PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 3/2020
USNESENÍ RM č. 34
ze dne 23.01.2020
 34/2020-RADA/1669
schvaluje ověřovatelem zápisu RM Jiřího Dytrta.
 34/2020-RADA/1670
schvaluje předložený program jednání RM.
 34/2020-RADA/1671
bere na vědomí: společné územní rozhodnutí a stavební
povolení stavebního úřadu MěÚ Žamberk na stavbu
„KONZUM Žamberk - přístavba a stavební úpravy prodejny“ na pozemcích v k. ú. Žamberk; výzvu stavebního
úřadu MěÚ Žamberk k vyjádření se k podanému odvolání na stavbu „Kulturní centrum a domov pro seniory
Žamberk“ na pozemcích v k. ú. Žamberk; usnesení stavebního úřadu MěÚ Žamberk o přerušení společného
územního a stavebního řízení na stavbu bytového domu
na pozemcích v k. ú. Žamberk; územní souhlas stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby „Chodník
Zámecká Žamberk 2. etapa SO 401 veřejné osvětlení“
na pozemcích parc. č. 3737/1, 341, 249 v k. ú. Žamberk.
 34/2020-RADA/1672
bere na vědomí: upozornění odboru ZPZE MěÚ Žamberk
pro vlastníky vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
k předávání vybraných údajů z majetkové a provozní
evidence za rok 2019; rozhodnutí odboru ZPZE o trvalém odnětí části pozemku parc. č. 2367/5 v k. ú. Žamberk
z pozemku určeného k plnění funkcí lesa z důvodu nemožnosti lesnického hospodaření; sdělení odboru ZPZE ke
zrušení změny č. 3 u objektu SO 01.2-1 týkající se stavby
vodního díla s názvem „Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana“ v k. ú. Žamberk; závazné stanovisko
odboru ZPZE k trvalému odnětí části pozemku parc. č.
249 v k. ú. Žamberk pro stavbu „Rekonstrukce chodníku a
komunikace v k. ú. Žamberk, část D, ul. Zámecká - etapa 2“.
 34/2020-RADA/1673
bere na vědomí: rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace
č. 46c ul. nám. Gen. Knopa pro vyhrazené parkovací strání
pro vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou s č. průkazu CC 378079; rozhodnutí odboru SPDO
o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu
„rekonstrukce chodníků a komunikace v k. ú. Žamberk část D, ul. Zámecká - Etapa 1“ na pozemku parc. č. 21/1,
3750/1, 3750/3 v k. ú. Žamberk; rozhodnutí odboru SPDO
o povolení zvláštního užívání místní komunikace č. 75c
ul. Školská pro umístění kontejneru, materiálu, nářadí;
rozhodnutí odboru SPDO o povolení zvláštního užívání
místní komunikace č. 32c ul. Lipová pro umístění podzemního vedení - přípojka CETIN do místní komunikace; rozhodnutí odboru SPDO o povolení zvláštního
užívání místní komunikace č. 85c ul. U Polikliniky pro
vyhrazená parkovací stání - parkovací karta č. 8, 9, 10,
11; veřejnou vyhlášku odboru SPDO, opatření obecné
povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici
č. 18c Havlíčkovo nábřeží od lávky pro pěší po křižovatku
č. 17c ul. Havlenova, č. 20 ul. Husovo nábřeží po ul. č. 35c
ul. Macharova, č. 18c ul. Havlíčkovo nábř. po ul. č. 30c
ul. Krčmářova a č. 80c ul. Tyršova.
 34/2020-RADA/1674
bere na vědomí oznámení odboru REUP MěÚ Žamberk
o zahájení řízení o změně č. 2 územního plánu Dlouhoňovice.
 34/2020-RADA/1675
- schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka pro rok 2020 dle tab. č. 1
- doporučuje zastupitelstvu města schválit: 1) rozpočtová
opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
pro rok 2020 dle tab. č. 2; 2) rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro rok 2020 dle
tab. č. 3.

 34/2020-RADA/1676
schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka pro rok 2019 dle tab. č. 1.
 34/2020-RADA/1677
- schvaluje vydání 1 ks parkovací karty města Žamberka
na rok 2020 pro služební vozidlo svazku obcí Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou, Pastviny 32, Žamberk,
IČ: 70957291, pro bytový dům s pečovatelskou službou
Pastviny
- pověřuje odbor finanční vydáním 1 ks parkovací karty
svazku obcí „Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou“
v termínu do 07.02.2020.
 34/2020-RADA/1678
- schvaluje vydání 1 ks parkovací karty města Žamberka
na rok 2020 pro služební vozidlo příspěvkové organizace
Domov pod hradem Žampach, Žampach 1, IČ: 00854271
- pověřuje odbor finanční vydáním 1 ks parkovací karty
příspěvkové organizaci Domov pod hradem Žampach
v termínu do 07.02.2020.
 34/2020-RADA/1679
doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvkové
organizaci Mateřská škola Sluníčko, nám. Gen. Knopa
433, Žamberk, zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2020
o 13.000 Kč. Příspěvek na provoz celkem po úpravě
bude pro rok 2020 činit 639.000 Kč, příspěvek na provozní činnost celkem po úpravě bude pro rok 2020 činit
653.000 Kč.
 34/2020-RADA/1680
doporučuje ZM schválit příspěvkové organizaci Mateřská
škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, zvýšení příspěvku
na provoz pro rok 2020 o 50.000 Kč. Příspěvek na provoz
celkem po úpravě bude pro rok 2020 činit 1.365.000 Kč,
příspěvek na provozní činnost celkem po úpravě bude
pro rok 2020 činit 1.382.000 Kč.
 34/2020-RADA/1681
doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvkové
organizaci Středisko volného času, ANIMO, Žamberk,
28. října 713, Žamberk, zvýšení příspěvku na provoz
pro rok 2020 o 29.000 Kč. Příspěvek na provoz celkem
po úpravě bude pro rok 2020 činit 545.000 Kč, příspěvek
na provozní činnost celkem po úpravě bude pro rok 2020
činit 635.000 Kč.
 34/2020-RADA/1682
doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvkové
organizaci Školní jídelna Žamberk, nám. Gen. Knopa 433,
Žamberk, zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2020
o 10.000 Kč. Příspěvek na provoz celkem po úpravě bude
pro rok 2020 činit 936.000 Kč.
 34/2020-RADA/1683
doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvkové
organizaci Městská knihovna Žamberk, Nádražní 743,
Žamberk, zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2020
o 166.000 Kč. Příspěvek na provoz celkem po úpravě
bude pro rok 2020 činit 2.833.000 Kč.
 34/2020-RADA/1684
doporučuje ZM schválit příspěvkové organizaci Městské
muzeum Žamberk, ČSA 472, Žamberk, zvýšení příspěvku
na provoz pro rok 2020 o 135.000 Kč. Příspěvek na provoz
celkem po úpravě bude pro rok 2020 činit 2.404.000 Kč,
příspěvek na provozní činnost celkem po úpravě bude
pro rok 2020 činit 2.412.000 Kč.
 34/2020-RADA/1685
doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvkové
organizaci Městský kulturní podnik - FIDIKO Žamberk,
Nádražní 39, Žamberk, zvýšení příspěvku na provoz pro
rok 2020 o 235.000 Kč. Příspěvek na provoz celkem po
úpravě bude pro rok 2020 činit 3.679.000 Kč, příspěvek
na provozní činnost celkem po úpravě bude pro rok 2020
činit 4.129.000 Kč.
 34/2020-RADA/1686
doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěv1

kové organizaci Centrum sociální péče města Žamberk,
Albertova 357, Žamberk, zvýšení příspěvku na provoz
pro rok 2020 o 490.000 Kč. Příspěvek na provoz celkem
po úpravě bude pro rok 2020 činit 4.748.000 Kč.
 34/2020-RADA/1687
schvaluje v souvislosti s navýšením platových tarifů
zaměstnanců ve veřejné správě od 01.01.2020 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, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,
o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění
pozdějších předpisů, pro Městský úřad Žamberk na rok
2020 průměrný přepočtený počet pracovníků 75,25;
mzdový limit 31.783.500 Kč.
 34/2020-RADA/1688
schvaluje v souvislosti s navýšením platových tarifů
zaměstnanců ve veřejné správě od 01.01.2020 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, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,
o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění
pozdějších předpisů, pro Městskou policii Žamberk na
rok 2020 průměrný přepočtený počet pracovníků 5,
mzdový limit 2.253.500 Kč.
 34/2020-RADA/1689
schvaluje v souvislosti s navýšením platových tarifů
zaměstnanců ve veřejné správě od 01.01.2020 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, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,
o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění
pozdějších předpisů, pro úsek Tělocvična U žirafy na rok
2020 průměrný přepočtený počet pracovníků 1, mzdový
limit 263.500 Kč, ostatní osobní náklady 66.000 Kč.
 34/2020-RADA/1690
schvaluje v souvislosti s navýšením platových tarifů
zaměstnanců ve veřejné správě od 01.01.2020 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, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,
o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění
pozdějších předpisů, pro Městský úřad Žamberk - pracovní náplň „OSPOD“ na rok 2020 průměrný přepočtený počet pracovníků 6,75; mzdový limit 3.248.000 Kč,
ostatní osobní náklady 20.000 Kč.
 34/2020-RADA/1691
schvaluje v souvislosti s navýšením platových tarifů
zaměstnanců ve veřejné správě od 01.01.2020 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, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,
o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění
pozdějších předpisů, pro Městský úřad Žamberk - pracovní náplň „Pěstouni“ na rok 2020 průměrný přepočtený počet pracovníků 1,5; mzdový limit 609.000 Kč,
ostatní osobní náklady 100.000 Kč.
 34/2020-RADA/1692
schvaluje v souvislosti s navýšením platových tarifů
zaměstnanců ve veřejné správě od 01.01.2020 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, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,
o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění
pozdějších předpisů, pro Městský úřad Žamberk - Informační středisko na rok 2020 průměrný přepočtený počet

pracovníků 2, mzdový limit 701.500 Kč, ostatní osobní
náklady 176.000 Kč.
 34/2020-RADA/1693
schvaluje v souvislosti s navýšením platových tarifů
zaměstnanců ve veřejné správě od 01.01.2020 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, a nařízení vlády č. 304/2014
Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců,
ve znění pozdějších předpisů, pro zastupitele na rok
2020: mzdový limit zastupitelé uvolnění 869.000 Kč,
mzdový limit zastupitelé neuvolnění 1.066.000 Kč;
ostatní osobní náklady 614.500 Kč.
 34/2020-RADA/1694
- schvaluje vydání 7 ks parkovacích karet města
Žamberka na rok 2020 pro služební vozidla příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Žamberk,
Albertova 357, 564 01 Žamberk
- pověřuje odbor finanční vydáním 7 ks parkovacích karet
příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města
Žamberk v termínu do 07.02.2020.
 34/2020-RADA/1695
bere na vědomí informaci příspěvkové organizace Městské muzeum Žamberk, ČSA 472, Žamberk, o použití
fondu odměn v roce 2019 ve výši 1.070 Kč.
 34/2020-RADA/1696
doporučuje zastupitelstvu města schválit závazné ukazatele pro ostatní příjemce provozních a investičních dotací
a příspěvků z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
na rok 2020 dle přílohy č. 1.
 34/2020-RADA/1697
- bere na vědomí vzdání se vedoucího pracovního místa
ředitelky Mateřské školy Sluníčko, Žamberk, paní Blanky
Rekové, ke dni 31.07.2020
- vyhlašuje od 24.01.2020 konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Sluníčko,
Žamberk, s předpokládaným nástupem 01.08.2020.
 34/2020-RADA/1698
schvaluje umístění vodovodní přípojky do pozemku parc.
č. 3808/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1.205
m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk
o výměře cca 2 m2 dle Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene - služebnosti za jednorázovou
náhradu ve výši 1.000 Kč (k této částce bude připočtena
platná sazba DPH) za podmínek uvedených v příloze
a 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: R. P.
 34/2020-RADA/1699
schvaluje SAM 3213 Pravidla pro zadávání veřejných
zakázek.
 34/2020-RADA/1700
schvaluje snížení ceny dřevní hmoty dle Výkazu pokácené dřevní hmoty rostoucí mimo les v majetku města
Žamberka vystavený K. S. dne 09.12.2019 z důvodu stavu
dřevní hmoty z 6.162 Kč na 3.081 Kč bez DPH. Žadatel:
TS Žamberk s. r. o., Zemědělská 1052, 564 01 Žamberk.
 34/2020-RADA/1701
schvaluje zřízení věcných břemen do části pozemku
parc. č. 3734 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře
6.822 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú.
Žamberk z důvodu vodovodní a kanalizační přípojky
k pozemku parc. č. 1620/2 - zahrada o výměře 1.439 m2
vedenému na LV č. 1728 (žadatel) pro obec a k. ú. Žamberk dle Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene - služebnosti na vodovodní přípojku v délce cca
4 bm za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH
a Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na kanalizační přípojku v délce cca
4 bm za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH za
podmínek uvedených v příloze a pověřuje starostu města
podpisem smluv a situací. Toto sdělení nenahrazuje
rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy
vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: O. J.

 34/2020-RADA/1702
souhlasí s provedením kontaktního zateplení soklové části
rodinného domu čp. 604 na pozemku parc. č. 845 - zast.
plocha a nádvoří o výměře 214 m2 vedeném na LV č. 1341
(žadatel) pro obec a k. ú. Žamberk, na části pozemků parc.
č. 3702/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 138 m2
a parc. č. 3701/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře
252 m2, vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk
za podmínek uvedených v příloze. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: M. a J. Š.
 34/2020-RADA/1703
schvaluje umístění veřejného osvětlení do chodníku na
pozemku parc. č. 3737/1 v k. ú. a obci Žamberk dle projektové dokumentace zpracované společností OPTIMA
spol. s r. o. pod číslem zakázky 4277-17-3.
 34/2020-RADA/1704
souhlasí se zřízením věcného břemene na části pozemku
parc. č. 2080/45 - ost. plocha, manipulační plocha
o výměře 384 m2 vedeném na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk dle Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-122019876/SOBS VB/01 v předpokládaném rozsahu omezení dotčeného pozemku věcným břemenem 2,4 m2,
t. j. 4 bm, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč
(k této částce bude připočtena platná sazba DPH)
za podmínek uvedených v příloze a pověřuje starostu
města podpisem. Žadatel: společnost ČEZ Distribuce, a. s.,
v zastoupení společností Energomontáže Votroubek s. r. o.,
Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
 34/2020-RADA/1705
souhlasí jako vlastník pozemků parc. č. 2593/45 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 4.144 m2 a parc. č. 3803/2 - ost.
plocha, jiná plocha o výměře 1.018 m2, vše vedeno na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk, s přestavbou objektu
na vedlejších pozemcích parc. č. 2593/54 - zahrada
o výměře 629 m2 a parc. č. 2593/67 - zahrada o výměře
27 m2, vše vedeno na LV č. 4119 (žadatel) 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. P.
 34/2020-RADA/1706
souhlasí jako vlastník sousedních pozemků parc.
č. 493/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1.615 m2 a parc.
č. 494/30 - zahrada o výměře 131 m2, vše vedeno na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk, se stavbou na vedlejším pozemku (uložení kabelového vedení nízkého napětí
na pozemku parc. č. 497/1 - zahrada o výměře 1.999 m2)
vedeném na LV č. 213 (M. M.) a pověřuje starostu města
podpisem Souhlasu s technickým řešením stavby.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného
orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: společnost ČEZ Distribuce, a. s., zastoupená
společností BETA CZ Česká Třebová s. r. o., Sadová 938,
560 02 Česká Třebová.
 34/2020-RADA/1707
pověřuje starostu města, 2. místostarostku a vedoucí
odboru REUP dalším jednáním ve věci směny pozemků
parc. č. 2025/3 - tr. tr. porost o výměře 386 m2 a parc.
č. 2025/2 - orná půda o výměře 7.051 m2, vše vedeno na
LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk, za pozemky parc.
č. 2802/1 - tr. tr. porost o výměře 9.901 m2, parc. č. 2802/4
- tr. tr. porost o výměře 973 m2 a parc. č. 2803/3 - vodní
plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené
o výměře 368 m2, vše vedeno na LV č. 3157 (žadatel)
z důvodu výstavby nové skautské klubovny.
Žadatel: Junák - český skaut, středisko Žamberk, z. s.,
Tyršova 718, 564 01 Žamberk.
 34/2020-RADA/1708
schvaluje změnu Ceníku palivového dříví na nelesních
pozemcích ve vlastnictví města dle přílohy.
 34/2020-RADA/1709
bere na vědomí informaci odboru PRAV o žádosti
o poskytnutí informací.
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 34/2020-RADA/1710
vydává výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019.
 34/2020-RADA/1711
bere na vědomí nabídku pojištění právní ochrany od spol.
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, IČ: 03450872,
Praha.
 34/2020-RADA/1712
- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi
městem Žamberkem a spol. Ticketlive PRO s. r. o.,
IČ: 05042160, Praha 5, Křížová 2598/4
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1
ke smlouvě o spolupráci.
 34/2020-RADA/1713
- schvaluje: 1) dohodu mezi městem Žamberkem, AS
PROJECT CZ s. r. o., IČ: 26095254, Pelhřimov, a TOSK
Žamberk z. s., dle které TOSK Žamberk z. s. přistupuje
ke smlouvě o dílo č. 13/2018/REUP a zároveň se mění
předmět, cena a platební podmínky díla; 2) dodatek č.
1 smlouvy o financování akce Tenisová hala Žamberk
ze dne 03.08.2018 uzavřené mezi městem Žamberkem
a TOSK Žamberk z. s.
- pověřuje starostu města: 1) podpisem dohody mezi
městem Žamberkem, AS PROJECT CZ, s. r. o., a TOSK
Žamberk z. s.; 2) podpisem dodatku č. 1 smlouvy o financování akce Tenisová hala Žamberk.
 34/2020-RADA/1714
- schvaluje obsah dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na
zajištění svozu, dotřídění a předání k recyklaci vytříděných složek komunálního odpadu, jehož původcem je
město Žamberk, se společností Komunální služby s. r. o.,
Jablonné nad Orlicí
- pověřuje starostu města podpisem dodatku.
Termín: 15.02.2020.
 34/2020-RADA/1715
- schvaluje obsah dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 49054229 se společností EKOLA České
Libchavy s. r. o.
- pověřuje starostu města podpisem dodatku.
Termín: 15.02.2020.
 34/2020-RADA/1716
schvaluje prodej 10 ks nevyužitých kontejnerů na tříděný
odpad (plast) dle předloženého návrhu.
 34/2020-RADA/1717
schvaluje kácení: 1 ks javoru mléče na pozemku parc.
č. 781 v k. ú. Žamberk; 2 ks topolů černých na pozemku
parc. č. 3789 v k. ú. Žamberk; 1 ks javoru mléče na
pozemku parc. č. 10162 v k. ú. Žamberk; 1 ks javoru
mléče na pozemku parc. č. 3689/1 v k. ú. Žamberk; 1 ks
jírovce maďalu na pozemku parc. č. 1657/1 v k. ú. Žamberk; 1 ks zeravu západního na pozemku parc. č. 2480
v k. ú. Žamberk za podmínky, že subjekt, který provede
kácení, zajistí plnění povinností hospodářského subjektu
podle zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, včetně jejich prováděcích předpisů (Systém náležité péče) a zajistí odpovídající náhradní
výsadbu za pokácené dřeviny. Dřevní hmota zůstává
v majetku vlastníka pozemku. 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).
 34/2020-RADA/1718
bere na vědomí oznámení Církve československé
husitské o konání akce Jom Ha-šoa dne 21.04.2020
na Masarykově náměstí v Žamberku.
 34/2020-RADA/1719
bere na vědomí zápis z jednání bytové komise č. 1/2020
ze dne 16.01.2020.
 34/2020-RADA/1720
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné osoby v ul. Revoluční čp. 652/1 s H. K.
do 31.01.2021.
 34/2020-RADA/1721
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt v čp. 823/2
ul. Nádražní s M. K. do 31.01.2021.

 34/2020-RADA/1722
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční 794/4 s Z. K.
do 28.02.2021.
 34/2020-RADA/1723
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt pro
příjmově vymezené osoby v ul. U Polikliniky 1063/15 D. H.
do 28.02.2021.
 34/2020-RADA/1724
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční v čp. 794/7 s L. J.
do 28.02.2021.
 34/2020-RADA/1725
- schvaluje ošatné pro oddávající na rok 2020, kteří
nejsou členy zastupitelstva města, dle přílohy
- doporučuje zastupitelstvu města schválit ošatné
pro oddávající, kteří jsou členy zastupitelstva města,
dle přílohy.
 34/2020-RADA/1726
schvaluje připojení města k mezinárodní kampani Vlajka
pro Tibet dne 10.03.2020.
 34/2020-RADA/1727
- schvaluje rozdělení finančního daru ve výši 100.000 Kč
poskytnutého městu Žamberku společností Dibaq a. s.,
Helvíkovice 90, Žamberk, příspěvkovým organizacím: MŠ
Sluníčko ve výši 17.000 Kč, MŠ Čtyřlístek ve výši 17.000 Kč,
Základní škola Žamberk, 28. října 581 ve výši 17.000 Kč,
Základní škola Žamberk, Nádražní 743 ve výši 17.000 Kč,
ZUŠ Petra Ebena ve výši 16.000 Kč, SVČ ANIMO ve výši
16.000 Kč
- ukládá odboru finančnímu připravit příslušná rozpočtová opatření. Termín: 28.02.2020.

USNESENÍ RM č. 35
ze dne 06.02.2020
 35/2020-RADA/1728
schvaluje ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou.
 35/2020-RADA/1729
schvaluje předložený program jednání RM.
 35/2020-RADA/1730
bere na vědomí: územní souhlas stavebního úřadu MěÚ
Žamberk k umístění stavby „rodinného domu A, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky včetně revizní šachty,
přípojky NN, plynové přípojky, přípojky dešťové kanalizace včetně akumulační nádrže a zasakovacího prostoru, přípojky elektronických komunikací společnosti
CETIN, oplocení“ na pozemku parc. č. 1610/17, 3735, 3734
v k. ú. Žamberk; územní souhlas stavebního úřadu
k umístění stavby „rodinného domu C, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky včetně revizní šachty, přípojky
NN, plynové přípojky, přípojky dešťové kanalizace včetně
akumulační nádrže a zasakovacího prostoru, přípojky
elektronických komunikací společnosti CETIN, oplocení“
na pozemku parc. č. 1610/21, 3735, 3734 v k. ú. Žamberk;
územní souhlas stavebního úřadu k umístění stavby
„rodinného domu B, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky včetně revizní šachty, přípojky NN, plynové přípojky, přípojky dešťové kanalizace včetně akumulační
nádrže a zasakovacího prostoru, přípojky elektronických
komunikací společnosti CETIN, oplocení“ na pozemku
parc. č. 1610/20, 3735, 3734 v k. ú. Žamberk; oznámení
stavebního úřadu o zahájení řízení o povolení změny
stavby před jejím dokončením „zimní stadion - víceúčelová hala“ na pozemcích parc. č. 1758/4, 1759/2, 1760/7
v k. ú. Žamberk; stanovisko stavebního úřadu k dělení
pozemku parc. č. 3741/1 v k. ú. Žamberk dle GP č. plánu
3323-401/2019 ze dne 16.01.2020; oznámení stavebního
úřadu o zahájení řízení o povolení výjimky z obecných
požadavků na využívání území pro stavbu „novostavba
RD“ na pozemku parc. č. 2217/15 v k. ú. Žamberk.
 35/2020-RADA/1731
bere na vědomí: usnesení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o
zastavení řízení „Divoká Orlice, protipovodňová ochrana

- objekty SO 01.4 a SO 01.5 v k. ú. Žamberk (změna
u sokolovny)“; rozhodnutí odboru ZPZE o vydání povolení ke změně stavby vodního díla před dokončením ve
věci „Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana“
na pozemcích v k. ú. Žamberk; rozhodnutí odboru ZPZE
o vydání souhlasu ke geologickým pracím „Projekty průzkumného hydrogeologického vrtu HVZA-1, HVZA-2,
HVZA-3, HVZA-4, HVZA-5, HVZA-6 - vrtané studny“ na
pozemcích parc. č. 1457/1, 1458/5, 1457/5, 1457/2, 1457/3,
1457/4 v k. ú. Žamberk; rozhodnutí odboru ZPZE o schválení aktualizace č. 3 Kanalizačního řádu - kanalizace pro
veřejnou potřebu města Žamberka, obce Dlouhoňovice,
obce Lukavice v k. ú. Žamberk, k. ú. Dlouhoňovice, k. ú.
Lukavice v Čechách; oznámení odboru ZPZE o zahájení
správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les „1 ks zeravu západního na pozemku parc.
č. 2480 v k. ú. Žamberk“; oznámení odboru ZPZE o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les „1 ks javoru mléče na pozemku parc.
č. 10162 v k. ú. Žamberk“; oznámení odboru ZPZE o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les „1 ks jírovce maďalu na pozemku parc.
č. 1657/1 v k. ú. Žamberk“; oznámení odboru ZPZE o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les „2 ks topolu černého na pozemku parc.
č. 3789 v k. ú. Žamberk“; oznámení odboru ZPZE o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les „1 ks javoru mléče na pozemku parc.
č. 3689/1 v k. ú. Žamberk“; oznámení odboru ZPZE
o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les „1 ks břízy bělokoré na pozemku
parc. č. 3839/1 v k. ú. Žamberk“; oznámení odboru ZPZE
o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les „1 ks zeravu západního na pozemku
parc. č. 3789 v k. ú. Žamberk“; oznámení odboru ZPZE
o zahájení vodoprávního řízení ve věci „Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit jižní části Bystřických a Orlických hor“ v k. ú. Líšnice, Klášterec nad Orlicí, Pastviny,
Žamberk.
 35/2020-RADA/1732
bere na vědomí: rozhodnutí odboru SDPO MěÚ Žamberk
o povolení zřízení sjezdu připojení sousední nemovitosti
na pozemku parc. č. 1193/1 v k. ú. Žamberk k pozemní
komunikaci zřízením dočasného sjezdu z místní komunikace č. 3c ul. Albertova za účelem příjezdu k zařízení
staveniště při výstavbě PPO na řece Divoká Orlice; rozhodnutí odboru SPDO o povolení zřízení sjezdu připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci zřízením sjezdu z místní komunikace č. 83c U Dlouhoňovic na
pozemku parc. č. 3785/1 v k. ú. Žamberk za účelem příjezdu k novostavbě RD na pozemku parc. č. 2217/15 v k. ú.
Žamberk; rozhodnutí odboru SPDO o povolení zvláštního
užívání místní komunikace č. 27d chodník ul. Nádražní pro
umístění kontejneru; rozhodnutí odboru SPDO o povolení
zvláštního užívání místní komunikace č. 83c ul. U Dlouhoňovic pro umístění podzemního vedení - přípojek elektro,
vodovodu a kanalizace do místní komunikace; veřejnou
vyhlášku odboru SPDO, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné
účelové komunikaci v Zádolí v k. ú. Žamberk z důvodu
havarijního stavu mostku přes Dolský potok; rozhodnutí odboru SPDO o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 20c ul. Husovo nábřeží, č. 18c ul. Havlíčkovo nábřeží pro umísťování, skládání a nakládání věcí
a materiálu v rámci realizace PPO v Žamberku; rozhodnutí odboru SPDO o povolení uzavírky veřejně přístupné
účelové komunikace - mostku přes Dolský potok na VPÚK
v Zádolí v k. ú. Žamberk do opravy havarijního stavu
mostku; usnesení odboru SPDO o přerušení stavebního
řízení na stavbu „Rekonstrukce chodníků a komunikace
v k. ú. Žamberk, část D, ulice Zámecká - etapa 2“ na
pozemcích parc. č. 241, 249, 3737/1 v k. ú. Žamberk;
výzvu odboru SPDO k odstranění vad žádosti o vydání
stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce chodníků
a komunikace v k. ú. Žamberk, část D, ulice Zámecká
- etapa 2” na pozemcích parc. č. 241, 249, 3737/1 v k. ú.
Žamberk.
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 35/2020-RADA/1733
bere na vědomí stanovisko odboru REUP MěÚ Žamberk
k podanému návrhu na změnu územního plánu Žamberk - vymezení části pozemku parc. č. 1758/1 a 1758/2
do plochy občanského vybavení - komerční zařízení
plošně rozsáhlá.
 35/2020-RADA/1734
- podporuje akci „Kostel sv. Václava v Žamberku, restaurování dveří kostela, restaurátorský průzkum a záměr“
- doporučuje akci „Kostel sv. Václava v Žamberku,
restaurování dveří kostela, restaurátorský průzkum
a záměr“ Římskokatolické farnosti - děkanství Žamberk,
IČO 44471467, k zařazení do Programu podpora kultury
a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2020
- souhlasí se spolufinancováním akce Římskokatolické farnosti - děkanství Žamberk „Kostel sv. Václava
v Žamberku, restaurování dveří kostela, restaurátorský průzkum a záměr“, pokud bude tato akce zařazena
do Programu podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2020. O výši spolufinancování
rozhodne příslušný orgán města po schválení dotace
z tohoto programu.
 35/2020-RADA/1735
schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka pro rok 2020 dle tabulky č. 1.
 35/2020-RADA/1736
bere na vědomí informaci o výši daňových převodů
od Finančního úřadu ke dni 31.01.2020 uvedené
v tabulce č. 1.
 35/2020-RADA/1737
bere na vědomí plnění rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2019 ke dni 31.12.2019.
 35/2020-RADA/1738
souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu Úprava školní zahrady ZŠ 28. října 581
Žamberk pro environmentální vzdělávání ve venkovním
prostředí do Národního programu Životní prostředí.
 35/2020-RADA/1739
- jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení
na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy
SLUNÍČKO, Žamberk, ve složení: Ing. Bc. Oldřich Jedlička
- předseda komise, člen určený zřizovatelem, PhDr. Hana
Chvátilová - člen určený zřizovatelem, M. M. - člen určený
ředitelem Krajského úřadu Pardubice, L. M., člen, odborník v oblasti státní správy, H. Š. - člen, zástupce za stejný
typ školy, ředitelka Mateřské školy Kamarádi, Vysoké
Mýto, M. K. - člen, zástupce za pedagogický sbor Mateřské školy SLUNÍČKO, L. J. - člen, inspektorka České školní
inspekce Pardubice. Funkci tajemníka komise vykonává
Andrea Fišerová - není členem konkursní komise
- souhlasí, že ke konkursnímu řízení na pracovní místo
ředitele/ředitelky Mateřské školy SLUNÍČKO, Žamberk,
přizve k jednání komise odborníka s hlasem poradním,
a to P. N. - ředitelku Pedagogicko-psychologické poradny
v Ústí nad Orlicí. Není členem konkursní komise.
 35/2020-RADA/1740
- bere na vědomí žádost SK Žamberk, z. s., Hlavní 121,
Dlouhoňovice, IČO 44473966, o poskytnutí finanční podpory při příležitosti oslav 80. výročí od vzniku hokejového
oddílu
- schvaluje: 1) poskytnutí finančního daru SK Žamberk,
z. s., Hlavní 121, Dlouhoňovice, IČO 44473966, ve výši
17 tis. Kč; 2) darovací smlouvu uzavíranou s SK Žamberk,
z. s., Hlavní 121, Dlouhoňovice, IČO 44473966
- pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
Termín: 14.02.2020.
 35/2020-RADA/1741
souhlasí: 1) se stavbou tří čtyřpodlažních bytových domů,
každý o 10 bytových jednotkách a nebytovém prostoru
v přízemí domu s příslušnou infrastrukturou na pozemku
parc. č. 749/3 - tr. tr. porost o výměře 4.309 m2 vedeném na
LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk a pověřuje starostu
města podpisem situace. Žadatel: Andrš reality s. r. o.,
Divišova 1588, 564 01 Žamberk; 2) se zřízením věcného
břemene ve věci vodovodní přípojky na části pozemků
parc. č. 748/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1.922 m2,
parc. č. 749/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 935 m2,

parc. č. 749/15 - ost. plocha, zeleň o výměře 1.182 m2
a parc. č. 749/18 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře
304 m2, vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk, dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene o výměře cca 67 m2 za jednorázovou úhradu
ve výši 3.686 Kč (k této částce bude připočtena platná
sazba DPH za podmínek uvedených v příloze) a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy a situace. Žadatel:
Andrš reality s. r. o., Divišova 1588, 564 01 Žamberk.
 35/2020-RADA/1742
- schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o výprose ze dne
30.10.2019 uzavřené mezi městem Žamberkem, jako půjčitelem, a panem V. L., jako výprosníkem, ve věci úpravy
soupisu movitých věcí umístěných v kavárně divadla
- pověřuje starostu města podpisem dodatku ke smlouvě.
 35/2020-RADA/1743
doporučuje zastupitelstvu města schválit 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 vedených na LV č. 2363 pro obec
a k. ú. Žamberk za kupní cenu dle cenové mapy,
t.j. 400 Kč/m2. Žadatel: J. F.
 35/2020-RADA/1744
doporučuje zastupitelstvu města schválit odkup
pozemku parc. č. 3764/2 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 227 m2 vedeného na LV č. 1577 (žadatel) pro
obec a k. ú. Žamberk za kupní cenu ve výši 220 Kč/m2.
Kupující uhradí poplatek ve výši 2.000 Kč (kolek) k návrhu
na vklad do katastru nemovitostí. Žadatel: O. M., M. Ž.
 35/2020-RADA/1745
souhlasí: 1) jako vlastník vedlejších pozemků parc. č. 3734
- ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6.822 m2 a parc.
č. 1637/1 - lesní pozemek o výměře 14.944 m2 vedených
na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk se stavbou rodinného domu včetně doplňkových staveb na pozemku
parc. č. 1639/4 - orná půda o výměře 1.211 m2 vedeném
na LV č. 4343 (žadatel) pro obec a k. ú. Žamberk a pověřuje starostu města podpisem koordinačního situačního
výkresu. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření
dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním
předpisem. Žadatel: N. F.; 2) se zřízením věcného břemene
ve věci vodovodní přípojky na části pozemku parc. č. 3734
- ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6.822 m2 vedeném na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk v rozsahu
cca 80 m2 za jednorázovou náhradu ve výši 5.287,70 Kč
včetně DPH za podmínek uvedených v příloze. Dále
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: N. F.
 35/2020-RADA/1746
- schvaluje: 1) zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníku v ul. 28. října podél silnice II. tř. č. 310 v k. ú. Žamberk panu Jiřímu Stránskému
(IČO 40129942); 2) novou investiční akci „Žamberk,
rekonstrukce chodníků v ul. 28. října - výjezd na Lukavici“
- ukládá odboru finančnímu připravit příslušné rozpočtové opatření. Termín: 21.02.2020
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo
mezi městem Žamberkem a panem Jiřím Stránským
(IČO 40129942) ve věci zpracování projektové dokumentace „Žamberk - rekonstrukce chodníků v ul. 28. října 2. ETAPA“.
 35/2020-RADA/1747
- schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce „Komunikace U Dlouhoňovic na
pozemcích parc. číslo 3785/1 a 3786 v k. ú. Žamberk“
podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem
Žamberkem, výzva bude zveřejněna na profilu zadavatele s tím, že zároveň bude osloveno 5 dodavatelů,
hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti nabídek
bude nejnižší nabídková cena v Kč vč. DPH: 1) MATEX
HK s. r. o., Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové - Slez-

ské Předměstí, IČO 25968807; 2) Stavitelství EU s. r. o.,
Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk, IČO 27521711;
3) PSK, s. r. o. CHOCEŇ, T. N. Kautníka 165, 565 01 Choceň,
IČO 63220369; 4) MADOS MT s. r. o., Lupenice 51,
517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO 25297899; 5) STRABAG a. s.,
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČO 60838744
- jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky ve složení Ivan Vrkoč
(náhradník Ing. Bc. Oldřich Jedlička), Ing. Lenka Dušková,
Ing. Lenka Fránková, Radka Stránská, Jaroslava Halbrštátová (náhradník PhDr. Hana Chvátilová).
 35/2020-RADA/1748
- schvaluje dohodu o ukončení platnosti smlouvy
o výpůjčce ze dne 15.11.2017 mezi městem Žamberkem,
jako půjčitelem, a společností Vodovody a kanalizace
Žamberk, veřejná obchodní společnost, jako vypůjčitelem, ve věci ukončení výpůjčky inženýrských sítí v bývalém areálu Orlických kasáren
- pověřuje starostu města podpisem dohody.
 35/2020-RADA/1749
schvaluje pořádání akce „Žamberk čte Bibli“ na Pěší zóně.
 35/2020-RADA/1750
- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo akce „Rekonstrukce tělocvičny U Žirafy v Žamberku“ část 1. Rekonstrukce střechy uzavřené mezi městem Žamberkem
a společností Bromach spol. s r. o. se sídlem Dobrovského
83, 563 01 Lanškroun; IČO 27467520, ve věci víceprací
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo akce „Rekonstrukce tělocvičny U Žirafy
v Žamberku“ část 1. Rekonstrukce střechy uzavřené mezi
městem Žamberkem a společností Bromach spol. s r. o.
se sídlem Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun;
IČO 27467520, ve věci víceprací.
 35/2020-RADA/1751
- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč
dle Pravidel SAM 3221 pro narozené dítě, a to: dle přílohy
- pověřuje starostu města podpisem darovacích smluv
- neschvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč
dle Pravidel SAM 3221 pro narozené dítě, a to: J. S., pro
B. S., I. a R. K., pro H. K. pro nesplnění podmínek nároku na
dar dle čl. 3 SAM 3221 Pravidla - děti (doba délky trvalého
pobytu rodičů, resp. jednoho z rodičů).
 35/2020-RADA/1752
- revokuje usnesení rady města č. 30//2019-RADA/1579
ze dne 12.12.2019
- schvaluje darovací smlouvu mezi městem Žamberkem, jako dárcem, a J. N., jako obdarovanou, o poskytnutí
finančního daru ve výši 1.320 Kč
- pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
 35/2020-RADA/1753
bere na vědomí informaci odboru PRAV o žádostech
o poskytnutí informace.
 35/2020-RADA/1754
- bere na vědomí žádost obce Helvíkovice o zavedení
úsekového měření rychlosti
- ukládá odboru právnímu zaslat obci Helvíkovice
sdělení, že k povolení zavedení úsekového měření rychlosti na I/11 v zabydlené části obce je příslušný krajský
úřad. Termín: 10.02.2020.
 35/2020-RADA/1755
bere na vědomí informaci odborů Městského úřadu
Žamberk o splnění usnesení dle přílohy.
 35/2020-RADA/1756
schvaluje prodej 2 ks nevyužitých kontejnerů na tříděný
odpad (plast) obci Helvíkovice dle předloženého návrhu.
 35/2020-RADA/1757
bere na vědomí zápis z dopravní komise 1/2020 ze dne
31.01.2020.
 35/2020-RADA/1758
ukládá 1. místostarostovi jednat s firmou MADOS MT s. r. o.,
aby ve spolupráci s TS ŽAMBERK s. r. o. byla provedena
po dokončení stavby protipovodňových opatření oprava
části ul. Husovo nábřeží. Žadatel: R. J. Termín: 30.06.2020.
 35/2020-RADA/1759
ukládá starostovi města projednat s velitelem Městské
policie Žamberk možnost provádění častějších kontrol
projíždějících vozidel v ulici U Daliborky, případně prově4

řit možnosti měření rychlosti v této ulici.
Termín: 30.06.2020.
 35/2020-RADA/1760
pověřuje 1. místostarostu a velitele Městské policie
Žamberk jednat s příslušnými orgány ve věci umístění
retardérů v ulici U Daliborky. Žadatel: V. F.
 35/2020-RADA/1761
ukládá 1. místostarostovi vyvolat jednání s vlastníky
dotčených pozemků ve věci vyřešení bočního vjezdu
do objektu bývalých kasáren ze silnice č. I/11.
Žadatel: V. P. Termín: 30.03.2020.
 35/2020-RADA/1762
bere na vědomí zápis z jednání redakční rady ŽL č. 1
ze dne 18.01.2020.
 35/2020-RADA/1763
bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne
09.12.2019.
 35/2020-RADA/1764
bere na vědomí zprávu o činnosti Městské knihovny
Žamberk, Nádražní 743, za rok 2019.
 35/2020-RADA/1765
- bere na vědomí žádost Albertina, OLÚ, Žamberk,
Za Kopečkem 353 o pomoc při řešení bytové situace byty a ubytování pro lékaře
- předává žádost bytové komisi k vyjádření.
 35/2020-RADA/1766
bere na vědomí informaci J. Dytrta ve věci výstavby
Domova pro seniory v Žamberku v areálu ČVZ, a.s.
 35/2020-RADA/1767
ukládá starostovi města zaslat členům Zastupitelstva
města Žamberka upozornění týkající se ochrany osobních údajů, které jsou obsaženy v podkladových materiálech pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 20.02.2020.
Zpracovala Bc. Kamila Borovičková,
sekretariát starosty města

Služby AUDIOHELP z. s. v Žamberku
Poradna pro nedoslýchavé
Audiohelp je poradna pro osoby se sluchovým
postižením sídlící v Ústí nad Orlicí. V rámci terénních
služeb jezdíme za klienty 1x měsíčně do Letohradu,
Vysokého Mýta, České Třebové, Lanškrouna, Králík
a Červené Vody. Poskytujeme odborné sociální poradenství a provádíme drobné opravy sluchadel, kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené, čištění
sluchadel, výměnu hadiček u koncovek, prodej baterií do sluchadel a náhradních dílů. V případě potřeby
sjednáme a objednáme klienta na ORL oddělení.
V Žamberku jsme jednou měsíčně ve čtvrtek
od 8 do 12 hodin ve společenské místnosti
Centra sociální péče města Žamberk (Penzion).
Tel: 777 882 337.
Termíny: 9. dubna, 14. května, 11. června 2020.
Poradna bude z technických důvodů uzavřena
od 20. února do 31. března 2020.
Za poradenské středisko pro nedoslýchavé
Mgr. Zuzana Poláková, DiS.

Burza práce pro osoby
se zdravotním postižením
Organizace zabývající se problematiku zaměstnání
osob se zdravotním postižením představí v Ústí nad
Orlicí opět své služby. Především zaměstnavatelé zde
poskytnou podrobné informace o pracovních místech a pracovních podmínkách. Ostatní organizace
nabídnou poradenství a pomoc všem, kterým jejich
zdravotní omezení brání najít vhodné zaměstnání.
Přehlídka proběhne dne 20. března 2020 od 9:30
do 12:30 hodin v prostorách Úřadu práce ČR, kontaktní
pracoviště Ústí nad Orlicí, ulice 17. listopadu 1394.
Kontaktní osoba: Jaroslava Rollerová,
poradce pro OZP, Tel: 950 172 441

