PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 4/2020
USNESENÍ ZM č. 11
ze dne 04.02.2020

 11/2020-ZAST/289
schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM Mgr. Petra Andrleho a Petra Halbrštáta.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0
1N, 2+, 3+, 4+, 5N, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13A, 14+,
15A, 16A, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 11/2020-ZAST/290
schvaluje předložený program jednání ZM.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
1N, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13A, 14+,
15A, 16A, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 11/2020-ZAST/291
schvaluje zápis z jednání ZM č. 10/2019-ZAST ze dne
03.12.2019.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13A, 14+,
15A, 16A, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 11/2020-ZAST/292
bere na vědomí zpracovanou Koncepci veřejného osvětlení města Žamberka.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15A, 16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 11/2020-ZAST/293
bere na vědomí informaci o činnosti Rady města
Žamberka za období od 03.12.2019.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15A, 16N, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 11/2020-ZAST/294
bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru
č. 1/2020 ze dne 15.01.2020.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15A, 16Z, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 11/2020-ZAST/295
bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru
č. 9/2019 ze dne 16.12.2019 a č. 10/2020 ze dne 20.01.2020.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2N, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15A, 16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 11/2020-ZAST/296
bere na vědomí informaci o výši daňových převodů od
Finančního úřadu ke dni 31.12.2019 uvedené v tabulce č. 1.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2N, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15A, 16Z, 17+, 18A, 19+, 20+, 21N
 11/2020-ZAST/297
bere na vědomí rozpočtová opatření rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka pro rok 2019 dle tabulky č. 1.
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 4
1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10Z, 11+, 12+, 13+, 14+, 15A,
16Z, 17+, 18A, 19+, 20Z, 21N
 11/2020-ZAST/298
- schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka pro rok 2020 dle tabulky č. 1.
- bere na vědomí rozpočtová opatření rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka pro rok 2020 dle tabulky č. 2.
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 5
1Z, 2+, 3+, 4+, 5Z, 6+, 7+, 8+, 9+, 10Z, 11+, 12+, 13+, 14+, 15A,
16Z, 17+, 18A, 19+, 20Z, 21+
 11/2020-ZAST/299
schvaluje: 1) závazné ukazatele pro ostatní příjemce provozních dotací a příspěvků z rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2020: Sdružení obcí Orlicko, Žamberk 496.631 Kč; Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska, Praha 7.325 Kč; Euroregion Pomezí Čech, Moravy
a Kladska – Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou
36.624 Kč; Svaz měst a obcí ČR, Praha 23.679 Kč; Orlické
hory a Podorlicko, Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou
54.936 Kč; Regionální rozvojová agentura Pardubického
kraje 6.104 Kč; Asociace turistických informačních center
ČR, Polička 4.000 Kč; Pardubický kraj (zajištění dopravní

obslužnosti) 133.182 Kč; Sdružení tajemníků městských
a obecních úřadů ČR, z. s., Praha 1.500 Kč;
2) závazné ukazatele pro ostatní příjemce investičních
dotací a příspěvků z rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2020: Sdružení obcí Orlicko, Žamberk
500.920 Kč.
přijato, pro: 13, proti: 1, zdržel se: 5
1Z, 2+, 3+, 4+, 5Z, 6+, 7+, 8+, 9+, 10Z, 11+, 12+, 13+, 14+, 15A,
16-, 17+, 18A, 19+, 20Z, 21Z
 11/2020-ZAST/300
schvaluje příspěvkové organizaci Středisko volného
času, ANIMO, Žamberk, 28. října 713, Žamberk, zvýšení
příspěvku na provozní činnost pro rok 2019 o 60.433 Kč.
Příspěvek na provozní činnost celkem po úpravě bude
pro rok 2019 činit 2.495.085 Kč.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15A, 16Z, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 11/2020-ZAST/301
schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola
Sluníčko, Žamberk: a) zvýšení příspěvku na provoz pro
rok 2020 o 13.000 Kč, b) zvýšení příspěvku na provozní
činnost pro rok 2020 o 17.000 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 670.000 Kč.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15A, 16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 11/2020-ZAST/302
schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Čtyřlístek, Žamberk: a) zvýšení příspěvku na provoz pro rok
2020 o 50.000 Kč, b) zvýšení příspěvku na provozní
činnost pro rok 2020 o 17.000 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 1.399.000 Kč.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+,
15A, 16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 11/2020-ZAST/303
schvaluje 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.
přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15+,
16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 11/2020-ZAST/304
schvaluje 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.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15+,
16Z, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 11/2020-ZAST/305
schvaluje 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.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15+,
16Z, 17+, 18A, 19+, 20+, 21N
 11/2020-ZAST/306
schvaluje 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.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15+,
16Z, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
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 11/2020-ZAST/307
schvaluje příspěvkové 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.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15+,
16+, 17Z, 18A, 19+, 20+, 21+
 11/2020-ZAST/308
schvaluje příspěvkové organizaci Středisko volného času,
ANIMO, Žamberk, 28. října 713, Žamberk: a) zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2020 o 29.000 Kč, b) zvýšení
příspěvku na provozní činnost pro rok 2020 o 16.000 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 651.000 Kč.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15+,
16Z, 17+, 18A, 19+, 20+, 21N
 11/2020-ZAST/309
schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola
Žamberk, 28. října 581, Žamberk, zvýšení příspěvku
na provozní činnost pro rok 2020 o 17.000 Kč. Příspěvek na provozní činnost celkem po úpravě bude pro rok
2020 činit 2.963.000 Kč.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15+,
16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21N
 11/2020-ZAST/310
schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola
Žamberk, Nádražní 743, Žamberk, zvýšení příspěvku
na provozní činnost pro rok 2020 o 17.000 Kč. Příspěvek na provozní činnost celkem po úpravě bude pro rok
2020 činit 2.263.000 Kč.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14N,
15+, 16+, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 11/2020-ZAST/311
schvaluje příspěvkové organizaci Základní umělecká
škola Petra Ebena, Masarykovo náměstí 145, Žamberk,
zvýšení příspěvku na provozní činnost pro rok 2020
o 16.000 Kč. Příspěvek na provozní činnost celkem
po úpravě bude pro rok 2020 činit 143.000 Kč.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6N, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16Z, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 Usnesení č. nebylo přijato
Zastupitelstvo města schvaluje změnu střednědobého
rozpočtového výhledu na roky 2021 až 2025 takto: text
„zimní stadion“ (tabulka, str. 2, poslední řádek) se nahrazuje
textem „ZŠ 581 - hydroizolace, okna, fasáda, střecha, plechování“, přičemž částka 35 mil. Kč zůstává stejná. Původní
položka „ZŠ 581 - hydroizolace, okna, fasáda, střecha,
plechování“ (tabulka, str. 3, třetí řádek shora) se vypouští.
nepřijato, pro: 6, proti: 2, zdržel se: 10
1+, 2N, 3Z, 4Z, 5+, 6-, 7Z, 8Z, 9Z, 10+, 11Z, 12Z, 13N, 14Z, 15Z,
16+, 17Z, 18A, 19-, 20+, 21+
 11/2020-ZAST/312
schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Žamberka
na roky 2021 až 2025.
přijato, pro: 13, proti: 4, zdržel se: 2
1-, 2+, 3+, 4+, 5Z, 6+, 7Z, 8+, 9+, 10A, 11+, 12+, 13+, 14+, 15+,
16-, 17+, 18A, 19+, 20-, 21 11/2020-ZAST/313
schvaluje: 1) realizaci investiční akce „Rekonstrukce
bazénů a příslušenství Městského koupaliště Žamberk“;
2) financování investiční akce „Rekonstrukce bazénů
a příslušenství Městského koupaliště Žamberk“ z prostředků dlouhodobého investičního úvěru přijatého městem Žamberkem v roce 2020; 3) rozpočtové opatření
rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2020
na financování investiční akce „Rekonstrukce bazénů
a příslušenství Městského koupaliště Žamberk“ uvedené
v tabulce číslo 3 rozpočtových opatření.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16A, 17+, 18A, 19+, 20A, 21+

 11/2020-ZAST/314
- ruší usnesení 10/2019-ZAST/255
- schvaluje: 1) zadání úpravy projektu zastřešení ledové
plochy zimního stadionu tak, aby bylo možné následně
pokračovat v dostavbě podle původního projektu;
2) realizaci zastřešení ledové plochy zimního stadionu;
3) financování investic do zimního stadionu v Žamberku
z prostředků dlouhodobého investičního úvěru přijatého
městem Žamberkem v roce 2020
- schvaluje rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2020 na financování investic do
zimního stadionu v Žamberku uvedené v tabulce číslo 4
rozpočtových opatření
- pověřuje odbor regionálního rozvoje a územního plánování zadáním projekčního zpracování samostatného
zastřešení ledové plochy ve stupni pro výběr dodavatele
a realizaci stavby. Zhotovitel AS PROJEKT CZ s. r. o., U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov; cena 378.000 Kč
bez DPH, termín 30.04.2020. Termín: 20.02.2020.
přijato, pro: 13, proti: 0, zdržel se: 3
1A, 2+, 3+, 4+, 5Z, 6+, 7Z, 8+, 9+, 10A, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16A, 17+, 18A, 19+, 20A, 21Z
 11/2020-ZAST/315
- schvaluje: 1) přijetí dlouhodobého investičního úvěru
městem Žamberkem ve výši 70 mil. Kč na financování investičních výdajů do majetku ve vlastnictví
města Žamberka, s obdobím čerpání od uzavření úvěrové smlouvy do 28.02.2023, s dobou splatnosti 10 let,
s pevnou úrokovou sazbou; 2) poskytovatele dlouhodobého investičního úvěru - banku: Česká spořitelna, a. s.,
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 45244782;
3) úvěrovou smlouvu na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru městu Žamberku ve výši 70 mil. Kč, uzavíranou s Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62,
140 00 Praha 4, IČO 45244782
- pověřuje starostu města podpisem úvěrové smlouvy.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 1
1A, 2+, 3+, 4+, 5Z, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11+, 12+, 13+, 14+,
15+, 16A, 17+, 18A, 19+, 20A, 21+
 11/2020-ZAST/316
schvaluje zařazení návrhu D. A. P., zastoupeného na
základě plné moci PH Rozvojová a. s., Štěpánská 2071/37
110 00 Praha 1 - Nové Město, na změnu využití částí
pozemků parc. č. 1758/1 a 1758/2 v celkové výměře
cca 1,7 ha do plochy občanského vybavení - komerční
zařízení plošně rozsáhlá do Změny č. 4 ÚP Žamberk.
přijato, pro: 14, proti: 1, zdržel se: 1
1A, 2+, 3+, 4+, 5Z, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11+, 12-, 13+, 14+, 15+,
16A, 17+, 18A, 19+, 20A, 21+
 11/2020-ZAST/317
schvaluje pořízení Změny č. 4 ÚP Žamberk zkráceným postupem dle § 55a a násl. zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
s tím, že pořizovaná změna ÚP bude obsahovat prvky
regulačního plánu v souladu s § 43 odst. 3 stavebního
zákona.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11+, 12A, 13+, 14+,
15+, 16A, 17+, 18A, 19+, 20A, 21+
 11/2020-ZAST/318
schvaluje odstoupení od dotační akce „Realizace úspor
energií - radnice Žamberk“.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11+, 12A, 13+, 14+,
15+, 16A, 17+, 18A, 19+, 20A, 21+
 11/2020-ZAST/319
- schvaluje prodeje pozemků: parc. č. 477/62 - tr. tr. porost
o výměře 38 m2 kupující E. M.; parc. č. 477/61 - tr. tr. porost
o výměře 34 m2 kupujícím L. a M. N.; parc. č. 477/65 - tr. tr.
porost o výměře 46 m2 kupujícím J. a V. P.; parc. č. 477/66
- tr. tr. porost o výměře 58 m2 kupujícímu L. D.; parc.
č. 477/67 - tr. tr. porost o výměře 59 m2 kupující J. M.; vše
vedeno na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk za kupní
cenu ve výši 50 Kč/m2, kdy obvyklá kupní cena se snižuje
s ohledem na narovnání vlastnických vztahů k výše uvedeným nemovitým věcem z minulosti, kdy město tyto
nemovité věci dlouhodobě neužívá (od 80. let minulého
století), jejich reálná upotřebitelnost pro město je prakticky nulová
- pověřuje starostu města podpisem kupních smluv.
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11+, 12A, 13+, 14+,
15N, 16A, 17+, 18A, 19+, 20A, 21+

 11/2020-ZAST/320
- schvaluje 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
- pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
GP bude vyhotoven na náklady žadatele. Žadatel: Alberon
Letohrad s. r. o., Šedivská 844, 561 51 Letohrad.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11+, 12A, 13+, 14+,
15+, 16A+, 17+, 18A, 19+, 20A, 21+
 11/2020-ZAST/321
schvaluje a vydává SAM 3214 Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města
Žamberka.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11+, 12A, 13+, 14+,
15+, 16A+, 17+, 18A, 19+, 20A, 21+
 11/2020-ZAST/322
- 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
- prohlašuje že setrvává na výši odměn neuvolněným
členům zastupitelstva za výkon funkce schválených
usnesením ZM 03/2018/ZM-64 dne 04.12.2018.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11+, 12A, 13+, 14+,
15+, 16A+, 17+, 18A, 19+, 20A, 21+
 11/2020-ZAST/323
schvaluje ošatné pro oddávající, kteří jsou členy ZM,
na rok 2020 dle přílohy.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0
1A, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10A, 11+, 12A, 13Z, 14+,
15+, 16A+, 17+, 18A, 19+, 20A, 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. 36
ze dne 20.02.2020

 36/2020-RADA/1768
schvaluje ověřovatelem zápisu RM PhDr. Hanu Chvátilovou.
 36/2020-RADA/1769
schvaluje předložený program jednání RM.
 36/2020-RADA/1770
bere na vědomí: územní souhlas stavebního úřadu MěÚ
Žamberk k provedení stavby „STL plynovodní přípojka
a NTL domovní plynovod pro RD čp. 1156“ na pozemcích parc. č. 530/25, 3758/5, 3758/10, 4062/1, 4797
v k. ú. Žamberk; stanovisko stavebního úřadu k dělení
pozemku parc. č. 3721 v k. ú. Žamberk dle GP č. plánu
3322-400/2019 ze dne 20.12.2019; pozvánku stavebního úřadu na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby
„Žamberk - veřejné osvětlení v ulicích Hluboká, Českých
bratří, Vrbí“ na pozemcích parc. č. 66/6, 145/2, 3744/1,
116/2, 3746, 3715/1 v k. ú. Žamberk; oznámení stavebního úřadu o zahájení stavebního řízení na stavbu „stavební úpravy objektu radnice čp. 166- obnova střechy“
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na pozemku parc. č. 1 v k. ú. Žamberk;; oznámení stavebního úřadu o zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu bytového domu na pozemcích parc.
č. 891/1, 891/2, 893/2, 893/3, 3703/4, 3703/5 v k. ú. Žamberk; oznámení stavebního úřadu o pokračování územního řízení o umístění stavby „I/11 Žamberk, most ev.
č. 11-065“ na pozemcích v k. ú. Žamberk; společný souhlas
stavebního úřadu s provedením ohlášeného stavebního
záměru stavby rodinného domu umístěného na pozemcích parc. č. 1639/4, 3734 v k. ú. Žamberk; pozvánka
stavebního úřadu na závěrečnou kontrolní prohlídku
na stavbu „veřejné osvětlení - Havlíčkovo nábřeží“ na
pozemcích parc. č. 3715/1, 3715/8, 3714, 3882/1 v k. ú.
Žamberk; oznámení stavebního úřadu o zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu „přístavba
přístřešku k domu čp. 815“ na pozemcích parc. č. 3894/5
v k. ú. Žamberk; stanovisko stavebního úřadu k dělení
pozemku parc. č. 668/32 v k. ú. Žamberk dle GP č. plánu
3123-144/2018 ze dne 01.10.2018.
 36/2020-RADA/1771
bere na vědomí: rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení kácení stromu rostoucího mimo les - 1 ks
javoru mléče na pozemku parc. č. 10162 v k. ú. Žamberk
a o uložení náhradní výsadby; rozhodnutí odboru ZPZE
o povolení kácení stromu rostoucího mimo les - 2 ks
topolu černého vlašského na pozemku parc. č. 3789
v k. ú. Žamberk a o uložení náhradní výsadby; rozhodnutí odboru ZPZE o povolení kácení stromu rostoucího
mimo les - 1 ks jírovce maďalu na pozemku parc. č. 1657/1
v k. ú. Žamberk a o uložení náhradní výsadby; rozhodnutí
odboru ZPZE o povolení kácení stromu rostoucího mimo
les - 1 ks zeravu západního na pozemku parc. č. 2480
v k. ú. Žamberk a o uložení náhradní výsadby; rozhodnutí
odboru ZPZE o povolení kácení stromu rostoucího mimo
les - 1 ks javoru mléče na pozemku parc. č. 3689/1 v k. ú.
Žamberk a o uložení náhradní výsadby.
 36/2020-RADA/1772
bere na vědomí: rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o dodatečném povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 19c a 15d ul. Hluboká před domem čp. 100
z důvodu odstranění havárie vodovodního řadu; rozhodnutí odboru SPDO o dodatečném povolení zvláštního
užívání místní komunikace č. 20c ul. Husovo nábřeží před
domem čp. 347 z důvodu odstranění havárie vodovodního řadu; rozhodnutí odboru SPDO o dodatečném povolení zvláštního užívání místní komunikace č. 78c ul. Tylova
před domem čp. 772 z důvodu odstranění havárie vodovodního řadu; rozhodnutí odboru SPDO o dodatečném
povolení zvláštního užívání místní komunikace č. 19c ul.
Hluboká před domem čp. 137 z důvodu odstranění havárie vodovodního řadu; veřejnou vyhlášku odboru SPDO,
opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy
provozu na silnici - veřejně přístupné účelové komunikaci - horní parkoviště na pozemku parc. č. 1796/2
v k. ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí z důvodu uzavření
pro provádění zkoušek z praktické jízdy řidičů motocyklů
zaražených do skupin vozidel AM, A1, A2, A; rozhodnutí
odboru SPDO o povolení zvláštního užívání místní komunikace č. 32c ul. Lipová pro umístění kabelového vedení
NN do místní komunikace na pozemku parc. č. 3735 v k. ú.
Žamberk; rozhodnutí odboru SPDO o povolení zvláštního
užívání místní komunikace č. 60d ul. Zámecká pro umístění vedení veřejného osvětlení do chodníku na pozemku
parc. č. 3737/1 v k. ú. Žamberk.
 36/2020-RADA/1773
- bere na vědomí žádost Sboru dobrovolných hasičů
Svatý Jiří, se sídlem Svatý Jiří 25, PSČ 565 01 o poskytnutí
sponzorského daru na dětskou soutěž mladých hasičů
ve dnech 8. až 9. května 2020
- neschvaluje poskytnutí sponzorského daru Sboru
dobrovolných hasičů Svatý Jiří, se sídlem Svatý Jiří 25,
PSČ 565 01 na dětskou soutěž mladých hasičů ve dnech
8. až 9. května 2020.
 36/2020-RADA/1774
schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka pro rok 2020 dle tabulky č. 1.
 36/2020-RADA/1775
ukládá odboru regionálního rozvoje a územního plánování vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr pronájmu části (cca 1,4 m2) pozemku parc.
č. 3746 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry
1368 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk z důvodu umístění kontejneru. Žadatel: restaurant
oss s. r. o., Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3,

korespondenční adresa Masarykovo náměstí 144, 564 01
Žamberk. Termín: 28.02.2020.
 36/2020-RADA/1776
ukládá odboru regionálního rozvoje a územního plánování vyvěsit na úřední desku Městského úřadu
v Žamberku záměr výpůjčky části pozemku (cca 32
m2) parc. č. 3684 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 5263 m2 v obci a k. ú. Žamberk od 1. dubna
do 30. září 2020 jako předzahrádku k provozovně
IMRVERE, Masarykovo náměstí 144 v Žamberku, za podmínky uhrazení místního poplatku dle Obecně závazné
vyhlášky města Žamberka o místním poplatku za užívání veřejného prostranství nejpozději do 31. března
2020. Žadatel: restaurant oss, s. r. o., Kubelíkova 1224/42,
Žižkov, 130 00 Praha 3, korespondenční adresa Masarykovo náměstí 144, 564 01 Žamberk. Termín: 28.02.2020.
 36/2020-RADA/1777
pověřuje starostu města jednáním s ČR - Úřadem práce
o změně podmínek nájemní smlouvy nebytových
prostor objektu čp. 833 v Žamberku. Termín: 31.03.2020.
 36/2020-RADA/1778
- schvaluje zřízení věcného břemene dle GP č. pl. 33001166/2019 na části pozemků parc.č. 749/6 - ost. plocha,
zeleň o výměře 357 m2, parc. č. 749/24 - ost. plocha,
zeleň o výměře 162 m2, parc. č. 749/33 - ost. plocha, jiná
plocha o výměře 323 m2, parc. č. 868 - ost. plocha, jiná
plocha o výměře 173 m2, parc. č. 3869/8 - ost. plocha,
zeleň o výměře 118 m2, vše vedeno na LV č. 10001 pro
obec a k. ú. Žamberk, ve věci přeložky STL plynovodu
a STL přípojky plynu, číslo stavby 8800089799 dle
Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800089799_1/
VB/P, za jednorázovou úplatu ve výši 8.910 Kč
(k této částce bude připočtena platná sazba DPH).
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Žadatel: GridServices, s. r. o. zastoupená společností
ADITIS s. r. o., Božetěchova 36, 612 00 Brno.
 36/2020-RADA/1779
souhlasí se zřízením věcného břemene na části pozemků
parc. č. 2285/1 - orná půda o výměře 10594 m2 a parc.
č. 3789 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2472 m2,
vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk,
ve věci umístění zařízení distribuční soustavy dle dodatku
ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodě o umístění stavby č. IV-12-2019483/
SOBS VB/1 Žamberk, Špitálka, parcela 2314/5 - knn
a situace v předpokládaném rozsahu 11 bm, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč (k této částce bude
připočtena platná sazba DPH)
- 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: ČEZ Distribuce, a. s., v zastoupení společností
GTT a. s., Nádražní 115, 560 02 Česká Třebová.
 36/2020-RADA/1780
neschvaluje umístění mobilní garáže na části pozemku
parc. č. 735/13 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 41 m2
vedeném na LV č. 2991 (žadatel) a na částech pozemků
parc. č. 735/8 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 105 m2
a parc.č. 735/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 68 m2,
vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk.
Žadatel: M. B.
 36/2020-RADA/1781
souhlasí se sjezdem (šířka 4 m) z pozemku parc. č. 2535/2
- zahrada o výměře 607 m2 vedeného na LV č. 4349
(žadatel) pro obec a k. ú. Žamberk na pozemek parc. č.
3807/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1381 m2
vedený na LV č. 10001 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: I. C.
 36/2020-RADA/1782
- schvaluje smlouvu o dílo na projekční zpracování samostatného zastřešení ledové plochy zimního stadionu ve
stupni pro výběr dodavatele a realizaci stavby. Zhotovitel
AS PROJEKT CZ s. r. o., U Prostředního mlýna 128, 393 01
Pelhřimov; cena 378.000 Kč bez DPH. Termín 30.04.2020
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 28.02.2020.
 36/2020-RADA/1783
- schvaluje ukončení smlouvy o nájmu ze dne 15.12.2004
ve věci pronájmu části (cca 10 m2) pozemku parc. č. 3701
- ost. plocha z celkové výměry 2776 m2 (dle zaměření

nově pozemek parc. č. 3701/6 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 2.010 m2) vedeného na LV č. 10001
pro obec a k. ú. Žamberk dohodou ke dni 29.02.2020
- pověřuje starostu města podpisem dohody. Žadatel: J. Z.
 36/2020-RADA/1784
- schvaluje dodavatelem díla veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Obnova střechy radnice čp. 166,
Masarykovo náměstí, Žamberk“, zadané dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, formou zjednodušeného podlimitního řízení společnost BÁČA, Polička s. r. o., se sídlem
P. Jilemnického 567, 572 01 Polička, IČO: 25268422,
s ekonomicky nejvýhodnější nabídkovou cenou ve výši
4.052.574 Kč vč. DPH. Dodavatel splnil veškeré zákonné
a zadávací podmínky
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
 36/2020-RADA/1785
schvaluje ukončení smlouvy o uzavření budoucích
smluv o připojení odběrných elektrických zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)
č. 19_SOBS01_4121493942 (připojení lokality Na Skalách).
 36/2020-RADA/1786
bere na vědomí informaci odborů Městského úřadu
Žamberk o vyřazení usnesení ze sledování a splnění
usnesení dle přílohy.
 36/2020-RADA/1787
bere na vědomí informaci odboru PRAV o žádostech
o poskytnutí informací.
 36/2020-RADA/1788
doporučuje zastupitelstvu města schválit: 1) rámcové
podmínky dohody o narovnání vzájemných sporných
vztahů mezi městem Žamberk a I. P.; 2) rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro rok
2020 uvedená v tabulce číslo 2 rozpočtových opatření.
 36/2020-RADA/1789
- schvaluje obsah dohody o ukončení smlouvy s D. Š.
- pověřuje starostu města podpisem dohody.
Termín: 02.03.2020.
 36/2020-RADA/1790
- schvaluje obsah dohody o ukončení smlouvy s R. S.
- pověřuje starostu města podpisem dohody.
Termín: 02.03.2020.
 36/2020-RADA/1791
- schvaluje obsah smlouvy mezi městem Žamberkem
a původcem odpadu: I. S.
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 02.03.2020.
 36/2020-RADA/1792
schvaluje kácení 1 ks břízy bělokoré (Betula pendula)
na pozemku parc. č. 3839/1 v k. ú. Žamberk za podmínky,
že subjekt, který provede kácení, zajistí plnění povinností
hospodářského subjektu podle zákona č. 226/2013 Sb.,
o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, včetně
jejich prováděcích předpisů (Systém náležité péče)
a zajistí odpovídající náhradní výsadbu za pokácenou
dřevinu. Dřevní hmota zůstává v majetku vlastníka
pozemku (města 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).
 36/2020-RADA/1793
- schvaluje: 1) nákup tašek na třídění odpadů pro občany
města Žamberka v množství 200 ks sad (1 sada = 1x papír,
1x plast, 1x sklo o rozměrech 35 cm šířka x 50 cm výška
x 26 cm hloubka), pro zájemce bude 1 sada za 40 Kč
a výdejním místem odbor FIN, kancelář pro výběr
poplatků za odpady; 2) nákup tašek na třídění odpadů pro
občany města Žamberka v množství 50 ks sad (1 sada =
1x papír, 1x plast, 1x sklo o rozměrech 25 cm šířka x 40 cm
výška x 25 cm hloubka), pro zájemce bude 1 sada za 30 Kč
a výdejním místem odbor FIN, kancelář pro výběr
poplatků za odpady
- pověřuje: 1) odbor ZPZE objednáním 200 ks sad větších
a 50 ks menších tašek na třídění odpadu od společnosti
EKO-KOM a. s.; 2) odbor FIN výběrem poplatku za odběr
sad tašek na třídění odpadu a jejich výdejem zájemcům.
 36/2020-RADA/1794
- schvaluje kácení 1 ks vrby bílé (Salix alba) na pozemku
parc. č. 527/1 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
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prováděcích předpisů (Systém náležité péče) a zajistí
odpovídající náhradní výsadbu za pokácenou dřevinu.
Dřevní hmota zůstává v majetku vlastníka pozemku.
Žadatel: Bytové družstvo U Jatek Žamberk, Masarykovo
nám. 166, 564 01 Žamberk. Na vědomí: TS ŽAMBERK s. r. o.,
Zemědělská 1052, 564 01 Žamberk. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem, např. zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- neschvaluje kácení 2 ks smrků Pančičových (Picea omorika) na pozemku parc. č. 527/1 a 529/1 v k. ú. Žamberk.
 36/2020-RADA/1795
neschvaluje kácení 1 ks lípy srdčité (Tilia cordata) na
pozemku parc. č. 3781/1 v k. ú. Žamberk. Žadatel: R. K.
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.
 36/2020-RADA/1796
- bere na vědomí informaci odboru ZPZE o stávající situaci
na trhu s druhotnými surovinami, zejména papírem
a plastem, a výhledem na nejbližších 12 měsíců
- schvaluje ukončení 13. ročníku Soutěže ve sběru
druhotných surovin pro žamberské školy v kategorii sběru papíru a nápojových kartonů ke konci ledna
2020, a to z důvodu nepříznivé situace na trhu s papírem.
Ostatní kategorie budou pokračovat dle pravidel
- neschvaluje pokračování 13. ročníku Soutěže škol
ve sběru druhotných surovin pro žamberské školy v kategorii sběru papíru a nápojových kartonů s tím, že bude
město Žamberk hradit rozdíl ceny za předaný papír
a nápojové kartony
- pověřuje odbor ZPZE informovat školy zapojené do
Soutěže škol o současné situaci na trhu s druhotnými
surovinami a okolnostmi s probíhajícím 13. ročníkem
Soutěže škol.
 36/2020-RADA/1797
schvaluje vybudování nových ocelových zábran na
Husově nábřeží mezi mostem Draha a betonovou lávkou
v průběhu stavby protipovodňových opatření ve stejném
provedení jako zábrany u této stavby.
 36/2020-RADA/1798
bere na vědomí zápis z jednání Bytové komise ze dne
13.02.2020.
 36/2020-RADA/1799
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt v ulici
28. října 1327/17 s M. S. do 28.02.2021.
 36/2020-RADA/1800
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt v ulici
Nádražní čp. 822/2 s L. P. do 31.05.2020.
 36/2020-RADA/1801
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ulici Velký Hájek 1529/4 E.K.
do 30.09.2020.
 36/2020-RADA/1802
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt v ulici nám.
Gen. Knopa 830 v čp. 830/2 s A. J. na dobu určitou
do 30.06.2020 s podmínkou úhrady dluhu na místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
 36/2020-RADA/1803
bere na vědomí informaci Bytové komise o možné
pomoci Albertinu, OLÚ, Žamberk při řešení bytové situace pro lékaře s tím, že momentálně nejsou žádné volné
byty k nabídnutí do pronájmu. V případě uvolnění bytu
rozhodne rada města o možném přidělení do pronájmu
Albertinu, OLÚ, Žamberk pro lékaře.
 36/2020-RADA/1804
schvaluje vyslání Bc. Šárky Strnadové, PhDr. Hany Chvátilové a Jaroslavy Halbrštátové, členek Komise pro
partnerské styky města Žamberka, do partnerského
města Rice Lake, USA, ve dnech 15. až 22. dubna 2020
k projednání a upevnění dalších vzájemných vztahů,
a to zejména možnosti vysílání dalších studentů do partnerského města.
 36/2020-RADA/1805
bere na vědomí informaci starosty k záznamu z jednání
konaného dne 17.02.2020 v rámci akce „Divoká Orlice protipovodňová ochrana”.
Zpracovala Bc. Kamila Borovičková,
sekretariát starosty města

Členská schůze Svazu diabetiků v Žamberku

Po úvodní přednášce paní Kozákové na téma „Akutní komplikace diabetu“ byla zahájena dne
13. února 2020 členská schůze pobočného spolku diabetiků v Žamberku. Uvítání a zprávu o činnosti za rok 2019 přednesl předseda spolku pan Bohumil Vik. Úvodem vyzdvihl účel přednášek, kterých
uskutečňujeme deset v roce a jejichž náplní je obrana a způsob života s naším onemocněním, takzvanou
cukrovkou. Poté pokračoval výčtem další činnosti, například uspořádáním poznávacího zájezdu do oblasti
Nových Hradů. Druhým poznávacím zájezdem byla návštěva polské Bystryce Kłodzke a tvrze Międzygórze. V měsíci září byl uspořádán rekondiční ozdravný pobyt v Horní Lipové. Zúčastnilo se celkem dvacet
šest členů naší organizace. Program pobytu probíhal pod heslem „pohyb je život.“ Proto byly organizovány
pěší výlety po okolí Lipové. I výlet do Zlatých Hor byl spojen s pěší pohybovou aktivitou. Pobyt byl zakončen sportovními hrami, do kterých se s radostí i elánem zapojili všichni účastníci rekondice.
Nelze opominout aktivní spoluúčast při Mezinárodním dnu diabetu, který uskutečňujeme spolu
s městem Žamberkem. Taktéž i přednášku spojenou s měřením tlaku krve a výší krevního cukru jsme
v rámci tohoto dne uskutečnili pro klub důchodců.
A ještě k plánu činnosti pro rok 2020:
1) Opět uspořádáme týdenní rekondiční pobyt.
2) Nadále budeme realizovat edukačně-motivační program formou přednášek.
3) Uspořádáme dva jednodenní zájezdy spojené se zdravotní vycházkou.
4) Ve spolupráci s městem Žamberkem se opět aktivně zúčastníme Mezinárodního dne DIA.
5) Po domluvě s vedením Klubu důchodců provedeme opět přednášku spojenou s měřením TK
a úrovní krevního cukru.
Pobočný spolek Svazu diabetiků v Žamberku

Klub žen Helvíkovice, z. s.,

pořádá poslední výprodej
skladových zásob oblečení
z internetového obchodu
Marcely Čivrné,
který se koná v sálku
Obecního úřadu v Helvíkovicích
ve dnech 10. až 12. března vždy od
14 do 18 hodin.
Bližší informace na tel. 737 717 897.

Dovolená za všechny prachy
pro Magdalenku

Organizace Svazu postižených civilizačními
chorobami v Žamberku, z. s.,
informuje zájemce, že výběr zálohy 3.300 Kč na
vícedenní zájezd Zadov-Churáňov, který se uskuteční ve dnech 6. až 12. září 2020, se koná dne
12. března 2020 na MěÚ Žamberk (podatelna)
od 9:00 hodin - pouze osobně! V ceně je doprava,
ubytování, plná penze, 3 polodenní zájezdy (Sušice,
Modrava Kašperk, Prachatice), celodenní Waldkirchen.
lll
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.,
základní organizace Žamberk zve své členy na

výroční členskou schůzi,

která se koná 11. března 2020 od 14:00 hodin
v pivovaru Kanec Žamberk.
Program:
1. Zahájení
2. Kulturní vystoupení
3. Zhodnocení činnosti uplynulého roku
4. Zpráva o hospodaření
5. Zpráva revizní komise
6. Zpráva matrikářky
7. Plán činnosti na rok 2020
8. Informace pozvaných hostů
9. Dotazy a diskuse
10. Závěr
Vezměte s sebou průkazky a 150 Kč na zaplacení
členských příspěvků na rok 2020.

Mladí ochotníci z Jablonného nad Orlicí jsou bezvadná
parta, která hraje autorské divadelní hry pocházející
z pera Honzy Kohouta - Josefa Bečky v Dovolené za
všechny prachy. Mladí ochotníci jsou také parta s velkým srdcem. Výtěžek z letního představení, odehraného loni v srpnu pod širým nebem, věnovali Martinovi z Horní Čermné, který podstupuje složitou léčbu
po vážném úrazu. A ačkoli se se svojí hrou na podzim
rozloučili, rozhodli se „na Dovolenou“ vyrazit ještě jednou, a to k vám, do Žamberka. Důvodem pro tento
krok je rozhodnutí pomoci malé Magdalence, která
po vážné nehodě potřebuje intenzivní rehabilitaci
pro dosažení maximálního možného pokroku v léčbě.
Výtěžek z představení tedy jablonští Mladí ochotníci
věnují holčičce, která se pomaloučku vrací do života.
A co vás čeká, když spolu s ochotníky na „Dovolenou“ vyrazíte? „Dvě rodiny, čirá nenávist, láska, velké
tajemství, cesta za exotikou, shoda náhod, štěstí
v neštěstí, nešťastný omyl a pořádná dávka komediálních situací. Zkrátka to bude dovolená, na kterou
jen tak nezapomenete. Jedná se o typicky českou
a upřímnou komedii, plnou praštěných postav, nečekaných situací a námi zpívaných písniček s předělanými texty. Zazní například hitovky 80. let, italská
árie i rockový nářez…“ odpovídají sami tvůrci. Přijďte
si 20. března užít divadelní představení s přesahem…
Martina Balážová

MICHALOVI MAZLÍČCI

Zábavné divadelní představení pro děti s Michalem Nesvadbou z televizní Kouzelné školky míří
po čtyřech letech opět do Žamberku.
Děti se můžou těšit na představení plné legrace,
a to v neděli 29. března od 10:30 hodin v Divišově
divadle v Žamberku.
Michal si občas myslí, že už je moc velký na to, aby
si hrál s dětmi. Jeho „plyšáci“ ho ale v představení
přesvědčí o tom, že z malého kluka ještě nevyrostl
a hrát si s nimi může klidně dál.
Michal v Mazlíčcích představuje svoje miláčky ze
zvířecí říše. Děti prostřednictvím tohoto představení cestují v prostoru i čase. Během představení
se s Michalem přenesou na klidné a prosluněné
místo v pralese v Africe, kde potkají představitele
těch nejvyšších, nejodvážnějších i nejroztomilejších exotických zvířecích přátel. Pak už ale rychle
zase zpátky v čase do Michalova dětství a jeho dětského pokojíčku, kde na něj čekají další jeho oblíbení plyšáci a spousta vzpomínek, do kterých se
vrátí spolu s dětmi v sále. Nebude chybět zábava,
soutěže ani překvapení, přijďte se bavit a hlavně se
smát s dětmi a s Michalem!
Helena Byrtusová

Mladí ochotníci z Jablonného nad Orlicí Vás zvou na autorskou divadelní hru

Dovolená za všechny prachy
Charitativní představení pro Magdalenku – Dej kus štěstí

lll

Do krytého plaveckého bazénu
v České Třebové
jedeme ještě 7. března 2020!

Odjezd ze Žamberka je (nově) od zastávky
u Vavřičků v cca 7:25, dále z Masarykova náměstí
v cca 7:30 hod., dále pak se zastávkou u polikliniky,
u Silnic, u Rotace, nádraží ČD a autobusové zastávce
v Dlouhoňovicích. Zpět se odjíždí od bazénu
v 10:00 hod. Cena: 50 Kč členové, ostatní 100 Kč.
Děti mají jízdné zdarma, hradí si pouze pobyt
v bazénu. Vedoucí zájezdů: Dagmar Topičová.
Na všechny akce zve srdečně výbor organizace.
Za výbor SPCCH Vlasta Pavlousková

Kdy: 20. 3. 2020 od 19:00
Kde: Divišovo divadlo Žamberk
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Vstupné: 90 Kč
FB: @dejkusstesti

