PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 2/2020
USNESENÍ RM č. 32
ze dne 09.01.2020

 32/2020-RADA/1614
schvaluje ověřovatelem zápisu
RM PhDr. Hanu Chvátilovou.
 32/2020-RADA/1615
schvaluje předložený program jednání RM.
 32/2020-RADA/1616
bere na vědomí: pozvánku stavebního úřadu MěÚ Žamberk na závěrečnou prohlídku stavby „Realizace úspor
energií - MěÚ čp. 833 Žamberk - stavební úpravy střešní
konstrukce včetně vestavby kanceláří do části podkroví
a vestavby osobní plošiny - část stavby - 8 kanceláří,
zasedací místnost a sanitární zařízení ve 4. NP a vestavba
osobní plošiny z 3. NP do 4. NP“ na pozemku parc. č. 786/1
v k. ú. Žamberk; usnesení stavebního úřadu o zastavení
řízení ve věci územního a stavebního řízení na stavbu
„stavební úpravy a přístavba prodejny BILLA“ na pozemcích parc. č. 911/22, 911/23, 887/3 v k. ú. Žamberk; územní
souhlas stavebního úřadu s provedením stavby „Žamberk, U Kapličky, parcela č. 1642/2 - knn” na pozemcích
parc. č. 3734 a 1642/1 v k. ú. Žamberk; oznámení stavebního úřadu o seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí v rámci územního a stavebního řízení na stavbu
„stavební úpravy a přístavba tenisové haly“ na pozemcích parc. č. 1659/10 a 1659/5 v k. ú. Žamberk; kolaudační
souhlas stavebního úřadu pro stavbu „Realizace úspor
energií - MěÚ čp. 833 Žamberk - stavební úpravy střešní
konstrukce včetně vestavby kanceláří do části podkroví
a vestavby osobní plošiny - část stavby - 8 kanceláří,
zasedací místnost a sanitární zařízení v 4. NP a vestavba
osobní plošiny z 3. NP do 4. NP” na pozemku parc. č. 786/1
v k. ú. Žamberk; společné územní rozhodnutí a stavební
povolení stavebního úřadu na stavbu „stavební úpravy
a přístavby tenisové haly“ na pozemcích parc. č. 1659/10
a 1659/5 v k. ú. Žamberk; usnesení stavebního úřadu
o zastavení řízení o prodloužení platnosti stavebního
povolení na stavbu „Kulturní centrum a domov pro seniory Žamberk” na pozemcích v k. ú. Žamberk; oznámení
stavebního úřadu o seznámení se s podklady pro vydání
rozhodnutí v rámci územního a stavebního řízení na
stavbu „KONZUM Žamberk - přístavba a stavební úpravy
prodejny“ na pozemcích v k. ú. Žamberk; stanovisko
stavebního úřadu k dělení pozemků parc. č. 716/5, 718,
3689/3 v k. ú. Žamberk dle GP č. plánu 3246-170/2019
ze dne 18.06.2019; stanovisko stavebního úřadu k dělení
pozemků parc. č. 919, 921/1, 921/2 v k. ú. Žamberk dle GP č.
plánu 3231-157/2019 ze dne 09.07.2019; usnesení stavebního úřadu o přerušení řízení o dodatečném povolení
„terénních úprav - trvalé deponie zeminy“ na pozemku
parc. č. 2376/1 v k. ú. Žamberk; společné územní rozhodnutí a stavební povolení stavebního úřadu na stavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 477/100, 477/11, 477/63
v k. ú. Žamberk.
 32/2020-RADA/1617
bere na vědomí: oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk
o zahájení správního řízení ve věci rozhodnutí o trvalém
odnětí části pozemku parc. č. 2367/5 (konkrétně nově
vzniklého pozemku parc. č. 2367/7 v k. ú. Žamberk)
určeného k plnění funkcí lesa; oznámení odboru ZPZE
o zahájení vodoprávního řízení ve věci souhlasu ke geologickým pracím v rámci akce „Projekty průzkumného
hydrogeologického vrtu HVZA1-HVZA6 vrtané studny“;
oznámení odboru ZPZE o zahájení vodoprávního řízení
ve věci schválení „Aktualizace č. 3 kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu města Žamberka, obce
Dlouhoňovice a obce Lukavice“.
 32/2020-RADA/1618
bere na vědomí: rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk
o dodatečném povolení zvláštního užívání místní komunikace č. 3d chodník ul. Albertova u čp. 541 pro odstranění
havárie ochranné trubky HDPE optického kabelu; rozhodnutí odboru SPDO o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 85c v ul. U Polikliniky pro vyhrazená parkovací stání - parkovací karta č. 6, 7; rozhodnutí odboru
SPDO o povolení zvláštního užívání místní komunikace

č. 76c ul. Špitálka pro umístění podzemního vedení - elektro kabel nn do místní komunikace „Žamberk, Špitálka,
parcela 2314/5 - knn”; rozhodnutí odboru SPDO o povolení zvláštního užívání místní komunikace č. 55d chodník Vojáčkovy sady a č. 27d chodník před budovou pošty
ul. Nádražní u čp. 833 pro umístění oplocení staveniště
a lešení; rozhodnutí odboru SPDO o povolení zvláštního
užívání místní komunikace č. 31c ul. Kyjevská, č. 21d chodník ul. Kyjevská pro umístění podzemního vedení - plynovodní přípojky v rámci akce „plynofikace RD čp. 1156“.
 32/2020-RADA/1619
bere na vědomí oznámení odboru REUP MěÚ Žamberk o zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu obce
Kunvald.
 32/2020-RADA/1620
bere na vědomí informaci o výši daňových převodů
od Finančního úřadu ke dni 31.12.2019 uvedenou
v tabulce č. 1.
 32/2020-RADA/1621
bere na vědomí plnění rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2019 ke dni 30.11.2019.
 32/2020-RADA/1622
bere na vědomí informaci finančního odboru Městského úřadu Žamberk o stavu finančních prostředků
na běžných účtech města Žamberka ke dni 31.12.2019.
 32/2020-RADA/1623
schvaluje aktualizované znění vnitřní směrnice číslo
OS2109 Hospodářská dispozice města Žamberka, vydání
číslo 31.
 32/2020-RADA/1624
- schvaluje darovací smlouvu mezi městem Žamberkem,
Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: 00279846, jako
dárcem, a NA KOLE DĚTEM - nadačním fondem Josefa
Zimovčáka, IČ: 29235715, Na Hrázi 244, Milokošť, 698 01
Veselí nad Moravou, jako obdarovaným
- pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
Termín: 17.01.2020.
 32/2020-RADA/1625
bere na vědomí informaci příspěvkové organizace
Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk,
o použití fondu odměn v roce 2019.
 32/2020-RADA/1626
- schvaluje: 1) vydání parkovacích karet města Žamberka
na rok 2020 členům rady města Žamberka; 2) vydání 1 ks
parkovací karty města Žamberka na rok 2020 předsedkyni komise SPOZ
- pověřuje odbor finanční vydáním parkovacích karet
členům rady města Žamberka a předsedkyni komise
SPOZ. Termín: 24.01.2020.
 32/2020-RADA/1627
schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka pro rok 2019 dle tabulky č. 1.
 32/2020-RADA/1628
schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka pro rok 2020 dle tabulky č. 1.
 32/2020-RADA/1629
- schvaluje vydání parkovacích karet města Žamberka na
rok 2020 obcím ve správním obvodu pověřeného úřadu
a městům okresu Ústí nad Orlicí dle přílohy č. 1
- pověřuje odbor finanční vydáním parkovacích
karet obcím ve správním obvodu pověřeného úřadu
a vybraným městům okresu Ústí nad Orlicí dle přílohy
č. 1. Termín: 24.01.2020.
 32/2020-RADA/1630
schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 300/2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů, upravené mzdové
limity a limit průměrného přepočteného počtu pracovníků příspěvkovým organizacím zřízeným městem Žamberkem na rok 2020: Mateřská škola Sluníčko, Žamberk
- průměrný přepočtený počet pracovníků 0,2, mzdový
limit 60.500 Kč, OON 64.800 Kč; Mateřská škola Čtyřlístek,
Žamberk - průměrný přepočtený počet pracovníků 1,2,
mzdový limit 415.000 Kč, OON 38.400 Kč; Školní jídelna
Žamberk - průměrný přepočtený počet pracovníků
0,375, mzdový limit 97.000 Kč; Středisko volného času,
1

ANIMO, Žamberk - průměrný přepočtený počet pracovníků 0,40, mzdový limit 291.500 Kč, OON 400.000 Kč;
Městské muzeum Žamberk - průměrný přepočtený počet
pracovníků 3, mzdový limit 1.206.500 Kč, OON 151.000
Kč; Městská knihovna Žamberk - průměrný přepočtený
počet pracovníků 4, mzdový limit 1.571.000 Kč,
OON 86.000 Kč; Městský kulturní podnik - FIDIKO Žamberk - průměrný přepočtený počet pracovníků 4,5,
mzdový limit 1.694.000 Kč, OON 506.000 Kč; Centrum
sociální péče města Žamberk - průměrný přepočtený
počet pracovníků 16,83, mzdový limit 6.373.000 Kč,
OON 75.000 Kč.
 32/2020-RADA/1631
ukládá odboru REUP zveřejnit na úřední desce Městského
úřadu v Žamberku záměr pronájmu budovy bez čp/če stavby občanského vybavení na pozemku označeném
jako p. č. 487/55 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře
1.298 m2 v obci a k. ú. Žamberk na dobu neurčitou.
Termín: 15.01.2020.
 32/2020-RADA/1632
schvaluje aktualizované znění vnitřního předpisu číslo
OS2101 O účetnictví, vydání číslo 09.
 32/2020-RADA/1633
ukládá odboru REUP vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje podílů o velikosti
1/2 pozemků parc. č. 2742/1 - ost. plocha, jiná plocha
o výměře 60 m2, parc. č. 2742/2 - zast. plocha o nádvoří
o výměře 22 m2 (stavba na pozemku bez čp./č.ev.,
garáž), parc. č. 2742/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře
39 m2, vše vedeno na LV č. 2363 pro obec a k. ú. Žamberk.
Žadatel: J. F. Termín: 15.01.2020.
 32/2020-RADA/1634
schvaluje Dodatek ke Smlouvě o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a smlouvě o právu provést
stavbu č. IE-12-2006589/VB/01, název stavby: Žamberk
VN0565-park-rekonstrukce VN, kVN ve věci zřízení věcného břemene - služebnosti na částech pozemků parc. č.
1758/4 - orná půda o výměře 13.549 m2, parc. č. 1759/2 - tr.
tr. porost o výměře 1.108 m2, parc. č. 1760/7 - ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 2.186 m2, parc. č. 1659/5 - tr. tr.
porost o výměře 11.721 m2, parc. č. 1662 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 638 m2, vše vedeno na LV č. 10001
pro obec a k. ú. Žamberk dle přílohy č. 1 výše uvedeného
dodatku. Pověřuje starostu města podpisem dodatku
a situace. 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 společností K energo s. r. o., Nádražní 346,
563 01 Lanškroun.
 32/2020-RADA/1635
souhlasí se zřízením věcného břemene na části (4 bm)
pozemku parc. č. 3735 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 717 m2 vedeném na LV č. 10001 pro obec a k.
ú. Žamberk ve věci kabelového vedení NN dle Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby č. IV-12-2019163/SOBS VB/3, Žamberk,
Lipová, lokalita - knn v předpokládaném rozsahu 4 bm,
který je vyznačený v situačním snímku tvořícím přílohu č.
1 této smlouvy, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč
(k této částce bude připočtena platná sazba DPH) za
podmínek uvedených v příloze. Pověřuje starostu města
podpisem smlouvy a situace. Toto sdělení nenahrazuje
rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: ČEZ Distribuce, a. s.,
v zastoupení GTT a. s., Nádražní 115, 560 02 Česká
Třebová.
 32/2020-RADA/1636
souhlasí: 1) jako vlastník sousedního pozemku parc.
č. 3785/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2.480 m2
vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk se
stavbou rodinného domu, garáže, zpevněných ploch,
oplocení a přípojek na pozemku parc. č. 2217/15 - tr. tr.
porost o výměře 1.046 m2 vedeném na LV 4201 (SJM L.
a K. K.) pro obec a k. ú. Žamberk a pověřuje starostu
města podpisem situace. Toto sdělení nenahrazuje

rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: V. K.; 2) se sjezdem
o šíři 5 m z pozemku parc. č. 3785/1 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 2.480 m2 vedeného na LV č. 10001
pro obec a k. ú. Žamberk na pozemek parc. č. 2217/15 tr. tr. porost o výměře 1.046 m2 vedený na LV 4201 (SJM
L. a K. K.) pro obec a k. ú. Žamberk a pověřuje starostu
města podpisem stanoviska. Toto sdělení nenahrazuje
rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: V. K.
 32/2020-RADA/1637
doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části
(cca 928 m2) pozemku parc. č. 2406/1 - orná půda
z celkové výměry 7.528 m2 vedeného na LV č. 10001 pro
obec a k. ú. Žamberk za kupní cenu dle cenové mapy,
t. j. 220 Kč/m2. GP bude vyhotoven na náklady žadatele.
Žadatel: Alberon Letohrad s. r. o., Šedivská 844, 561 51
Letohrad.
 32/2020-RADA/1638
souhlasí: 1) se zřízením věcného břemene přípojky elektro o rozloze 0,4 m2 v části pozemku parc. č. 3785/1 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 2.480 m2 vedeném
na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk ke stavbě
rodinného domu na pozemku parc. č. 2217/15 - tr. tr.
porost o výměře 1.046 m2 vedeném na LV č. 4201 (SJM L.
a K. K.) pro obec a k. ú. Žamberk za jednorázovou náhradu
ve výši 1.000 Kč (k této částce bude připočtena platná
sazba DPH) za podmínek uvedených v příloze. Pověřuje
starostu města podpisem smlouvy a situace. Toto sdělení
nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas,
posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní
správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: V. K.;
2) se zřízením věcného břemene přípojky vody o rozloze
0,9 m2 a přípojky kanalizace o rozloze 1,15 m2, vše v části
pozemku parc. č. 3785/1 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 2.480 m2 vedeném na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk ke stavbě rodinného domu na pozemku
parc. č. 2217/15 - tr. tr. porost o výměře 1.046 m2 vedeném
na LV č. 4201 (SJM L. a K. K.) pro obec a k. ú. Žamberk za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč (k této
částce bude připočtena platná sazba DPH) za podmínek
uvedených v příloze. Pověřuje starostu města podpisem
smlouvy a situace. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné
opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované
zvláštním předpisem. Žadatel: V. K.
 32/2020-RADA/1639
- schvaluje dohodu o vyrovnání mezi městem
Žamberkem a V. K. dle přílohy č. 3
- pověřuje starostu města podpisem dohody.
 32/2020-RADA/1640
- schvaluje vyhlášení veřejné zakázky dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek na stavební práce formou zjednodušeného podlimitního řízení
„Obnova střechy radnice čp. 166, Masarykovo náměstí,
Žamberk“ včetně textu zadávací dokumentace a příloh.
Administrátorem veřejné zakázky je dle příkazní smlouvy
společnost DABONA s. r. o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 64826996. Veřejná zakázka bude
do konce lhůty pro podání nabídek zveřejněna na profilu
zadavatele, zároveň bude odeslána alespoň pěti dodavatelům. Hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti nabídek bude nejnižší celková nabídková cena
vč. DPH: 1) H & B delta, s. r. o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín,
IČ: 25835661; 2) Řemeslné stavby s. r. o., Trotinka 199,
507 71 Miletín, IČ: 06934595; 3) TESLICE CZ s. r. o.,
Jiráskova 701, 755 01 Vsetín, IČ: 27775003; 4) ROOFS.CZ
GROUP a. s., Dolní novosadská 429/85, Nemilany, 783 01
Olomouc, IČ: 27822745; 5) PARIO s. r. o., Denisovo náměstí
791/1a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ: 25288555
- jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení
nabídek veřejné zakázky ve složení Ivan Vrkoč (náhradník Ing. Bc. Oldřich Jedlička), Zděnka Šebková (náhradník
PhDr. Hana Chvátilová), Ing. Lenka Fránková (náhradník Ing. Lenka Dušková), Radka Stránská (náhradník
Ing. David Vacek), Ing. Pavlína Pitrmucová (náhradník
zástupce společnosti DABONA s. r. o.)
 32/2020-RADA/1641
neschvaluje záměr pronájmu části (cca 170 m2) pozemku
parc. č. 1413/6 - ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry
1.308 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žam-

berk na dobu určitou do 31.12.2021 z důvodu obslužnosti
bytového domu čp. 818 na pozemku parc. č. 3892 - zast.
plocha a nádvoří o výměře 144 m2 vedeném na LV č. 1979
pro obec a k. ú. Žamberk (A. B. podíl 249/1000, I. C. podíl
1/2, M. P. podíl 251/1000). Žadatel: A. B., I. C., M. P.
 32/2020-RADA/1642
- ruší své usnesení č. 7/2019-RADA/366 ze dne 24.01.2019
- ukládá odboru REUP vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje pozemků parc.
č. 477/62 - tr. tr. porost o výměře 38 m2, parc. č. 477/61 tr. tr. porost o výměře 34 m2, parc. č. 477/65 - tr. tr. porost
o výměře 46 m2, parc. č. 477/66 - tr. tr. porost o výměře
58 m2, parc. č. 477/67 - tr. tr. porost o výměře 59 m2,
vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk
za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2. Žadatel: E. M., L. a M. N.,
J. a V. P., L. D., J. M. Termín: 15.01.2020.
 32/2020-RADA/1643
- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč
dle Pravidel SAM 3221 pro narozené dítě dle přílohy
- pověřuje starostu města podpisem darovacích smluv.
 32/2020-RADA/1644
bere na vědomí informaci odboru PRAV o žádosti
o poskytnutí informace.
 32/2020-RADA/1645
- schvaluje dodatek č. 2 Smlouvy o technické podpoře
č. 31/13 mezi poskytovatelem VITA software, s. r. o.,
Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, a uživatelem městem
Žamberkem
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2
smlouvy o technické podpoře č. 31/13.
 32/2020-RADA/1646
- schvaluje smlouvu o dílo a o poskytování služeb mezi
městem Žamberkem a spol. GPlus s. r. o., IČ 45537691,
se sídlem Pardubice-Rosice, Gen. Svobody 116
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
 32/2020-RADA/1647
bere na vědomí Petici za změnu rozpočtového určení
daní zaslanou Svazem místních samospráv ČR.
 32/2020-RADA/1648
doporučuje zastupitelstvu města vydat SAM 3214 Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka.
 32/2020-RADA/1649
- bere na vědomí nařízení vlády č. 338/2019, kterým
se mění nařízení vlády č. 338/2017 Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
ve znění pozdějších předpisů
- doporučuje zastupitelstvu města setrvat na výši odměn
neuvolněným členům zastupitelstva schválených
usnesením ZM 03/2018/ZAST/64 ze dne 04.12.2018.
 32/2020-RADA/1650
- bere na vědomí žádost Společenství vlastníků pro dům
čp. 1059 a 1060 Žamberk, U Polikliniky 1059, o úpravu
prostoru pro ukládání odpadu na sídlišti U Polikliniky
- ukládá odboru REUP ve spolupráci s městským
architektem vypracovat zjednodušenou dokumentaci
včetně případného oznámení záměru na úpravu prostoru pro ukládání odpadu na sídlišti U Polikliniky stavebnímu úřadu. Termín: 30.09.2020.
 32/2020-RADA/1651
- bere na vědomí informaci odboru ZPZE týkající se
upozornění - likvidace plastu a papíru od společnosti
Suroviny Plundra s. r. o.
- schvaluje obsah dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na
převzetí odpadů kategorie ostatní, příležitostné zajištění
svozu, dotřídění komunálních odpadů se společností
Suroviny Plundra s. r. o.
- pověřuje starostu města podpisem dodatku.
Termín: 31.01.2020.
 32/2020-RADA/1652
- schvaluje obsah dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění
kontejnerů na textil ze dne 06.02.2019 se společností
DIMATEX CS, spol. s r. o., Stráž nad Nisou
- pověřuje starostu města podpisem dodatku.
Termín: 31.01.2020.
 32/2020-RADA/1653
- bere na vědomí informaci odboru ZPZE o nabídce na
odvoz a recyklaci plastů ze sběrného dvora od společnosti
Komunální služby s. r. o. Jablonné nad Orlicí
- schvaluje využít pro odvoz a recyklaci plastů ze
sběrného dvora platnou SOD se společností Suroviny
Plundra s. r. o.
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 32/2020-RADA/1654
- schvaluje nákup docházkového systému firmy ANeT
- ukládá: 1) odboru finančnímu připravit rozpočtové
opatření na nákup docházkového systému AneT.
Termín: 15.01.2020; 2) oddělení informatiky jednáním
s dodavatelem SW a objednáním docházkového systému
firmy AneT. Termín: 31.01.2020.
 32/2020-RADA/1655
schvaluje platové výměry ředitelů příspěvkových
organizací od 01.01.2020: Iva Pražáková, Mateřská škola
Čtyřlístek; Blanka Reková, Mateřská škola Sluníčko;
Mgr. Jaromír Žejdlík, Základní škola Žamberk, 28. října
581; Mgr. Roman Pospíšil, Základní škola Žamberk,
Nádražní 743; Marta Kacálková, Školní jídelna Žamberk; Mgr. Miroslava Krajčírová, Centrum sociální péče
města Žamberk; Mgr. Petr Hažmuka, Městské muzeum
Žamberk; Ing. Jana Hlaváčová, Městská knihovna
Žamberk; Bc. Daniel Kubelka, Městský kulturní podnik - FIDIKO Žamberk; PhDr. Hana Chvátilová, Základní
umělecká škola Petra Ebena, Žamberk; Alena Němcová,
Středisko volného času, ANIMO, Žamberk.
 32/2020-RADA/1656
jmenuje na návrh starosty města, který zastupuje funkci
tajemníka městského úřadu, Ing. Alenu Hovádkovou
do funkce vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství (ZPZE) dnem 15.01.2020.
 32/2020-RADA/1657
- bere na vědomí předběžný seznam termínů konání
kulturních a sportovních akcí v Žamberku v roce 2020
- schvaluje konání Novoročního ohňostroje 1. ledna 2021
v 18:00 hodin na Masarykově náměstí.
 32/2020-RADA/1658
- schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s Českou
Telekomunikační Infrastrukturou a. s., Praha 3 a Povodím
Labe, s. p., Hradec Králové
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
 32/2020-RADA/1659
bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy
Čtyřlístek o uzavření školy v době letních prázdnin
od 07.07. do 09.08.2020.
 32/2020-RADA/1660
bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy
Čtyřlístek, že v termínu 13.05.2020 proběhne ve škole
zápis k předškolnímu vzdělávání.
 32/2020-RADA/1661
bere na vědomí oznámení Správy Parishových lesů
o ukončení spolupráce se Základní školou Žamberk,
28. října 581, kdy od ledna 2020 nebude povolena žádná
školní činnost v Zámeckém parku.
 32/2020-RADA/1662
neschvaluje převzetí záštity městem Žamberkem nad
celostátní konferencí Města budoucnosti 2020 konanou
23.04.2020 v Praze.
 32/2020-RADA/1663
schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor buněk v areálu zimního stadionu Pod Černým lesem na
pozemku parc. č. 1758/4 v k. ú. Žamberk pro provozování
občerstvení pro veřejnost na zimním stadionu ve stavební
buňce na dobu určitou od 15.12.2019 do 29.02.2020.

USNESENÍ RM č. 33
ze dne 16.01.2020
 33/2020-RADA/1664
schvaluje ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku.
 33/2020-RADA/1665
schvaluje předložený program jednání RM.
 33/2020-RADA/1666
doporučuje zastupitelstvu města schválit střednědobý
výhled rozpočtu města Žamberka na roky 2021-2025
(výsledek jednání RM).
 33/2020-RADA/1667
schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka pro rok 2020 dle tabulky č. 1.
 33/2020-RADA/1668
schvaluje složení hodnotící komise zakázky „Poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru městu Žamberku
v roce 2020“ a jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Bc. Oldřich
Jedlička (starosta), Robert Charfreitag, DiS. (referent FIN),
Jiří Dytrt (člen FV), Ing. Eva Janotová (vedoucí FIN).
Zpracovala Bc. Kamila Borovičková,
sekretariát starosty města

Město Žamberk uctilo památku hrdinů odboje
V sobotu 18. ledna 2020 si město Žamberk připomnělo již 75. výročí odhalení dvou členů zpravodajské skupiny BARIUM gestapem. Pietní akt se konal v místě někdejší tragédie na statku
rodiny Žabkových v Žamberku-Polsku. Příběh paradesantní skupiny BARIUM veřejnosti
přiblížili ve svých projevech starosta města Žamberka Oldřich Jedlička, badatel Vladislav
Severin a starosta města Náměště nad Oslavou Vladimír Měrka.
Pietního aktu se zúčastnili zástupci Armády ČR – Krajského vojenského velitelství Pardubice, Československé obce legionářské – Jednoty Ústí nad Orlicí, Českého svazu bojovníků za
svobodu, poboček Ústí nad Orlicí a Hradec Králové, spolku Leteckých veteránů Hradec Králové a Klubu vojenských výsadkářů Zdeňka Kaplana z Hradce Králové, Klubu vojenské historie „Pětačtyřicítka“ Brno, Roty Nazdar,
Nadklubového zájmového uskupení Benešovi muži, Klubu přátel pplk. Karla Vašátka z Hradce Králové, členové
Junáka – českého skautu, středisek Žamberk a Hradec Králové, rodina Žabkových, představitelé místních organizací a zastupitelé města. Pozvání přijali také Vladimír Měrka, starosta Náměště nad Oslavou, rodiště Josefa Šandery,
Petr Jelínek, vnuk Oldřicha Jelínka, ruského legionáře a příslušníka Obrany národa, který sloužil v Hradci Králové
a byl popraven za odbojovou činnost, Josef Paďour, starosta městyse Kunvaldu, Václav Novák, starosta Senic
u Poděbrad, a paní Věra Nývltová, rozená Vachková, dcera spolupracovníka skupiny BARIUM.

Členové Junáka – českého skautu ze střediska Hradec Králové vyrazili k památníku pěšky. Nočním pochodem
a položením květiny u památníku uctili památku skupiny BARIUM a všech, kteří jim pomáhali.
Jsme rádi, že návštěvníky neodradilo ani nepříznivé počasí a že si s námi přišli připomenout významnou historickou
událost Žamberka.
Zdeňka Venclů, kultura a občanské záležitosti

Vzpomínka na Barium 17. - 18. ledna 2020. Pochod Vysoká n. L. – Žamberk
Barium, krycí název pro parašutistický výsadek provedený nad protektorátem ze třetího na čtvrtého dubna
1944. Tříčlenná posádka Josef Šandera, Josef Žižka
a Tomáš Býček seskočila jižně od Vysoké nad Labem.
Měla za úkol obnovit přerušené radiové spojení s Londýnem, napojit se na domácí odboj a připravit podmínky
pro ozbrojené povstání. Již od první záchytné adresy
byli nahlášeni gestapu, museli se skrývat a často měnit
svá stanoviště. Podařilo se jim napojit na odbojovou
organizaci Obrana národa a vytvořit informační síť
čítající několik set lidí. Nejvíce lidí se zapojilo v Hradci
Králové, kde začal své působení Josef Šandera
s Tomášem Býčkem. Josef Žižka se od skupiny oddělil
krátce po seskoku a zkusil své štěstí na faře v Potštejně. Byl odeslán přes rodinu Vilímkových v Častolovicích
k rodině Rohlenových ve Slemeni. Ti však neměli zavedený elektrický proud a přes syna pracujícího v Rychnově nad Kněžnou domlouvali místo vhodné k radiovému spojení. V Rychnově nad Kněžnou byl domluven
byt u Lokajíčků a druhé místo bylo zvoleno na návrší
malé vsi Kostelecké Lhotky u manželů Frošových
v hájence na kraji vsi. Žižka střídavě vysílal od Frošových
i Lokajíčkových několik týdnů. Šandera soustředil své
síly na oblast Královéhradecka, Býček na Turnovsko
a Semilsko. Za dobu svého působení parašutisté
vystřídali přibližně třicet míst, pracovali často rozděleni,
mezi jednotlivými místy se pohybovali na kole.
Na podzim 1944 začala první vlna velkého zatýkání.
Několik lidí nepřežilo výslechy na hradeckém gestapu.
Ústřední postavou hradeckého odboje byl pan Vachek,
který ukrýval Šanderu a významně pomáhal s odbojovou činností. Zemřel po nelidském výslechu.
Parašutisté změnili naposledy své působiště. Žižka
se Šanderou se přemístili na statek rodiny Žabkových
v Žamberku. Příběh ukončilo udání bývalého parašutisty
– konfidenta. V noci z patnáctého na šestnáctého ledna
přijíždí k Žabkově statku asi třicetičlenná posádka
gestapa. Před zatčením se Šandera střelí do hlavy. Žižku
odvádějí živého k výslechu. Šanderovo zranění nebylo
smrtelné a je převezen do nemocnice. Umírá za několik
týdnů v královéhradecké nemocnici. Žižka je dopraven
do pankrácké věznice, kde je nucen zahájit rádiovou
protihru. Krátce nato se v cele oběsí. Býček nejspíše
o ničem nevěděl, přidal se k partyzánům, kde přečkal
konec války. V roce 1948 odešel do Anglie, kde žil ještě
necelých čtyřicet let.

Je tomu několik let, co jsem se dozvěděl o výsadku
skupiny Barium. Byl jsem fascinován celým příběhem,
odvahou, nezištností a vlastenectvím členů skupiny.
Měl jsem touhu rozšířit příběh dál. Přemýšlel jsem nad
akční hrou pro rovery spojenou s putováním po místech, se kterými byli výsadkáři spojeni. Následně
byl koncept příběhu částečně použit na dvoudenní
okresní kolo Svojsíkova závodu v Ostroměři 2017. Letos
mi přišel opět zvací dopis na pietní akt v Žamberku.
Oprášil jsem nápad s Bariem. Měl jsem v hlavě pochod
z místa seskoku s průchozími body, které mě nejvíce
oslovily, a dorazit na sobotní pietní akt. Vykrystalizovali jsme ve tříčlennou výpravu. Já, Martin Motyčka
„Móťa“, kamarád z oddílu 18. smečky vlčat 1. střediska
Karla Šimka v Hradci Králové Michael Tomáš „Pidži“
a kamarád z vysoké školy, zubař Ondřej Havlíček. Plánuji
trasu a zjišťuji místa, u kterých bychom se cestou mohli
zastavit. Vše je domluveno a připraveno. Datum odjezdu
17. ledna 18:45 hod. Scházíme se na zastávce v Hradci
Králové a jedeme do Vysoké nad Labem. K Ondrovi
se přidává ještě další účastník akce, kamarád Patrik.
U pamětní desky výsadku pokládáme první lilii (ještě
v relativně dobrém stavu), před hřbitovní zdí zakřičíme
pokřik 18. smečky a přibližně ve 21:30 vyrážíme.
Cestou lesem z Vysoké si začínáme uvědomovat
tu dálku, jsme lehce nervózní, ale plní síly a
odhodlání. Míříme směrem na Kolibu, kam za necelou
hodinu dorážíme, obcházíme rádiový vysílač a scházíme
jižní stranou lesa po polní cestě k hornímu cípu Býště.
Chvíli hledáme správný směr na Hoděšovice. Scházíme
z kopce, severně nad lesy svítí Hradec, my zahýbáme
severovýchodně vstříc Bělečku. Je po 23. hodině, jsem
unavený. V Bělečku u rybníka si dáváme pauzu na první
jídlo a pití. Je zima, nikdo nechce sedět příliš dlouho.
Pokračujeme lesy směrem na Albrechtice. Cestou se
mi motá hlava, jdu se zavřenýma očima, chvílemi snad
i usínám. Budím se, když scházím z cesty nebo zakopnu o nerovnost. Asi do dvou hodin mám krizi, pořád
usínám a není mi dobře. Dáváme krátkou pauzu
na křižovatce cest v novohradeckých lesích pod
Albrechticemi u svatého Huberta. Pak už se mi šlo
dobře. Máme za sebou 22 km.
Jdu první, z rybářských výprav znám okolí Orlice.
Jdeme po břehu proti proudu od elektrárny, přes
železniční most přecházíme řeku a loučíme se s Orlicí.
Až se k ní vrátíme, bude to už jen její divoká sestra.
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Další cestu jsem naplánoval podél elektrického vedení
až do Čestic. Záchytný bod je v Častolovických Lhotách
u rybníka, jdeme spíše podle směru, než po cestách.
Máme za sebou kolem 30 km. Pauza. Koukáme na
mapu a já si pohrávám s myšlenkou navštívit pomník
manželů Frošových na místě bývalé hájenky. Jejich
příběh mi utkvěl v hlavě. Před zatčením gestapem
se svátečně ustrojili, manžel pak zastřelil brokovnicí
manželku i sebe. Postarší vlastenecký manželský pár.
Scházíme do Kostelce nad Orlicí, další krize, zase skoro
usínám, plosky už cítíme všichni.
Lehce před sedmou ranní docházíme s Míšou na benzínku v Kostelci na dvojité espresso. Za chvíli dorazí
i Ondra s Patrikem, jsou dost vyřízení, sotva chodí. Já si
pořád pohrávám s myšlenkou na pomník Frošových.
Je to ale zacházka asi 6 km. Vyrážíme. Ušli jsme
s Michalem asi 200 m, ale kluci nás nejsou schopní dojít.
Vracíme se k nim a domlouváme se, že se rozdělíme. My
půjdeme k pomníku a oni do Doudleb nejkratší cestou.
Sraz domluvíme telefonem.
Vyrážíme směrem na Tutleky, přestávka na benzínce
nám vlila novou krev do žil, nasadili jsme poměrně
vysoké tempo. Asi i proto, aby na nás kluci v Doudlebách
nečekali. V pravotočivé zatáčce na Tutleky jdeme rovně
směrem na Kosteleckou Lhotku. Konečně si můžeme
užít cestu za lepších světelných podmínek. Ráno je
sychravé, pochmurné – podobné atmosféře, která na
mě působí z událostí kolem výsadku. Zaujalo mne jmelí
na topolech a jabloních. Procházíme lesem a mezi poli
se blížíme k zašlé slávě komunistického zemědělského
družstva na kraji Lhotky. Zástavbě asi musela ustoupit
i hájenka Frošových. Z dálky vidíme túje a tušíme místo
pomníku. Před žulovým blokem s deskou leží věnec
s umělými květy. Přikládáme naši druhou, o poznání
opotřebovanější lilii. Chvíli rozjímáme a přemýšlíme
nad osudem těch lidí. Koukáme na čas i mapu. Jít do
Slemena zavrhujeme, půjdeme nejkratší cestou do
Doudleb. Orientujeme se podle drátů vysokého napětí,
Kapradě a Potštejna. Voláme klukům, jsou rozhodnuti ukončit svoje putování na doudlebském nádraží.
Scházíme se tam kolem deváté. Loučíme se a ve dvou
vycházíme vstříc dalším kilometrům. Máme jich
v nohách přes 40. Z Doudleb jdeme podél Orlice, nálada
je veselá až entuziastická. Než dojdeme do Záměle,
ozývají se chodidla. Myslím, že mám puchýř přes celé
přednoží pravé nohy. Taky začal padat déšť se sněhem.
Nálada se zhoršila. Zbývá necelých 20 kilometrů.
Cítíme každý krok, ale čas je dobrý. Cestou znovu prohlížíme trasu, rozhodujeme se Potštejn podejít nejkratší
cestou a přes louku se napojit na turistickou trasu
mizící v lesích. Zpětně mě napadlo, že jsem měl lépe
srovnat ušetřené kilometry cesty podél vody s nastoupanými výškovými metry na Chlum. Kopec to byl
dlouhý a pasáž kořenových schodů nezapomenutelná.
Uhýbáme z turistické cesty a míříme nejkratší cestou do Záchlumí. Cestou přes kopec děláme dvě kratší
pauzy. Jestli se nám nahoru šlo špatně, cesta dolů byla
hotové peklo. Zorientuji se v Bohousové, jezdím tam
občas na pstruhy. Otevíráme poslední pivo, ale je tak
studené, že nám ani moc nechutná. Turistický rozcestník, konečně značený na Žamberk, sděluje posledních
8 kilometrů. Začátek cesty znám, kolem mlýna ke
splavu a dál podél řeky a železnice. Ztrácíme tempo,
kromě chodidel bolí i záda mezi lopatkami, zadní strana
stehen, třísla, bérce a lýtka. Ruce máme zmrzlé, rukavice mi zmokly, Michal šel bez rukavic. Hustě sněží, těžko
se zahříváme, ale i tak máme ještě sílu ocenit les halící
se do sváteční bílé. Pomalu docházíme do Helvíkovic
a napojujeme se na asfaltovou cestu. Křupající čerstvý
sníh tlumil příjemně chůzi. Nálada se opět zhoršila,
chůze zpomalila, ruce ještě více promrzly, cestu si už
nemůžeme zkrátit. Přecházíme Orlici a kolem domku
Prokopa Diviše vcházíme do Žamberka. Povídám
o přitékajícím náhonu, který je nedaleko a kousek za
ním most na Polsko. Jdeme už kus cesty a teprve pěší
lávka. Konečně náhon a pak i most, na mostě nás míjí
naši. Vezou termosku s čajem. Zbývá posledních pár
set metrů. Už moc nepřemýšlíme. Mechanická strojová
bolestivá chůze. Odbočka do Šanderovy ulice, Žabkův
statek. Slyšíme ruch lidí. Při posledních metrech nás
naplňuje pocit úlevy. Převlékáme se do krojů. Vysvobozujeme poslední utrmácenou lilii. Jsme v cíli. Šťastní.
Misi jsme splnili. Dlouhá cesta a bolest, která nás koncem doprovázela, nás nutily přemýšlet. Výsadkářům
i všem, kteří pomáhali, patří náš obdiv a úcta.
Móťa
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