídlem Brno, Příkop 843/4,
jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej
a koupě dřevní hmoty z lesů ve vlastnictví města
Žamberka
- pověřuje starostu města podpisem kupní
smlouvy.
 16/2019-RADA/880
schvaluje kácení vrby jívy (Salix caprea) na
pozemku parc. č. 1655/1 v k. ú. Žamberk
v období vegetace za podmínky, že subjekt,
který provede kácení, zajistí plnění povinností hospodářského subjektu podle zákona
č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských
výrobků na trh, včetně jejich prováděcích předpisů (Systém náležité péče) a zajistí odpovídající
náhradní výsadbu za pokácenou dřevinu. Dřevní
hmota zůstává v majetku vlastníka pozemku
(města Žamberka). 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).
 16/2019-RADA/881
- bere na vědomí žádost Společenství vlastníků
pro dům čp. 1059 a 1060 Žamberk, U Polikliniky,
o úpravu prostoru pro ukládání odpadu, zákazu
venčení psů na sídlišti U Polikliniky
- pověřuje starostu města zasláním odpovědi.
Termín: 10.06.2019.
 16/2019-RADA/882
- pověřuje společnost TS ŽAMBERK s. r. o. k provádění zásahů, ošetření, řezů, revizí či instalací
bezpečnostních vazeb, kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví města Žamberka navržených
v Projektu péče o stromy 2018, a to dle doporučených naléhavostí a včetně podávání případných oznámení nebo kácení dřevin
- starostu udělením plné moci.
Termín: 28.06.2019.
 16/2019-RADA/883
- bere na vědomí zápis z povodňové prohlídky

toků v k. ú. Žamberk dne 17.05.2019 a pověřuje
odbor REUP vyčíslením potřebné investice na
opravu mostku u Líšnice. Termín: 21.06.2019.
 16/2019-RADA/884
bere na vědomí dopis M. L. a 11 dalších osob
ke schodišti v rámci stavby PPO.
 16/2019-RADA/885
bere na vědomí Zápis z jednání redakční rady
Žamberských listů č. 5 ze dne 22.05.2019.
 16/2019-RADA/886
schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
 16/2019-RADA/887
schvaluje hromadnou licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl - Městské koupaliště a pověřuje starostu jejím podpisem.
 16/2019-RADA/888
- schvaluje: 1) smlouvu o poskytnutí dotace
z podprogramu 2 - podpora preventivní péče
o sbírky muzeí a galerií na rok 2019 na realizaci
projektu „Vybavení depozitářů a stálé expozice
bezpečnostními vitrínami a výsuvnými rošty“
s Pardubickým krajem, Komenského nám. 125
ve výši 40.000 Kč; 2) smlouvu o poskytnutí
dotace z podprogramu 1 - podpora kulturních aktivit na rok 2019 na realizaci akce „Kulturní festival Orlická brána“ s Pardubickým krajem, Komenského nám. 125 ve výši 15.000 Kč;
3) smlouvu o poskytnutí dotace z podprogramu
1 - podpora kulturních aktivit na rok 2019 na
realizaci akce „Žamberské jarní slavnosti“
s Pardubickým krajem, Komenského nám. 125
ve výši 10.000 Kč; 4) smlouvu o poskytnutí
dotace z podprogramu 1 - podpora kulturních
aktivit na rok 2019 na realizaci akce „90 let filatelie na Žambersku“ s Pardubickým krajem,
Komenského nám. 125 ve výši 10.000 Kč
- pověřuje starostu města jejich podpisem.
 16/2019-RADA/889
schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídě pro
Mateřskou školu Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk na školní rok 2019/2020 ve třech třídách
od 01.09.2019 na 28.
 16/2019-RADA/890
bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské
školy Čtyřlístek, Žamberk, Tylova 1244 o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání
od 01.09.2019 na 350 Kč/měsíc.
 16/2019-RADA/891
bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské
školy Sluníčko, Žamberk, nám. Gen. Knopa 433
o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání
od 01.09.2019 na 350 Kč/měsíc.
 16/2019-RADA/892
- bere na vědomí žádost Sportovního klubu
policie Lanškroun, Dukelských hrdinů 423,
Lanškroun, o podporu 33. ročníku Mezinárodního cyklistického závodu Regionem Orlicka
Lanškroun 2019
- schvaluje zajištění propagace pro město Žamberk v tiskovinách, které budou vydány v souvislosti s konáním 33. ročníku Mezinárodního
cyklistického závodu Regionem Orlicka Lanškroun 2019, Sportovním klubem policie Lanškroun, Dukelských hrdinů 423, Lanškroun,
IČ: 44469926, v ceně 2.000 Kč, zároveň schvaluje záštitu starosty nad touto akcí, použití
městského znaku v materiálech vydávaných
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k uvedenému závodu a součinnost MěP Žamberk při závodech
- pověřuje kancelář starosty vyhotovením
objednávky Sportovnímu klubu policie Lanškroun, Dukelských hrdinů 423, Lanškroun,
IČ: 44469926, na zajištění propagace pro město
Žamberk v ceně 2.000 Kč. Částka 2.000 Kč bude
uhrazena z položky rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2019 Propagace města.
Termín: 30.06.2019
- ukládá odboru finančnímu provést rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2019, a to posílením položky
rozpočtu Propagace města o částku 2.000 Kč
z rezervy rozpočtu. Termín: 30.06.2019.
 16/2019-RADA/893
bere na vědomí informaci starosty města
k dopisu s návrhem podmínek smíru v soudních
sporech zaslanému I. P. dne 14.05.2019.

USNESENÍ ZM č. 6
ze dne 11.06.2019

 06/2019-ZAST/141
schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM Petra
Procházku a Ing. Pavla Zářeckého.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+,
13A, 14+, 15+, 16A, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 06/2019-ZAST/142
schvaluje předložený program jednání ZM se
stažením bodu 2.14. Sdružení obcí Orlicko - spolufinancování projektu Singletrack Orlicko Kladsko a 3.8. MEIXNER & HANUŠ a. s. Czech
republic, Praha - město prodává.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+,
13A, 14+, 15+, 16A, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 06/2019-ZAST/143
schvaluje zápis z jednání ZM č. 5/2019-ZAST
ze dne 09.04.2019.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+,
13A, 14+, 15+, 16A, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 06/2019-ZAST/144
schvaluje: 1) navýšení finančních prostředků na
položce rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro rok 2019 poskytování Individuálních
dotací o částku 50.000 Kč; 2) dodatek číslo 2
podmínek pro Individuální dotace; 3) rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2019 uvedené v tabulce číslo
3 rozpočtových opatření.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+,
13A, 14+, 15+, 16A, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 06/2019-ZAST/145
schvaluje účetní závěrku města Žamberka,
Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČ: 00279846,
sestavenou ke dni 31.12.2018.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+,
13A, 14+, 15+, 16A, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 06/2019-ZAST/146
schvaluje: 1) celoroční hospodaření a závěrečný
účet města Žamberka za rok 2018 včetně zprávy
Krajského úřadu Pardubického kraje, oddělení
přezkumu hospodaření obcí, o výsledku pře-

zkoumání hospodaření města Žamberka za
rok 2018 bez výhrad; 2) plnění rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka ke dni 31.12.2018,
kdy skutečné příjmy celkem po konsolidaci činí
167.384.842,04 Kč, skutečné výdaje celkem po
konsolidaci činí 150.238.952,15 Kč; financování
činí 17.145.889,89 Kč.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+,
13A, 14+, 15+, 16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 06/2019-ZAST/147
schvaluje spolufinancování projektu Industriální
památky příhraničí se otevírají veřejnosti, registrační číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881,
ve výši 19.228,77 EUR (povinný 10% podíl města)
a všechny případně vzniklé nezpůsobilé výdaje.
Projekt je realizován v letech 2019-2022 a je spolufinancován z Programu INTERREG V-A Česká
republika – Polsko.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+,
13A, 14+, 15+, 16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 06/2019-ZAST/148
bere na vědomí plnění rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2019 ke dni 30.04.2019.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+,
13A, 14+, 15+, 16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 06/2019-ZAST/149
bere na vědomí informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni 31.05.2019
uvedené v tabulce č. 1.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+,
13A, 14+, 15+, 16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 06/2019-ZAST/150
- bere na vědomí rozpočtová opatření rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberka pro rok 2019
uvedená v tabulce č. 1
- schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro rok 2019 uvedená v tabulce č. 2.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 2
1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+,
13A, 14+, 15+, 16+, 17+, 18A, 19+, 20Z, 21+
 06/2019-ZAST/151
schvaluje příspěvkové organizaci MŠ Sluníčko,
nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2019 o 9.100 Kč. Příspěvek na provoz po úpravě bude pro rok 2019
činit 751.100 Kč, příspěvek na provozní činnost celkem po úpravě bude pro rok 2019 činit
762.100 Kč.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+,
13A, 14+, 15+, 16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 06/2019-ZAST/152
schvaluje příspěvkové organizaci MŠ Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk: a) zvýšení příspěvku
na provoz pro rok 2019 o 45.000 Kč, b) zvýšení
příspěvku na provozní činnost pro rok 2019
o 20.000 Kč. Příspěvek na provoz po úpravě
bude pro rok 2019 činit 1.303.000 Kč, příspěvek na provozní činnost celkem po úpravě bude
pro rok 2019 činit 1.340.000 Kč.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+,
13A, 14+, 15+, 16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+

 06/2019-ZAST/153
schvaluje příspěvkové organizaci Městská
knihovna Žamberk, Nádražní 743, Žamberk,
zvýšení příspěvku na provozní činnost pro
rok 2019 o 31.000 Kč. Příspěvek na provozní
činnost celkem po úpravě bude pro rok 2019
činit 2.637.000 Kč.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+,
13A, 14+, 15+, 16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 06/2019-ZAST/154
schvaluje příspěvkové organizaci Městský
kulturní podnik - FIDIKO Žamberk, Nádražní 39,
Žamberk, zvýšení příspěvku na provoz pro rok
2019 o 16.000 Kč. Příspěvek na provoz po úpravě
bude pro rok 2019 činit 3.064.000 Kč, příspěvek
na provozní činnost celkem po úpravě bude pro
rok 2019 činit 3.464.000 Kč.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 1
1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+,
13A, 14+, 15+, 16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 06/2019-ZAST/155
schvaluje příspěvkové organizaci Středisko volného času, ANIMO, Žamberk, 28. října 713, Žamberk, zvýšení příspěvku na provozní činnost pro
rok 2019 o 39.570 Kč. Příspěvek na provozní činnost celkem po úpravě bude pro rok 2019 činit
926.887 Kč.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 06/2019-ZAST/156
schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ Žamberk,
Nádražní 743, Žamberk, zvýšení příspěvku
na provoz pro rok 2019 o 50.000 Kč. Příspěvek na provoz po úpravě bude pro rok 2019
činit 2.396.000 Kč, příspěvek na provozní činnost celkem po úpravě bude pro rok 2019 činit
2.406.000 Kč.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+,
13+, 14N, 15+, 16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 06/2019-ZAST/157
- schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí
příspěvků uzavíraný se Sdružením obcí Orlicko,
Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČ: 70951993
- pověřuje starostu města podpisem dodatku.
přijato, pro: 14, proti: 1, zdržel se: 3
1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+,
13+, 14+, 15+, 16-, 17+, 18A, 19+, 20Z, 21Z
 06/2019-ZAST/158
- bere na vědomí informaci o realizaci a financování kanalizační a vodovodní přípojky v lokalitě
U Kapličky, Žamberk
- schvaluje: 1) peněžitý vklad města Žamberka
se sídlem Masarykovo nám. 166, Žamberk,
IČ: 00279846, do společnosti Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost,
se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk,
IČ: 60930811, ve výši 1,4 mil. Kč; 2) rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2019 uvedené v tabulce číslo 4
rozpočtových opatření.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0
1N, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 06/2019-ZAST/159
ruší usnesení č. 05/2019-ZAST/113 ze dne
09.04.2019 ve věci přijetí dlouhodobého inves-
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tičního úvěru městem Žamberkem v roce 2019.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 06/2019-ZAST/160
- schvaluje prodej pozemku parc. č. 749/8 tr. tr. porost o výměře 65 m2 vedeného na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk za kupní cenu
dle cenové mapy, t. j. 900 Kč/m2. Žadatel: J. K.
- pověřuje starostu města podpisem kupní
smlouvy ve věci prodeje pozemku parc. č. 749/8
- tr. tr. porost o výměře 65 m2 vedeného na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk za kupní cenu
dle cenové mapy, t. j. 900 Kč/m2.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 06/2019-ZAST/161
- schvaluje prodej pozemku parc. č. 734/5 zast. plocha a nádvoří (stavba na pozemku bez
čp/če, garáž) o výměře 1 m2 vedeného na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk za kupní
cenu dle cenové mapy, t. j. 900 Kč/m2. Stavba
na pozemku není předmětem převodu.
Žadatel: J. K.
- pověřuje starostu města podpisem kupní
smlouvy ve věci prodeje pozemku parc. č. 734/5
- zast. plocha a nádvoří (stavba na pozemku bez
čp/če, garáž) o výměře 1 m2 vedeného na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk za kupní
cenu dle cenové mapy, t. j. 900 Kč/m2. Stavba
na pozemku není předmětem převodu.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 06/2019-ZAST/162
- schvaluje prodej bytu 3+1 umístěného ve 4. NP
domu čp. 829, jehož celková podlahová plocha
s příslušenstvím je 68,80 m2. Bytová jednotka
se nachází v budově čp. 829, 830 na pozemcích
parc. č. 3950 - zast. plocha a nádvoří o výměře
219 m2, parc. č. 3949/1 - zast. plocha a nádvoří
o výměře 232 m2, parc. č. 3949/2 - zast. plocha a nádvoří o výměře 9 m2, parc. č. 3949/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 4 m2, vše v obci
a k. ú. Žamberk, za cenu určenou aukcí ve výši
1.415.000 Kč S. P. Žadatel: S. P.
- pověřuje starostu města podpisem kupní
smlouvy ve věci prodeje bytu 3+1 umístěného
ve 4. NP domu čp. 829, jehož celková podlahová
plocha s příslušenstvím je 68,80 m2. Bytová
jednotka se nachází v budově čp. 829, 830 na
pozemcích parc. č. 3950 - zast. plocha a nádvoří
o výměře 219 m2, parc. č. 3949/1 - zast. plocha
a nádvoří o výměře 232 m2, parc. č. 3949/2
- zast. plocha a nádvoří o výměře 9 m2, parc.
č. 3949/3 - zast. plocha a nádvoří o výměře
4 m2, vše v obci a k. ú. Žamberk, za cenu určenou
aukcí ve výši 1.415.000 Kč S. P.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 06/2019-ZAST/163
- bere na vědomí informace o postupu přípravy
investiční akce Skatepark
- schvaluje: 1) realizaci betonové plochy skateparku bez dotační podpory v letošním roce;
2) rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2019 - navýšení inves-

tičních výdajů na akci „Skatepark u Penny“
o částku 1 mil. Kč z rezervy rozpočtu dle tabulky
číslo 5 rozpočtových opatření.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 06/2019-ZAST/164
- bere na vědomí informace o dokončené projektové dokumentaci na I. etapu technické
infrastruktury lokality Na Skalách
- pověřuje radu města zajištěním přípravy
střednědobého výhledu rozpočtu města Žamberka na roky 2020-2024. Termín: 30.08.2019.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 3
1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18A, 19+, 20Z, 21Z
 06/2019-ZAST/165
bere na vědomí aktuální informace k postupu
projekčních prací a dosavadních jednání týkajících se lávky u sokolovny.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3N, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 06/2019-ZAST/166
bere na vědomí aktuální informace k přípravě investiční akce „Realizace úspor energií Radnice Žamberk“ registrační číslo projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0002016.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 06/2019-ZAST/167
- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku
parc. č. 3687/1 - ost. plocha, silnice z celkové
výměry 15.443 m2 vedeného na LV č. 3708 (Pardubický kraj) pro obec a k. ú. Žamberk - chodníky a veřejná zeleň na město Žamberk. Dle GP
čl. pl. 2946-195/2015 se jedná o pozemky parc.
č. 3687/22 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 353 m2, parc. č. 3687/23 - ost. plocha,
jiná plocha o výměře 523 m2, parc. č. 3687/24 ost. plocha, jiná plocha o výměře 577 m2, parc.
č. 3687/25 - ost. plocha, jiná plocha o výměře
494 m2, parc. č. 3687/26 - ost. plocha, jiná plocha
o výměře 342 m2, parc. č. 3687/27 - ost. plocha,
jiná plocha o výměře 451 m2, parc. č. 3687/28
- ost. plocha, jiná plocha o výměře 374 m2, vše
v obci a k. ú. Žamberk. Žadatel: Pardubický kraj,
Komenského náměstí 125, Pardubice - Staré
Město, 530 02 Pardubice
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy
ve věci bezúplatného převodu částí pozemku
parc. č. 3687/1 - ost. plocha, silnice z celkové
výměry 15.443 m2 vedeného na LV č. 3708
(Pardubický kraj) pro obec a k. ú. Žamberk chodníky a veřejná zeleň na město Žamberk dle
GP čl. pl. 2946-195/2015. Jedná se o pozemky
parc. č. 3687/22 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 353 m2, parc. č. 3687/23 - ost. plocha,
jiná plocha o výměře 523 m2, parc. č. 3687/24 ost. plocha, jiná plocha o výměře 577 m2, parc.
č. 3687/25 - ost. plocha, jiná plocha o výměře
494 m2, parc. č. 3687/26 - ost. plocha, jiná plocha
o výměře 342 m2, parc. č. 3687/27 - ost. plocha,
jiná plocha o výměře 451 m2, parc. č. 3687/28
- ost. plocha, jiná plocha o výměře 374 m2, vše
v obci a k. ú. Žamberk.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+

 06/2019-ZAST/168
neschvaluje prodej části (dle PD o výměře
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.
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 4
1+, 2+, 3+, 4+, 5Z, 6+, 7+, 8+, 9Z, 10A, 11A, 12+,
13Z, 14+, 15+, 16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21Z
 06/2019-ZAST/169
schvaluje prodej části (280 m2) pozemku parc.
č. 3758/2 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 1.006 m2 vedeného na LV č. 10001
pro obec a k. ú. Žamberk (dle GP čl. pl. 321828/2019 ze dne 01.03.2019 se jedná o pozemek
parc. č. 3758/33 - ost. plocha, ost. komunikace o
výměře 280 m2 v obci a k. ú. Žamberk) za kupní
cenu dle cenové mapy, t. j. 220 Kč/m2, a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
GP bude vyhotoven na náklady žadatele.
Žadatel: GAF s. r. o., Zemědělská 1378,
564 01 Žamberk.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 06/2019-ZAST/170
schvaluje bezúplatný převod části (účelová
komunikace) pozemku parc. č. 1180/3 - tr. tr.
porost z celkové výměry 210 m2 vedeného na
LV č. 60000 pro obec a k. ú. Žamberk na město
Žamberk a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy. Žadatel: Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Smetanova 43/1,
562 16 Ústí nad Orlicí.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 06/2019-ZAST/171
neschvaluje prodej pozemku parc. č. 505/2 zbořeniště, zast. plocha a nádvoří o výměře
534 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk pro výstavbu bytového domu.
Žadatel. V. D.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 06/2019-ZAST/172
- ruší: 1) usnesení ZM č. 34/2018-ZAST/848
o schválení Ing. Bc. Oldřicha Jedličky jako spolupracujícího zastupitele pro změnu č. 3 ÚP
Žamberk; 2) usnesení ZM č. 05/2019-ZAST/135
o schválení Zděnky Šebkové jako spolupracující
zastupitelky pro změnu č. 4 ÚP Žamberk
- schvaluje Zděnku Šebkovou jako zastupitelku
určenou ke spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace města
Žamberka nebo jejích změn do konce volebního
období 2018–2022.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 3
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+,
13Z, 14+, 15+, 16Z, 17Z, 18A, 19+, 20+, 21+
 06/2019-ZAST/173
schvaluje odkup pozemku parc. č. 2365/2 zahrada o výměře 43 m2 vedeného na LV č. 2192,
vše pro obec a k. ú. Žamberk, za kupní cenu ve
výši 4.300 Kč a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Žadatel: L. a L.P.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 2
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9Z, 10A, 11A, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21Z
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 06/2019-ZAST/174
schvaluje dalším oddávajícím Jiřího Dytrta.
přijato, pro: 12, proti: 0, zdržel se: 4
1Z, 2N, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+,
13+, 14+, 15+, 16Z, 17A, 18A, 19+, 20Z, 21Z
 06/2019-ZAST/175
bere na vědomí informaci o činnosti rady města
za období od 09.04.2019 dle přílohy č. 1.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 06/2019-ZAST/176
bere na vědomí zápis z jednání finančního
výboru č. 4/2019 ze dne 29.05.2019.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12+,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 06/2019-ZAST/177
bere na vědomí zápis z jednání kontrolního
výboru č. 4/2019 ze dne 15.04.2019.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11A, 12Z,
13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
Hlasování:
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. 17
ze dne 13.06.2019

 17/2019-RADA/894
schvaluje ověřovatelem zápisu RM Jiřího Dytrta.
 17/2019-RADA/895
schvaluje předložený program jednání RM.
 17/2019-RADA/896
bere na vědomí: územní rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby
„ČS PHM Benzina Žamberk - kanalizační přípojka
k obslužnému kiosku a mycí lince“ na pozemcích parc. č. 2362/2, 3878/1, 3707 v k. ú. Žamberk; souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk
s provedením ohlášeného stavebního záměru
„stavební úpravy domu čp. 89“ na pozemku
parc. č. 953 v k. ú. Žamberk; stavební povolení
Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na stavbu
„Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řeme-

sel a služeb Žamberk, budova dílen“ na pozemcích parc. č. 4289/1, 2084/1, 2084/5, 2084/20
v k. ú. Žamberk.
 17/2019-RADA/897
bere na vědomí: rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ
Žamberk o vydání souhlasu ve věci „Žamberk,
U Dlouhoňovic, 2129 - knn, nn“ na pozemcích
parc. č. 3875/1, 2130/7 v k. ú. Žamberk; sdělení
odboru ZPZE MěÚ Žamberk k drobným odchylkám týkajících se stavby vodního díla s názvem
„Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová
ochrana“ v k. ú. Žamberk.
 17/2019-RADA/898
bere na vědomí: veřejnou vyhlášku odboru
SPDO MěÚ Žamberk, opatření obecné povahy,
stanovení přechodné úpravy provozu na
místní komunikaci č. 44c ul. Nad Poliklinikou
z důvodu provádění stavebních prací v rámci
akce „Rekonstrukce chodníku a komunikace
v k. ú. Žamberk, část F - ulice Nad Poliklinikou“ při částečné a úplné uzavírce; rozhodnutí
odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení uzavírky
místní komunikace č. 44c ul. Nad Poliklinikou
a č. 26d chodník Nad Poliklinikou z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce „Rekonstrukce chodníků a komunikace v k. ú. Žamberk, část F - ulice Nad Poliklinikou“; veřejnou
vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk, opatření
obecné povahy, stanovení přechodné úpravy
provozu na místní komunikaci č. 15c ul. Dymlovská, č. 61c ul. Polsko z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce „Žamberk, rekonstrukce
NN od TS 464“; rozhodnutí odboru SPDO MěÚ
Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 61c ul. Polsko, č. 15c ul. Dymlovská z důvodu užití silničního pozemku pro provádění stavebních prací; veřejnou vyhlášku
odboru SPDO MěÚ Žamberk, opatření obecné
povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 37c ul. Mánesova,
č. 26c ul. Komenského z důvodu umístění lešení
u čp.604 pro zateplení domu; veřejnou vyhlášku
odboru SPDO MěÚ Žamberk, opatření obecné
povahy, stanovení přechodné úpravy provozu
na místní komunikaci č. 58c ul. Pod Skalami
z důvodu provádění stavebních prací při
pokládce el. vedení v rámci akce „Žamberk,
Pod Skalami, 1172/2 - nové OM“; rozhodnutí
odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace č. 15d chodník ul. Hluboká, č. 38c Masarykovo náměstí,
č. 24d chodník Masarykovo náměstí pro umístění datového vedení v rámci akce „Rozšíření
optické metropolitní sítě v Žamberku k Imrvere“; rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk
o povolení zvláštního užívání místní komunikace č. 96c ul. Zemědělská v Žamberku v rámci
akce „Pokládka datového vedení Žamberk - přípojka pro firmu Agrostav“; rozhodnutí odboru
SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace č. 58c ul. Pod Skalami
v k. ú. Žamberk u domu čp.133 - užití silničního
pozemku pro provádění stavebních prací.
 17/2019-RADA/899
bere na vědomí závazné stanovisko odboru
REUP MěÚ Žamberk k umístění klimatizační
jednotky v obřadní síni radnice z hlediska zájmů
státní památkové péče.
 17/2019-RADA/900
bere na vědomí oznámení Krajského úřadu

Pardubického kraje, odboru OZPZ o shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru
nebo výkupu odpadů včetně zpracování autovraků a s jeho provozním řádem pro společnost
Agro Žamberk a. s.
 17/2019-RADA/901
- schvaluje darovací smlouvu na přijetí daru
ve výši 7.000 Kč na posílení „Fondu na podporu studijních pobytů studentů středních škol
v Žamberku“ od D. N. S.
- pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Termín: 30.06.2019.
 17/2019-RADA/902
- schvaluje darovací smlouvy uzavírané mezi
městem Žamberkem, Masarykovo náměstí 166,
Žamberk, IČ: 25280091, jako příjemcem daru
na straně jedné, a poskytovateli daru na straně
druhé: 1) Z. B. na poskytnutí daru ve výši 150 000 Kč;
2) J. H. na poskytnutí daru ve výši 50 000 Kč;
3) O. J. na poskytnutí daru ve výši 50 000 Kč;
4) T. J. na poskytnutí daru ve výši 50 000 Kč;
5) A. D. na poskytnutí daru ve výši 50 000 Kč;
6) P. J. na poskytnutí daru ve výši 50 000 Kč
- pověřuje starostu města podpisem darovacích
smluv. Termín: 30.06.2019
- ukládá odboru finančnímu připravit příslušné
rozpočtové opatření. Termín: 27.06.2019.
 17/2019-RADA/903
schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro rok 2019 dle
tab. č. 1.
 17/2019-RADA/904
schvaluje a potvrzuje s účinností od 01.08.2019
na funkční období 6 let dle ustanovení § 166
odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů: 1) ve výkonu funkce ředitele Základní
školy Žamberk, Nádražní 743, se sídlem Nádražní
743, 564 01 Žamberk, IČ: 70995460, pana Mgr.
Romana Pospíšila; 2) ve výkonu funkce ředitelky
Školní jídelny Žamberk, nám. Gen. Knopa 433,
se sídlem nám. Gen. Knopa 433, 564 01 Žamberk,
IČ: 00856487, paní Martu Kacálkovou.
 17/2019-RADA/905
- bere na vědomí informace ve věci pronájmu
nebytových prostor v domě čp. 168 v Žamberku
(1/2 spoluvlastnického podílu)
- pověřuje Ing. Jana Filipa, jednatele Správy
budov Žamberk s. r. o. dalším jedním ve věci
pronájmu nebytových prostor v čp. 168 (1/2
spoluvlastnického podílu) v Žamberku. Žadatel:
O. K., město Žamberk, Informační středisko,
Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk,
KOSMAR CZ s. r. o.
 17/2019-RADA/906
schvaluje uzavření smlouvy o připojení
el. zařízení k distribuční soustavě č. 19_
SOP_01_4121529194 na akci „Veřejné osvětlení ul. Pod Sanatoriem“ mezi městem Žamberkem
a společností ČEZ Distribuce a. s. (IČ: 24729035)
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
 17/2019-RADA/907
souhlasí jako pronajímatel objektu čp. 833
v Nádražní ulici v Žamberku s umístěním vyvolávacího systému jako způsobu odbavování
klientů, který bude instalován na náklady žadatele, a pověřuje starostu podpisem Souhlasu
vlastníků nemovitosti. Žadatel: Úřad práce
6

České republiky - Krajská pobočka v Pardubicích, kontaktní pracoviště Žamberk, Nádražní
833, 564 01 Žamberk.
 17/2019-RADA/908
schvaluje výpůjčku pozemků parc. č. 2343 zast. plocha a nádvoří; stavba bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba o výměře
57 m2 a parc. č. 2340/1 - ost. plocha, jiná plocha
o výměře 15.157 m2, vše vedeno na LV č. 10001
pro obec a k. ú. Žamberk, z důvodu pořádání
veřejně přístupné akce Orlická brána 2019
na dobu určitou od 12.07. do 14.07.2019 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Žadatel: Městský kulturní podnik - FIDIKO
Žamberk, Nádražní 39, 564 01 Žamberk.
 17/2019-RADA/909
- neschvaluje snížení ceny nájmu dle nájemní
smlouvy ze dne 31.10.2018 ve věci pronájmu
nebytových prostor Divadelní kavárny v čp. 39,
stavba občanského vybavení - Divišovo divadlo na pozemku parc. č. 365, vše vedeno na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk. Žadatel: V. K.
- bere na vědomí sdělení odboru REUP ve věci
realizace havarijních oprav.
 17/2019-RADA/910
- schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo
č. 02/2019/REUP na akci „Žamberk - Realizace
parkovacích stání na nám. Gen. Knopa“ mezi
městem Žamberkem a spol. Stavitelství EU s. r. o.
(IČ: 27521711) ve věci víceprací
- pověřuje starostu města podpisem Dodatku
č. 1 smlouvy o dílo č. 02/2019/REUP.
 17/2019-RADA/911
- schvaluje realizaci akce „Nové žlaby a svody
na ZŠ 581 - rozšíření“ společností M.LUX
(IČ: 74019244)
- pověřuje odbor REUP objednáním realizace
akce „Nové žlaby a svody na ZŠ 581 – rozšíření“
v navrženém rozsahu u společnosti M.LUX
(IČ: 74019244).
 17/2019-RADA/912
- schvaluje: 1) zrušení veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávku „SVČ ANIMO - jazyková
učebna a bezbariérové úpravy“ (dodávka
nábytku) zadané v souladu s Pravidly pro
zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem a podmínkami dotačního programu
z důvodů neobdržení žádné nabídky; 2) vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávku „SVČ ANIMO - jazyková učebna a bezbariérové úpravy“ (dodávka nábytku II.) podle
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem a podmínek dotačního programu, výzva bude odeslána pěti dodavatelům,
hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti nabídek bude nejnižší nabídková cena
v Kč vč. DPH: a) Zdeněk Veselý, Rybná nad Zdobnicí 15, 517 55 Rybná nad Zdobnicí, IČ: 63617994;
b) Pavel Vítek, Školská 174, 564 01 Dlouhoňovice, IČ: 66845017; c) Josef Kalousek, České Libchavy 77, 561 14 České Libchavy, IČ: 62039849;
d) Leoš Skalický, Ústecká 322, 517 43 Potštejn,
IČ: 64800105; e) Jan Kraus, Pod Vlekem 185,
564 01 Dlouhoňovice, IČ: 65681495
- jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ve složení Ivan Vrkoč (náhradník
Ing. Bc. Oldřich Jedlička), Ing. Lenka Fránková
(náhradník Martin Mimra), Ing. David Vacek
(náhradník Ing. Lenka Dušková), Radka Stránská
(náhradník Ivana Hečková), Zděnka Šebková

(náhradník PhDr. Hana Chvátilová).
 17/2019-RADA/913
- schvaluje na základě protokolu hodnotící
komise výsledky veřejné zakázky s názvem:
„SVČ ANIMO - jazyková učebna a bezbariérové
úpravy“ (dodávka technického vybavení, PC)
zadané v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem a pravidly
poskytovatele dotace dodavatelem vybavení
společnost AV MEDIA, a. s., Pražská 1335/63,
102 00 Praha 10, IČ: 48108375, s ekonomicky
nejvýhodnější nabídkovou cenou ve výši
312.893,90 Kč vč. DPH
- pověřuje starostu města podpisem kupní
smlouvy.
 17/2019-RADA/914
- schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávku „ZŠ Žamberk 743 - jazykové učebny a bezbariérové úpravy“ (dodávka
vybavení jazykových učeben) podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem
Žamberkem a podmínek dotačního programu,
výzva bude odeslána pěti dodavatelům, hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti
nabídek bude nejnižší celková nabídková cena
v Kč vč. DPH: 1) AC Interiér s. r. o., Hradská 538,
396 01 Humpolec, IČ: 28065247; 2) MULTIP
Moravia s. r. o., Palackého 1135/27, 741 01 Nový
Jičín, IČ: 16627971; 3) NÁBYTEK HONZA s. r. o.,
Masarykovo náměstí 701, 295 01 Mnichovo
Hradiště, IČ: 27198821; 4) Moderní škola s. r. o.,
K Rybníčkům 332, 747 81 Otice, IČ: 28607376;
5) Vybavení škol s. r. o., Jaselská 2942/31,
Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 04514394
- jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ve složení Ivan Vrkoč (náhradník
Ing. Bc. Oldřich Jedlička), Ing. Lenka Fránková
(náhradník Martin Mimra), Ing. David Vacek
(náhradník Ing. Lenka Dušková), Radka Stránská
(náhradník Ivana Hečková), Zděnka Šebková
(náhradník PhDr. Hana Chvátilová).
 17/2019-RADA/915
bere se souhlasem na vědomí zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 1055/15 o velikosti 3+1 s příslušenstvím
o celkové podlahové ploše 79,10 m2 umístěné
v 5. NP domu čp. 1055, v budově čp. 1054, 1055
postavené na pozemcích parc. č. 4270, 4269,
vše v obci a k. ú. Žamberk, ke dni 13.12.2015, kdy
skončila jeho pětiletá lhůta, a pověřuje starostu
města podpisem potvrzení. Žadatel: P. H.
 17/2019-RADA/916
schvaluje: 1) investiční akci „Klimatizace obřadní
síně radnice čp. 166“; 2) rozpočtové opatření ve
výši 90 tis. Kč, a to ponížením položky Rezervy
rozpočtu a navýšením položky rozpočtu Opravy
a údržba do majetku města.
 17/2019-RADA/917
souhlasí jako vlastník pozemku parc. č. 3829 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1.046
m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú.
Žamberk se stavbou rodinného domu na vedlejším pozemku parc. č. 3138/3 - tr. tr. porost
o výměře 4.074 m2 vedeném na LV č. 4137 (žadatel) pro obec a k. ú. Žamberk a pověřuje starostu
města podpisem souhlasu. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného
orgánu státní správy vyžadované zvláštním
předpisem. Žadatel: J. K.

 17/2019-RADA/918
- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
5.000 Kč dle Pravidel SAM 3221 pro narozené
dítě dle přílohy
- pověřuje starostu města podpisem darovacích
smluv.
 17/2019-RADA/919
bere na vědomí informací odboru PRAV
o žádosti o poskytnutí informace.
 17/2019-RADA/920
bere na vědomí zápis z valné hromady spol.
Podorlická poliklinika s. r. o., IČ: 64259684,
se sídlem Praha 6, Vítězné náměstí 576/1,
která se konala dne 04.06.2019.
 17/2019-RADA/921
- schvaluje: 1) poskytnutí finančních odměn
na 12. ročník Soutěže škol ve sběru druhotných surovin pro žamberské školy, a to Základní
škole Žamberk, 28. října 581, ve výši 18.000 Kč,
Střední škole a základní škole Žamberk, Tyršova
214, ve výši 14.000 Kč, Základní škole Žamberk,
Nádražní 743, ve výši 7.000 Kč, Mateřské škole
Čtyřlístek Žamberk, Tylova 1244, ve výši 5.000 Kč
a Základní škole Erudio Orlicko, Velký Hájek
1554, ve výši 4.000 Kč; 2) smlouvy o poskytnutí finanční odměny pro rok 2019 na zájmovou činnost dětí a naplnění cílů environmentální výchovy, a to v rámci kapitoly Ekologická
soutěž pro školy - příspěvky organizacím, uzavřené mezi městem Žamberkem a školami:
a) Základní škola Žamberk, 28. října 581, ve výši
18.000 Kč; b) Střední škola a základní škola Žam-

berk, Tyršova 214, ve výši 14.000 Kč; c) Základní
škola Žamberk, Nádražní 743, ve výši 7.000 Kč;
d) Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, ve
výši 5.000 Kč; e) Základní škola Erudio Orlicko,
Velký Hájek 1554, ve výši 4.000 Kč
- pověřuje starostu města podpisem smluv.
Termín: 28.06.2019.
 17/2019-RADA/922
bere na vědomí zápis z jednání komise pro
zahraniční styky ze dne 28.05.2019.
 17/2019-RADA/923
bere na vědomí Výroční zprávu Městského kulturního podniku - FIDIKO Žamberk za rok 2018.
 17/2019-RADA/924
schvaluje: 1) pořádání dětského závodu na
kolech „Hledá se vítěz, Žamberk“ dne 23.06.2019
v okolí Tyršovy rozhledny; 2) připojení na elektrickou energii, které zajistí odbor REUP. Žadatel:
UNIKOVO MTB TEAM z. s., Helvíkovice 157.
 17/2019-RADA/925
schvaluje odměny ředitelům příspěvkových
organizací města, veliteli Městské policie Žamberk a jednatelům společností města Správa
budov Žamberk s. r. o. a TS Žamberk s. r. o.
za období 1-6/2019.
 17/2019-RADA/926
schvaluje platový výměr Mgr. Jaromíra Žejdlíka,
ředitele Základní školy Žamberk, 28. října 581,
s účinností od 01.06.2019.
Zpracovala Bc. Kamila Borovičková,
sekretariát starosty města

Architekt Jindřich Merganc

(7. července 1889 – 28. února 1974)
Mezi významné osobnosti Žamberka, o kterých se ale
u nás moc nepíše ani nemluví a mohly by časem upadnout v zapomenutí, patří Jindřich Merganc. Pocházel
z rodiny žamberského obuvníka a díky finanční podpoře barona Parishe mu bylo umožněno studovat v Praze
na Umělecko-průmyslové škole, a to nejprve figurální
malbu a krajinomalbu (v 1. ročníku byl spolužákem Mergance významný český malíř Josef Lada). Později vystudoval architekturu u dvou významných českých architektů,
v letech 1909-1910 u profesora Jana Kotěry a v letech
1911-1914 u profesora Josefa Plečnika. Do jeho života zasáhla
1. světová válka, kdy bojoval na italské frontě, a po válce se
trvale usadil v Bratislavě. Na Slovensku je Jindřich Merganc
uznáván jako vynikající architekt. K jeho nejvýznamnějším
pracím patří např. regulace dunajského nábřeží, sanatorium
prof. MUDr. K. Kocha z roku 1930, budova okresního úřadu
v Galantě, obecního úřadu v Piešťanech a v Novém Mestě
nad Váhom, kostel v Lieskové, měšťanská škola v Nitre, tržnice v Bratislavě a památník padlým v Žilině.
Podle jeho návrhů byla vystavěna i řada architektonicky zajímavě řešených rodinných vil. V roce 1970 mu
byl udělen titul Zasloužilý člen Zväzu slovenských architektov. Žádný jeho projekt bohužel nenajdeme
v Žamberku. Z Mergancovy korespondence s přítelem Jiřím Mazurou vyplývá, že se zabýval myšlenkou
zanechat ve svém rodném městě trvalou stopu a zajímal se o problém malé budovy školy v Nádražní
ulici (dnes gymnázium), který chtěl řešit přístavbou. „Nyní, kdy práce v naší kanceláři polevila, chtěl jsem
se vypravit na cestu do Žamberka a vytáhl jsem starý náčrt školy z roku 1927. Shledal jsem, že nákres
bude třeba přepracovat jednak programově (protože počet učeben asi 40 je zbytečně veliký) a také
po stránce zastavění pozemku se mi dnes nelíbí. Rád bych přijel do Žamberka, až budu mít náčrt
připraven. Potřebuji však určité podmínky a obracím se proto na Vás, abyste mi tyto laskavě zaopatřil…“
(dopis z 13. října 1931). Z důvodu hospodářské krize ve 30. letech a následného válečného období k realizaci
projektu nedošlo a nebyla vystavěna ani další plánovaná budova soukromé vily v Žamberku, místo které
měl podle informací Jiřího Mergance st. vzniknout protiletecký kryt. Letos 7. července si připomínáme
130. výročí architektova narození, jeho osobnost připomíná pamětní deska na Albertově náměstí
(podle návrhu Jiřího Šaška zhotovil ak. sochař Zdeněk Kolářský). Více informací o jeho životě a práci
si můžete poslechnout na připravované vycházce ke Dni architektury v neděli 6. října.
Vlaďka Šulcová
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Domácí hospic ALFA-OMEGA

Stomatologická pohotovost o prázdninách
TERMÍN

JMÉNO

ADRESA ZZ

7.5.2019

MUDr. Filip Kulhánek

Žamberk, Školská 834

465 613 103

6.-7.7.2019

MUDr. Radka Lomská

Letohrad, Družstevní 815

465 620 358

MUDr. Miroslav Mareš

Žamberk, Školská 834

465 613 103

13.-14.7.2019

TELEFON

20.-21.7.2019

MUDr. Tereza Marková

Lanškroun, 5. Května 2

465 322 897

27.-28.7.2019

MDDr. Vojtěch Muthsam

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

3.-4.8.2019

MUDr. Gabriela Nováková

Lanškroun, Dukelských Hrdinů 615

604 749 331

10.-11.8.2019

MDDr. Simona Pavlová

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 822

17.-18.8.2019

MUDr. Jan Špička

Králíky 414

465 631 154

24.-25.8.2019

MUDr. Marie Špičková

Králíky 414

456 631 274

31.8.-1.9.2019

MUDr. Petr Šrámek

Letohrad, U Dvora 815

465 621 551

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o. p. s.,
detašované pracoviště Ústí nad Orlicí nabízí tyto služby:
Sociální rehabilitace
Jste senior nebo osoba se zdravotním postižením a chcete umět pracovat na počítači? Dostal/a jste tablet nebo mobilní telefon a nevíte, jak ho ovládat? Přejete si komunikovat s blízkými přes e-mailovou poštu
a nevíte jak na to? Pracovníci Vás proškolí v požadované oblasti, pomohou Vám pochopit výpočetní techniku. Projdou s Vámi základní obsluhu počítače/tabletu, provedou Vás krásami internetu, naučíte se ovládat základní programy jako je Microsoft Word, Excel nebo Power-Point a mnoho dalšího podle Vašich
potřeb. Naším cílem je zapojit seniory a zdravotně postižené do běžného života. Služba je poskytována
zdarma. Služba dále zahrnuje tyto činnosti: Nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, nácvik péče
o domácnost, nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti, nácvik samostatného pohybu, nácvik
dovedností potřebných k úředním úkonům, doprovody (na úřad, do zaměstnání, k lékaři), nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky, nácvik efektivního hledání pracovního místa a vystupování při
pracovním pohovoru, nácvik komunikačních dovedností a práce s informacemi, nácvik základů znakového jazyka, podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
a informační servis a zprostředkování dalších služeb.
Osobní asistence
Poskytováním této služby se snažíme v co největší míře umožnit zdravotně postiženým občanům,
dětem a seniorům žít soběstačný a plnohodnotný život v jejich přirozeném prostředí. Za pomoci osobních asistentů se mohou realizovat v osobním, společenském a případně i pracovním životě. Osobní
asistenti pomáhají uživatelům při zvládání každodenních běžných činností, jako je pomoc v domácnosti,
v práci, ve školách, v mateřských školkách, doprovody k lékaři, na úřady, na nákupy a další, dle individuálních požadavků uživatele. Hlavním cílem je větší množství služeb pomáhajících občanům se zdravotním
postižením a seniorům při začleňování do společnosti a při řešení jejich osobních problémů vyplývajících
z jejich handicapu a pomoci člověku se zdravotním postižením zvládnout prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by zvládal sám, kdyby neměl postižení. Osobní asistenci poskytujeme nepřetržitě
občanům od 1 roku. Cena za službu je do 18 let 70 Kč za hodinu, od 18 hodin a o víkendu 120 Kč za hodinu,
od 18 let 80 Kč za hodinu, od 18 hodin a o víkendu 130 Kč za hodinu.
Odborné sociální poradenství
Můžete nás kontaktovat s nejrůznějšími dotazy a problémy. Jedná se například o pomoc v orientaci
v systému sociálního zabezpečení ČR, a to zejména v oblasti státní sociální podpory, příspěvku na péči,
dávek pomoci v hmotné nouzi, průkazů osob se zdravotním postižením, příspěvku na mobilitu, příspěvku
na zvláštní pomůcku atd. Můžete se na nás také obrátit při sepisování žádostí, námitek, odvolání
a s vyplňováním formulářů. Naše pomoc také spočívá v podpoře při hledání vhodného pracovního místa
a při sepisování strukturovaného životopisu. Při řešení situace vám bude umožněna práce na počítači,
využití scanneru, tiskárny a telefonu. Neváhejte se na nás obrátit.
Kde nás najdete: Čs. armády 1181 (budova Rieter, 3. podlaží), Ústí nad Orlicí,
tel: 465 525 324, 775 693 985, 775 693 983, web: www.czp-pk.cz.
Barbara Mejdrová, DiS.
Obec Rybná nad Zdobnicí a Klub českých turistů pořádají 13. ročník obnoveného festivalu

RYBENSKÉ HUDEBNÍ LÉTO

Pouťový koncert - 28. července 2019 v 15:00
koncert věnovaný 90. výročí oficiální návštěvy prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v Rybné n. Z.
Pražský hradčanský orchestr (umělecký vedoucí J. Kocůrek) Lidové a národní písně.
Závěrečný koncert 25. srpna 2019 v 15:00
varhanní galakoncert a biblické písně A. Dvořáka věnovaný Anně a Herbertu Masarykovým.
Petr Hostinský – varhany; Jakub Hrubý – baryton. Vstupné 100 Kč.
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Oblastní Charity Ústí nad Orlicí poskytuje
hospicovou péči v celém okrese Ústí nad
Orlicí. Pečujeme o pacienty v posledních fázích
života. O ty, kteří chtějí strávit konec života doma.
Pomáháme nejen pacientům, ale i jejich blízkým. Pokud potřebujete naši pomoc, volejte
tel.: 735 168 871.
Markéta Drmotová, Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Informace z Občanské poradny
Ústí nad Orlicí

Darování nebo dědění?
Vyplatí se víc darovat majetek ještě za života,
nebo nechat dělení majetku až na dědické řízení?
Převod mezi příbuznými
DAR
Převod mezi příbuznými je výhodný, jelikož jsou
osvobozeni od daně z příjmu, získaného darem.
Osvobození jsou: příbuzní v řadě přímé (rodiče,
děti, vnuci…) a manželé; příbuzní v řadě pobočné
a osoby, které s dárcem žijí nejméně po dobu jednoho roku ve společné domácnosti. Pokud chcete
darovat nemovitost za života a zůstat v ní i nadále
bydlet, doporučujeme Vám ujednat si v darovací
smlouvě tzv. věcné břemeno doživotního užívání.
V tomto případě doporučujeme sepsání smlouvy
u notáře, který dohlédne, aby měla všechny
náležitosti.
DĚDICTVÍ
Pokud jde o dědictví, dědicové jsou od danění
příjmů z dědictví osvobozeni. Žádná daň se tedy
odvádět nebude. Počítat je ale třeba s odměnou
notáře, jejíž výše se odvíjí od hodnoty dědictví a je
určena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR.
Převod mezi osobami
bez příbuzenského vztahu
DĚDICTVÍ
Jestli chcete nemovitost přenechat osobě bez
příbuzenského vztahu, je výhodnější ošetřit to
závětí a odkazem. V případě dědictví platí stejná
pravidla, od daně z dědictví je osvobozen každý,
platí se pouze odměna notáři.
DAR
U darů je však situace jiná. Člověk, který s vámi
není příbuzný, bude muset příjem získaný darem
zdanit. Platí tu standardní sazba daně z příjmů –
v případě fyzických osob činí 15 % z hodnoty daru.
Pro převod nemovitého majetku u obou skupin
platí, že vždy je nutné uhradit přepis majitele
v katastru nemovitostí, který činí 1 000 Kč. Dále
je nový vlastník nemovitosti povinen do konce
ledna následujícího roku podat daňové přiznání
a začít platit daň z nemovitých věcí. Když bychom
to na závěr shrnuli, příbuzným se (většinou) vyplatí
darovat ještě za života, osobám bez příbuzenského
vztahu radši odkažte až dědictvím.
Informace o provozní době a kontakty na občanskou poradnu najdete na www.uo.charita.cz
nebo je získáte na telefonu 734 281 415.
Markéta Drmotová,
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

