PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 6/2020
USNESENÍ RM č. 38
ze dne 11.03.2020
 38/2020-RADA/1847
schvaluje ověřovatelem zápisu RM Jiřího Dytrta.
 38/2020-RADA/1848
schvaluje předložený program jednání RM.
 38/2020-RADA/1849
rozhoduje: 1) při výkonu funkce zřizovatele příspěvkových organizací města, takto: s účinností ode dne
11.03.2020 uzavírá pro žáky, studenty a další účastníky
zájmového vzdělávání příspěvkové organizace města
Žamberka, a to Základní uměleckou školu Petra Ebena,
Žamberk, IČO: 770287668, se sídlem Žamberk, Masarykovo náměstí 145, a Středisko volného času, ANIMO,
Žamberk, IČO: 72087650, se sídlem Žamberk, 28. října
713, a to v souvislosti s nařízením mimořádného opatření
vydaného Ministerstvem zdravotnictví dne 10.03.2020
č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN; 2) při výkonu funkce
zřizovatele příspěvkových organizací města takto: s účinností od 11.03.2020 se uzavírají pro veřejnost příspěvkové
organizace Městský kulturní podnik – FIDIKO, Žamberk,
IČO: 72068272, se sídlem Žamberk, Nádražní 39, a Městská knihovna Žamberk, IČO: 72068256, se sídlem Žamberk, Nádražní 743, v souvislosti s nařízením mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví
ze dne 10.03.2020 č. j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN.

USNESENÍ RM č. 39
ze dne 16.03.2020
 39/2020-RADA/1850
schvaluje ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou.
 39/2020-RADA/1851
schvaluje předložený program jednání RM.
 39/2020-RADA/1852
- bere na vědomí usnesení vlády ČR o přijetí krizových
opatření
- ukládá: ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Žamberkem, jednateli společnosti Správa
budov Žamberk s. r. o., jednateli společnosti TS ŽAMBERK
s. r. o. řídit se usneseními vlády ČR přijatými v souvislosti
s vyhlášením nouzového stavu a povinnosti přijmout
opatření k minimalizaci finančních dopadů pro jejich
hospodaření. Termín: 16.03.2020.
 39/2020-RADA/1853
rozhoduje při výkonu funkce zřizovatele příspěvkových organizací takto: 1) s účinností ode dne 17.03.2020
se pro žáky uzavírá Mateřská škola SLUNÍČKO, Žamberk, se sídlem nám. Gen. Knopa 433, 564 01 Žamberk,
IČO: 75017458, a to do odvolání; 2) s účinností ode dne
17.03.2020 se pro žáky uzavírá Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Žamberk, se sídlem Tylova 1244, Žamberk,
IČO: 75017377, a to do odvolání.
 39/2020-RADA/1854
rozhoduje při výkonu funkce zřizovatele příspěvkové
organizace takto: s účinností ode dne 17.03.2020 se pro
veřejnost uzavírá Městské muzeum Žamberk, se sídlem
Čs. armády 472, 564 01 Žamberk, a to do odvolání.
 39/2020-RADA/1855
bere na vědomí omezení rozsahu úředních hodin Městského úřadu Žamberk v souladu s usnesením Vlády
České republiky č. 217 ze dne 15.03.2020 o přijetí krizového opatření, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů
pod č. 87/2020 Sb., a plnění dalších opatření vyplývajících
z usnesení vlády České republiky č. 217 ze dne 15.03.2020.
 39/2020-RADA/1856
bere na vědomí závěry z jednání bezpečnostní rady ORP
Žamberk ze dne 13.03.2020.
 39/2020-RADA/1857
ukládá odboru finančnímu ve spolupráci s odborem
REUP Městského úřadu Žamberk připravit na nejbližší
jednání zastupitelstva města rozpočtové opatření na

navýšení rezervy rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2020 na stav 5 mil. Kč a na navýšení položky
rozpočtu 5903 „Rezerva na krizová opatření“ na částku
500 tis. Kč. Termín: 27.03.2020.
 39/2020-RADA/1858
ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví:
1) připravit opatření k naplnění nařízení vlády České
republiky č. 219 z 15.03.2020, týkajícího se možného zajištění vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 10 let zákonným zástupcům uvedeným v tomto usnesení. Termín:
18.03.2020; 2) zveřejnit na webových stránkách města
nabídku města pro osaměle žijící seniory, osoby ohrožené
mimořádnou situací, matky samoživitelky s dítětem do
3 let, které nemají žádnou možnost si obstarat základní
potraviny, zajištění každodenních běžných nákupů
po dobu nouzového stavu vyhlášeného vládou České
republiky. Termín: 17.03.2020.

USNESENÍ RM č. 40
ze dne 19.03.2020
 40/2020-RADA/1859
schvaluje ověřovatelem zápisu RM PhDr. Hanu Chvátilovou.
 40/2020-RADA/1860
schvaluje předložený program jednání RM.
 40/2020-RADA/1861
bere na vědomí: kolaudační souhlas stavebního úřadu
MěÚ Žamberk pro stavbu „Veřejné osvětlení − Havlíčkovo nábřeží“ na pozemcích parc. č. 3715/1, 3715/8, 3714,
3882/1 v k. ú. Žamberk; kolaudační souhlas stavebního
úřadu pro stavbu „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 seznámení s podklady pro
vydání rozhodnutí v rámci 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; rozhodnutí stavebního úřadu o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území
pro stavbu „Novostavba RD“ na pozemku parc. č. 2217/15
v k. ú. Žamberk; územní souhlas stavebního úřadu MěÚ
Žamberk k umístění stavby „Žamberk, Špitálka, parc.
č. 2314/5 − knn” na pozemcích parc. č. 2285/1, 3789,
2314/5 v k. ú. Žamberk; územní souhlas stavebního úřadu
k umístění stavby „Oplocení“ na pozemcích parc. č. 899
v k. ú. Žamberk; oznámení stavebního úřadu o zahájení
společného územního a stavebního řízení na stavbu
„Výstavba průmyslového centra MECAWEL“ na pozemcích parc. č. 2225, 2228, 3870 v k. ú. Žamberk; oznámení
stavebního úřadu o zahájení územního řízení o umístění stavby „Žamberk VN0565 – park − rekonstrukce
VN, kVN, IE-12-2006589“ na pozemcích v k. ú. Žamberk;
územní rozhodnutí a stavební povolení stavebního úřadu
na stavbu „Bytového domu“ na pozemcích parc. č. 891/1,
891/2, 893/2, 893/3, 3703/4, 3703/5 v k. ú. Žamberk.
 40/2020-RADA/1862
bere na vědomí: oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk
o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les „1 ks lípy srdčité na pozemku parc.
č. 3781/1 v k. ú. Žamberk“; rozhodnutí odboru ZPZE o trvalém odnětí části pozemku parc. č. 749/3 v k. ú. Žamberk
ze zemědělského půdního fondu pro účel „Novostavby
bytového domu v ulici Divišova, Žamberk, na pozemku
parc. č. 749/3 v k. ú. Žamberk“.
 40/2020-RADA/1863
bere na vědomí: veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ
Žamberk, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/312 železniční přejezd
ev. č. P4056, místní komunikaci ul. Sídlištní v k. ú. Dlouhoňovice − železniční přejezd P4057, silnici III/31014
v k. ú. Žamberk − železniční přejezd P4058, účelové
komunikaci v k. ú. Lukavice v Čechách − železniční přejezdy P4059 a P4060, místní komunikaci v k. ú. Letohrad, ul. Požárníků – železniční přejezd P4063; veřejnou
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vyhlášku odboru SPDO, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici VÚK − stezce
pro pěší v úseku od křižovatky s místní komunikaci č. 80c
ul. Tyršova po křižovatku se silnicí I/11; rozhodnutí odboru
SPDO o povolení zvláštního užívání místní komunikace
č. 38c Masarykovo náměstí v Žamberku − předzahrádka
u „Sport baru“ na pozemku parc. č. 3687/1 v k. ú. Žamberk před čp. 64; rozhodnutí odboru SPDO o povolení
sjezdu ze silnice II/310 proti vyústění místní komunikace
U Polikliniky za účelem připojení novostavby bytových
domů na pozemku parc. č. 749/3 v ulici Divišova; veřejnou vyhlášku odboru SPDO, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci
38c ul. Masarykovo náměstí z důvodu konání akce Majáles a Mafest; rozhodnutí odboru SPDO o povolení zvláštního užívání místní komunikace ul. Vrchlického, Komenského, Nádražní v Žamberku pro konání Majálesového
průvodu a umístění podia před Komerční banku; rozhodnutí odboru SPDO o povolení částečné uzavírky silnice
č. II/312 v k. ú. Žamberk před železničním přejezdem
ev. č. P4056, úplné uzavírky silnice III/31014 − železniční
přejezd ev. č. P4058, úplné uzavírky účelové komunikace v k. ú. Lukavice v Čechách − železniční přejezdy ev.
č. P4059 a ev. č. P4060; rozhodnutí odboru SPDO o dodatečném povolení zvláštního užívání místní komunikace
č. 45c ul. Nádražní před čp. 551 z důvodu odstranění havárie vodovodního řadu; rozhodnutí odboru SPDO o dodatečném povolení zvláštního užívání místní komunikace
č. 16c ul. Fučíkova před čp. 883 z důvodu odstranění havárie vodovodního řadu; rozhodnutí odboru SPDO o dodatečném povolení zvláštního užívání místní komunikace
č. 16c ul. Fučíkova před čp. 780 z důvodu odstranění havárie vodovodního řadu; rozhodnutí odboru SPDO o dodatečném povolení zvláštního užívání místní komunikace
č. 61d − asfaltového chodníku spojujícího ul. Pod Karlovicemi a ul. Zemědělská v blízkosti čp. 1381 pro umístění
dvou kabelových spojek NN a kabelu NN v rámci akce
„Žamberk, Na Výsluní, parc. č. 2080/35 kNN“.
 40/2020-RADA/1864
bere na vědomí závazné stanovisko odboru REUP k provedení „Instalace jednoduché VZT jednotky v domě
čp. 145 Masarykovo náměstí“ z hlediska zájmů státní
památkové péče.
 40/2020-RADA/1865
- odkládá rozhodnutí o poskytnutí dotací z rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2020 ve výši
do 50 tis. Kč v jednotlivém případě z dotačních programů:
1. Podpora sportu a tělovýchovy; 2. Podpora památkové
péče; 3. Podpora volnočasových aktivit; 4. Podpora kultury; 5. Individuální dotace; 6. Podpora sociálních služeb
a zdravotnictví, s výjimkou dotací na financování sociálních služeb poskytovaných dle zákona číslo 108/2006
Sb., zákon o sociálních službách, v platném znění, a to
z důvodů nastupující epidemie, vyhlášení nouzového
stavu v ČR a možného nárůstu výdajů z rozpočtu a možného výpadku plánovaných daňových příjmů v rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2020
- doporučuje zastupitelstvu města odložit rozhodnutí
o poskytnutí dotací z rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2020 ve výši nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě z dotačních programů: 1. Podpora sportu
a tělovýchovy; 2. Podpora památkové péče; 3. Podpora
volnočasových aktivit; 4. Podpora kultury; 5. Individuální dotace; 6. Podpora sociálních služeb a zdravotnictví,
s výjimkou dotací na financování sociálních služeb poskytovaných dle zákona číslo 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, v platném znění; a to z důvodů nastupující
epidemie, vyhlášení nouzového stavu v ČR a možného
nárůstu výdajů z rozpočtu a možného výpadku plánovaných daňových příjmů v rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2020.
 40/2020-RADA/1866
- schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka pro rok 2020 dle tabulky č. 1
- doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové

opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
pro rok 2020 dle tabulky č. 2.
 40/2020-RADA/1867
bere na vědomí plnění rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2020 ke dni 31.01.2020.
 40/2020-RADA/1868
schvaluje: 1) účetní závěrku příspěvkové organizace
Mateřská škola Sluníčko, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk,
IČO: 75017458, sestavenou k 31.12.2019; 2) dosažený hospodářský výsledek k 31.12.2019: zisk ve výši 18.055,94 Kč
a jeho rozdělení následujícím způsobem: finanční prostředky ve výši 18.055,94 Kč přidělit do rezervního fondu
příspěvkové organizace.
 40/2020-RADA/1869
schvaluje: 1) účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk,
IČO: 75017377, sestavenou k 31.12.2019; 2) dosažený hospodářský výsledek k 31.12.2019: zisk ve výši 43.351,75 Kč
a jeho rozdělení následujícím způsobem: finanční prostředky ve výši 43.351,75 Kč přidělit do rezervního fondu.
 40/2020-RADA/1870
schvaluje: 1) účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk, IČO:
49316834, sestavenou k 31.12.2019; 2) dosažený hospodářský výsledek k 31.12.2019: zisk ve výši 12.582,04 Kč a
jeho rozdělení následujícím způsobem: finanční prostředky ve výši 12.582,04 Kč přidělit do rezervního fondu.
 40/2020-RADA/1871
schvaluje: 1) účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní škola Žamberk, Nádražní 743, Žamberk, IČO:
70995460, sestavenou k 31.12.2019; 2) dosažený hospodářský výsledek k 31.12.2019: ztráta ve výši 4.016,28 Kč a její
vypořádání následujícím způsobem: finanční prostředky
ve výši 4.016,28 Kč pokrýt z rezervního fondu organizace.
 40/2020-RADA/1872
schvaluje: 1) účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní umělecká škola Petra Ebena Žamberk, Masarykovo nám. 145, Žamberk, IČO: 72087668, sestavenou k 31.12.2019; 2) dosažený hospodářský výsledek
k 31.12.2019: zisk ve výši 2.294,15 Kč a jeho rozdělení
následujícím způsobem: finanční prostředky ve výši
2.294,15 Kč přidělit do rezervního fondu.
 40/2020-RADA/1873
schvaluje: 1) účetní závěrku příspěvkové organizace Středisko volného času, ANIMO, Žamberk, 28. října 713, Žamberk, IČO: 72087650, sestavenou k 31.12.2019; 2) dosažený hospodářský výsledek k 31.12.2019: zisk ve výši
36.829,77 Kč a jeho rozdělení následujícím způsobem:
finanční prostředky ve výši 2.000 Kč přidělit do fondu
odměn, finanční prostředky ve výši 34.829,77 Kč přidělit
do rezervního fondu.
 40/2020-RADA/1874
schvaluje: 1) účetní závěrku příspěvkové organizace
Školní jídelna Žamberk, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk,
IČO: 00856487, sestavenou k 31.12.2019; 2) dosažený hospodářský výsledek k 31.12.2019: zisk ve výši 281.112,32 Kč
a jeho rozdělení následujícím způsobem: finanční prostředky ve výši 100.000 Kč přidělit do fondu odměn,
finanční prostředky ve výši 181.112,32 Kč přidělit do
rezervního fondu.
 40/2020-RADA/1875
schvaluje: 1) účetní závěrku příspěvkové organizace
Městská knihovna Žamberk, Nádražní 743, Žamberk,
IČO: 72068256, sestavenou k 31.12.2019; 2) dosažený hospodářský výsledek k 31.12.2019: zisk ve výši 60.976,83
Kč a jeho rozdělení následujícím způsobem: finanční
prostředky ve výši 15.000 Kč přidělit do fondu odměn,
finanční prostředky ve výši 45.976,83 Kč přidělit do
rezervního fondu.
 40/2020-RADA/1876
schvaluje: 1) účetní závěrku příspěvkové organizace Městské muzeum Žamberk, ČSA 472, Žamberk,
IČO: 72068264, sestavenou k 31.12.2019; 2) dosažený
hospodářský výsledek k 31.12.2019: zisk ve výši
29.390,85 Kč a jeho vypořádání následujícím způsobem:
finanční prostředky ve výši 10.000 Kč přidělit do fondu
odměn, finanční prostředky ve výši 19.390,85 Kč přidělit
do rezervního fondu.
 40/2020-RADA/1877
schvaluje: účetní závěrku příspěvkové organizace Městský kulturní podnik – FIDIKO Žamberk, Nádražní 39,

Žamberk, IČO: 72068272, sestavenou k 31.12.2019;
2) dosažený hospodářský výsledek k 31.12.2019: zisk ve
výši 349.241,32 Kč a jeho vypořádání následujícím způsobem: finanční prostředky výši 59.241 Kč přidělit do
fondu odměn, finanční prostředky ve výši 248.340,32 Kč
přidělit do rezervního fondu; finanční prostředky ve výši
41.660 Kč zúčtovat na účet 432 Výsledek hospodaření
předcházejících účetních období.
 40/2020-RADA/1878
schvaluje: 1) účetní závěrku příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova 357, Žamberk, IČO: 00854603, sestavenou k 31.12.2019; 2) dosažený hospodářský výsledek k 31.12.2019: zisk ve výši
8.532,44 Kč a jeho rozdělení následujícím způsobem:
finanční prostředky ve výši 6.800 Kč přidělit do fondu
odměn, finanční prostředky ve výši 1.732,44 Kč přidělit
do rezervního fondu.
 40/2020-RADA/1879
bere na vědomí informaci o dodržení výše mzdových
limitů k 31.12.2019 u příspěvkových organizací zřízených
městem Žamberkem.
 40/2020-RADA/1880
- schvaluje inventarizační zprávu Ústřední inventarizační komise o výsledcích řádné inventarizace veškerého
majetku a závazků města Žamberka ke dni 31.12.2019
a o dodržení Vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci
majetku a závazků, a vnitřní směrnice číslo OS 2108
Směrnice o inventarizaci, v platném znění
- pověřuje komisi pro likvidaci majetku města Žamberka
podáním stanoviska Radě města Žamberka k bodu 1.4.5.
Zbytný majetek, přílohy číslo 2 až 7 inventarizační zprávy
Ústřední inventarizační komise o výsledcích řádné inventarizace veškerého majetku a závazků města Žamberka
ke dni 31.12.2019.
 40/2020-RADA/1881
bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 města Žamberka, IČO: 00279846.
 40/2020-RADA/1882
schvaluje zadání přezkoumání hospodaření města Žamberka za rok 2020 Krajskému úřadu Pardubického kraje.
 40/2020-RADA/1883
ruší usnesení z jednání Rady města Žamberka konaného
dne 06.02.2020, usnesení číslo 35/2020-RADA/1738.
 40/2020-RADA/1884
schvaluje výpůjčku pozemků parc. č. 2368 - tr. tr. porost
o výměře 33 519 m2 a parc. č. 2371 - tr. tr. porost o výměře
2 987 m2 vedených na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk a určených k provozování sportovních disciplín
motoristického charakteru v termínech od 25.04. do
04.05.2020 a od 20.06. do 29.06.2020 a pověřuje starostu města podpisem smluv o výpůjčce. Žadatel: NOVA
Motocross team Žamberk o. s. při ÚAMK, Pobočný spolek,
Nádražní 754, 564 01 Žamberk.
 40/2020-RADA/1885
- schvaluje zřízení věcného břemene − vodovodní přípojky
do částí pozemků parc. č. 3829 - ost. plocha, jiná plocha
o výměře 1 046 m2, parc. č. 3813/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 10 356 m2, vše vedeno na LV č. 10001
pro obec a k. ú. Žamberk, pro plánovanou stavbu RD na
pozemku parc. č. 3138/3 - trvalý travní porost o výměře
4 074 m2 vedeném na LV č. 4137 (žadatel) pro obec a k. ú.
Žamberk za jednorázovou úhradu ve výši 2.925 Kč (k této
částce bude připočtena platná sazba DPH) za podmínek
uvedených v příloze. Pověřuje starostu města podpisem
smluv. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko,
vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: J. K. v zastoupení M. C.
- schvaluje zřízení věcného břemene − kanalizační přípojky do částí pozemků parc. č. 3829 - ost. plocha, jiná
plocha o výměře 1 046 m2, parc. č. 3813/1 - ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 10 356 m2, vše vedeno na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk, pro plánovanou stavbu
RD na pozemku parc. č. 3138/3 - trvalý travní porost
o výměře 4 074 m2 vedeném na LV č. 4137 (žadatel) pro obec
a k. ú. Žamberk za jednorázovou úhradu ve výši 2.925 Kč
(k této částce bude připočtena platná sazba DPH)
za podmínek uvedených v příloze. Pověřuje starostu
města podpisem smluv. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř.
jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované
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zvláštním předpisem. Žadatel: J. K. v zastoupení M. C.
 40/2020-RADA/1886
schvaluje zřízení věcného břemene − služebnosti na
části pozemku parc. č. 3926/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 557 m2 vedeném na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk z důvodu zřízení plynovodní přípojky
k rodinnému domu č. 664 na pozemku parc. č. 602 zast. plocha a nádvoří o výměře 470 m2 vedeném na LV
č. 308 (investor) pro obec a k. ú. Žamberk dle Smlouvy
o zřízení věcného břemene č. 9900105585/2/2020, GP
č. plánu 3330-1231/2019 ze dne 31.01.2020 za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč (k této částce bude
připočtena platná sazba DPH) a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy. Žadatel: GridServices, s. r. o.,
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, L. K.
 40/2020-RADA/1887
schvaluje zřízení věcného břemene − služebnosti na
části pozemku parc. č. 3926/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 557 m2 vedeném na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk z důvodu zřízení vodovodní a kanalizační přípojky pro rodinný dům čp. 664 na pozemku parc.
č. 602, vše vedeno na LV č. 308 (žadatel) dle Smlouvy
o zřízení věcného břemene - služebnosti v rozsahu dle
GP č. pl. 3330-1231/2019, tvořícím přílohu č. 1 této
smlouvy, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč,
k této částce bude připočtena DPH dle zákonné sazby
platné ke dni uskutečnění platby. Pověřuje starostu
města podpisem smlouvy. Žadatel: L. K.
 40/2020-RADA/1888
schvaluje pronájem části (cca 1,4 m2) pozemku parc.
č. 3746 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry
1 368 m2 vedeném na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk z důvodu umístění kontejneru na dobu neurčitou
za nájemné ve výši 51 Kč/rok/celý předmět nájmu
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Žadatel: restaurant oss s. r. o., Kubelíkova 1224/42,
Žižkov, 130 00 Praha 3, korespondenční adresa:
Masarykovo náměstí 144, 564 01 Žamberk.
 40/2020-RADA/1889
- schvaluje výpůjčku části pozemku (cca 32 m2) parc.
č. 3684 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry
5 263 m2 v obci a k. ú. Žamberk od 1. dubna do 30. září
2020 jako předzahrádku k provozovně IMRVERE, restaurant oss s. r. o., 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 31.3. 2020
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Žadatel:
restaurant oss s. r. o., Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00
Praha 3, korespondenční adresa: Masarykovo náměstí
144, 564 01 Žamberk.
 40/2020-RADA/1890
- bere na vědomí informaci o výsledku poptávkového
řízení na zpracování projektové dokumentace mostu
ev. č. 3c-421 „U Hauptmannů“
- schvaluje objednání diagnostiky stávající konstrukce
mostu ev. č. 3c-421 nutné pro návrh jeho rekonstrukce.
 40/2020-RADA/1891
- schvaluje zřízení věcného břemene − služebnosti STL
přípojky na části pozemku parc. č. 3689/1 - ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 2 632 m2 vedeném na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk ke stavbě rodinného
domu čp. 543 na pozemku parc. č. 626/1 - zast. plocha
a nádvoří o výměře 191 m2 vedeném na LV č. 2023 (žadatel) pro obec a k. ú. Žamberk dle Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900089943/1/2020, dle GP č. plánu
3220-315/2019 ze dne 07.03.2019, za jednorázovou
úhradu ve výši 1.000 Kč (k této částce bude připočtena
platná sazba DPH)
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Žadatel: GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1,
Zábrdovice, 602 00 Brno, J. F.
 40/2020-RADA/1892
- schvaluje zřízení věcného břemene na části pozemků
parc. č. 3764/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře
2 638 m2 a parc. č. 3763 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 1 554 m2, vše vedeno na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk, ve věci akce „Žamberk, Školská, 808 knn, nn“ na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene
č. IV-12-2018500/VB/1, Žamberk, Školská, 808 - knn, nn
v rozsahu dle GP č. pl. 3303-843/2019 ze dne 11.12.2019

za jednorázovou náhradu ve výši 2.184 Kč (k této částce
bude připočtena platná sazba DPH)
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Žadatel:
Společnost ČEZ Distribuce, a. s., v zastoupení společností
ELRO Czech, s. r. o., Ostřetín 288, 534 01 Ostřetín.
 40/2020-RADA/1893
- schvaluje: 1) přímé zadání zakázky „Změna č. 4 územního plánu Žamberk vč. úplného znění“ projektovému
ateliéru REGIO s. r. o. Hradec Králové; 2) smlouvu o dílo
na zpracování Změny č. 4 územního plánu Žamberk,
včetně vyhotovení Územního plánu Žamberk zahrnujícího právní stav po vydání Změny č. 3
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
 40/2020-RADA/1894
nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části
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. Žamberk 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 (žadatelé).
Žadatel: A. U.; A. B.; I. C.
 40/2020-RADA/1895
souhlasí jako vlastník sousedního pozemku parc.
č. 2897/12 - orná půda o výměře 3 390 m2 vedeného na
LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk s dočasnou stavbou plachtové haly o rozměrech 9,15 x 20 m na uskladnění strojů na pozemku parc. č. 2924/1 - orná půda o
výměře 44 033 m2 vedeném na LV č. 3669 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: H. Š.
 40/2020-RADA/1896
pověřuje starostu města jednáním ve věci změny
katastru obce Dlouhoňovice dle přílohy. Žadatel: obec
Dlouhoňovice, Školská 71, 564 01 Dlouhoňovice.
 40/2020-RADA/1897
nedoporučuje ZM schválit prodej částí (celkem cca 610
m2) pozemků parc. č. 883/5 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 648 m2, parc. č. 895/1 - zahrada
z celkové výměry 1 183 m2, parc. č. 888 - ost. plocha, ost.
komunikace z celkové výměry 143 m2, vše vedeno na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk, z důvodu parkovacích
míst k plánované stavbě bytového domu na pozemcích
parc. č. 891 - zahrada o výměře 145 m2, parc. č. 891/2 zahrada o výměře 216 m2, parc. č. 893/2 - zast. plocha
a nádvoří o výměře 357 m2, parc. č. 893/3 - ost. plocha,
ost. dopravní plocha o výměře 95 m2, vše vedeno na LV
č. 1937 (žadatel) pro obec a k. ú. Žamberk. Žadatel: R. T.
 40/2020-RADA/1898
doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný
převod pozemku parc. číslo 793/2 - ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 63 m2 pro obec a k. ú.
Žamberk na město Žamberk od Pardubického kraje, jako
dárce, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice,
IČO: 70892822. Žadatel: Pardubický kraj, Komenského
náměstí 125, Pardubice – Staré Město, 530 02 Pardubice.
 40/2020-RADA/1899
bere se souhlasem na vědomí zrušení předkupního práva
jako práva věcného na bytovou jednotku č. 780/3 umístěnou v 1. NP budovy čp. 780 na pozemku parc. č. 3928,
vše v obci a k. ú. Žamberk, ke dni 04.10.2013, kdy skončila
jeho pětiletá lhůta, a pověřuje starostu města podpisem
potvrzení. Žadatel: O. F., J. F.
 40/2020-RADA/1900
- schvaluje dodatek č. 2 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. 2
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.
 40/2020-RADA/1901
- schvaluje na základě protokolu hodnotící komise
výsledky veřejné zakázky s názvem „Komunikace
U Dlouhoňovic na pozemcích parc. číslo 3785/1 a 3786

v k. ú. Žamberk“ zadané v souladu s Pravidly pro zadávání
veřejných zakázek městem Žamberkem a dodavatelem
díla společnost MADOS MT s. r. o., Lupenice 51, 517 41
Kostelec nad Orlicí, IČO: 25297899, s ekonomicky nejvýhodnější nabídkovou cenou ve výši 3.281.838,33 Kč vč. DPH
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
 40/2020-RADA/1902
- bere na vědomí informaci o stavu rolby na zimním
stadionu v Žamberku
- schvaluje: 1) převedení rolby do majetku města Žamberka odkoupením od společnosti TS ŽAMBERK s. r. o.,
Zemědělská 1052, Žamberk, IČO: 285998218; 2) objednání celkové repase rolby zimního stadionu
- pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy
se společností TS ŽAMBERK s. r. o., Zemědělská 1052,
Žamberk, IČO: 285998218
- ukládá odboru finančnímu provést příslušné rozpočtové opatření. Termín: 03.04.2020.
 40/2020-RADA/1903
doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh na rozdělení kvóty pro rok 2020 v rámci Programu regenerace
MPR a MPZ dle přílohy.
 40/2020-RADA/1904
bere se souhlasem na vědomí veřejnoprávní smlouvu ve
věci stavby šaten na části pozemku parc. č. 633/3 - ost.
plocha o výměře 6 977 m2 a parc. č. 632 - zast. plocha a
nádvoří o výměře 7 373 m2 (součástí je stavba pro výrobu
a skladování čp. 572), vše vedeno na LV č. 2146 (žadatel) pro obec a k. ú. Žamberk, a pověřuje starostu města
podpisem této smlouvy. Žadatel: Bühler CZ s. r. o.,
Nádražní 696, 564 01 Žamberk.
 40/2020-RADA/1905
- bere na vědomí stanovisko advokátní kanceláře iora
legal, advokátní kancelář s. r. o., Praha 10, IČO: 03901475,
ke kvalifikaci dodavatelů plánované veřejné zakázky
„Rekonstrukce bazénů a příslušenství Městského koupaliště Žamberk“ a pověřuje odbor REUP a administrátora veřejné zakázky zapracováním jejich doporučení do
zadávací dokumentace
- schvaluje na základě doporučení advokátní kanceláře iora legal, advokátní kancelář s. r. o., Praha 10,
IČO: 03901475, vyhlásit veřejnou zakázku „Rekonstrukce
bazénů a příslušenství Městského koupaliště Žamberk“ v
režimu podlimitního otevřeného řízení na stavební práce.
 40/2020-RADA/1906
- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo akce „Rekonstrukce tělocvičny U Žirafy v Žamberku“, část 2. Rekonstrukce sociálních zařízení a podhledů, uzavřené mezi
městem Žamberkem a společností MATEX HK s. r. o., se
sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec Králové; IČO: 25968807,
ve věci prodloužení termínu ukončení realizace díla
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo akce „Rekonstrukce tělocvičny U Žirafy
v Žamberku“, část 2. Rekonstrukce sociálních zařízení
a podhledů, uzavřené mezi městem Žamberkem a společností MATEX HK s. r. o. se sídlem Kladská 181, 500 03
Hradec Králové; IČO: 25968807, ve věci prodloužení
termínu ukončení realizace díla.
 40/2020-RADA/1907
bere na vědomí stažení žádosti 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.
 40/2020-RADA/1908
pověřuje odbor REUP: 1) provést v souladu s Pravidly pro
zadávání veřejných zakázek města Žamberka poptávkové řízení na dodavatele schodolezu v rámci akce „ZŠ
Žamberk 581 – přírodovědná učebna s laboratoří a bezbariérové úpravy“; 2) provést v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek města Žamberka přímý nákup
učebních pomůcek v rámci akce „ZŠ Žamberk 581 – přírodovědná učebna s laboratoří a bezbariérové úpravy“.
 40/2020-RADA/1909
bere na vědomí informaci odborů Městského úřadu
3

Žamberk o vyřazení usnesení ze sledování a splnění
usnesení dle přílohy.
 40/2020-RADA/1910
- schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výpůjčce ze dne
22.03.2016 mezi městem Žamberkem a obcí Pastviny,
kterým se prodlužuje doba výpůjčky části pozemku parc.
č. 1796/2 v k. ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2.
 40/2020-RADA/1911
doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna
Žamberk, IČO: 72068256, se sídlem Nádražní 743, 564 01
Žamberk.
 40/2020-RADA/1912
- schvaluje dohodu mezi městem Žamberkem a Českomoravskou mysliveckou jednotou, z. s., okresním mysliveckým spolkem Ústí nad Orlicí, IČO: 67777899, se sídlem Malé Hamry 355, Ústí nad Orlicí, týkající se nákladů
spojených s uspořádáním chovatelské přehlídky trofejí
2020 za myslivecký rok 2019/2020
- pověřuje starostu města podpisem dohody.
 40/2020-RADA/1913
bere na vědomí pokyn Ministerstva vnitra ČR pro obce
k dopadům usnesení vlády č. 215 ze dne 16.03.2020,
o přijetí krizového opatření spočívajícího v zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou
cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.
 40/2020-RADA/1914
schvaluje obsah přílohy č. 9 ke smlouvě o dílo na převzetí
odpadů kategorie ostatní a nebezpečné k využití nebo
likvidaci se společností Komunální služby s. r. o. Jablonné
nad Orlicí.
 40/2020-RADA/1915
- schvaluje obsah dodatku č. 3 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: 31.03.2020.
 40/2020-RADA/1916
bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne
12.03.2020.
 40/2020-RADA/1917
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční 794/10 s M. a E. B.
do 31.03.2021.
 40/2020-RADA/1918
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ul. U Polikliniky čp. 1063/13
B. H. do 30.04.2021.
 40/2020-RADA/1919
bere na vědomí oznámení ředitelky ZUŠ Petra Ebena
o ředitelském dnu pro žáky dne 08.04.2020.
 40/2020-RADA/1920
bere na vědomí výroční zprávu Městského kulturního
podniku – FIDIKO za rok 2019.
 40/2020-RADA/1921
schvaluje zařazení správního území města Žamberka do
územní působnosti MAS ORLICKO, z. s., a územní působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS ORLICKO na období 2021–2027.
 40/2020-RADA/1922
bere na vědomí oznámení ředitelky MŠ Čtyřlístek o zapojení se s podporou MAS ORLICKO, z. s., do PRV – výzvy
(čl. 20 – podpora občanské vybavenosti) s projektem
„Inspirativní terasy MŠ s edukativními prvky“ – vybavení
přírodní učebny na terasách MŠ.
 40/2020-RADA/1923
doporučuje zastupitelstvu města schválit odkup části
(cca 10 m2) pozemku parc. č. 236 – zahrada z celkové
výměry 466 m2 vedeného na LV č. 3270 (žadatel) pro
obec a k. ú. Žamberk z důvodu výstavby PPO za kupní
cenu ve výši 100 Kč/m2. Vyhotovení GP a podání návrhu
na vklad bude na náklady kupujícího. Žadatel: D. Š.
 40/2020-RADA/1924
bere na vědomí informaci o opatřeních nouzového stavu
v souvislosti s šířením onemocnění COVID 19.
Zpracovala Bc. Kamila Borovičková,
sekretariát starosty města.

Osmý ročník
ceny Duhové křídlo

Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje vyhlašují osmý
ročník ceny „Duhové křídlo“. Cena je udílena zaměstnancům, organizacím a dobrovolníkům, kteří
pracují v sociálních službách ve prospěch osob se
zdravotním postižením. Záštitu převzal a patronem celé akce je Ing. Pavel Šotola.
Cena je udělována v následujících kategoriích:
kategorie I. – Profesionál
kategorie II. – Dobrovolník/filantrop
kategorie III. − Poskytovatel sociálních služeb
kategorie IV. – Cena Michala Hašta za
celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením
Od 1. března 2020 mohou fyzické i právnické osoby
podávat návrhy na nominace do jedné nebo více
kategorií na příslušných formulářích, které lze vyplnit a elektronicky podat na www.duhovekridlo.cz.
Vyplněné formuláře mohou navrhovatelé odesílat
na e-mail pardubice@nrzp.cz. Uzávěrka návrhů je
31. května 2020.
Vítězové všech kategorií budou vyhlášeni a celá
akce zakončena slavnostním předáváním cen
dne 30. září 2020 od 15:00 hodin v Multifunkčním
centru Fabrika ve Svitavách.
Lenka Skokanová, vedoucí Regionálního
pracoviště NRZP ČR pro Pardubický kraj

Nová aplikace Databáze ztracených a nalezených psů

Státní veterinární správa (SVS) spustila na svém webu novou aplikaci. Jedná se o databázi, která umožní chovatelům
a naopak nálezcům (zejména obcím, městům a útulkům) sdílet informace o ztracených a nalezených psech a tím
usnadnit návrat psů k majitelům. Aplikace by měla prozatím částečně nahradit centrální registr psů, který má vzniknout od roku 2022.
Všichni psi v České republice musí být na
základě novelizovaného veterinárního
zákona v současné době označeni čipem
(u starších psů i tetováním), a to nejpozději ve třech měsících věku. Schváleno již
bylo také vytvoření navazující centrální evidence označených psů, k němuž má dojít
k 1. lednu 2022. V současnosti je v České
republice několik databází psů provozovaných soukromými subjekty (často placených) a také některými městy, svůj registr související s vydanými pasy pro zvířata má také Komora veterinárních lékařů. V případě nálezu označeného psa musí městští či obecní policisté či správa
útulku zpravidla prověřovat údaje hned v několika databázích. „Rozhodli jsme se proto zřídit na svém webu databázi,
do níž budou moci chovatelé během několika minut jednoduše zadat údaje o svých ztracených psech a naopak útulky,
městští či obecní strážníci či jiní nálezci zde budou moci sdílet informace o nalezených psech. Na rozdíl od některých
soukromých registrů bude aplikace fungovat zcela zdarma,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.
Mezi povinné údaje při vkládání dat do aplikace bude patřit specifikace toho, zda se jedná o ztrátu či nález psa, plemeno psa nebo alespoň jeho stručný popis, číslo čipu (nebo tetování), místo a datum nálezu/ztráty, jméno majitele,
respektive nálezce, kontakt. Dobrovolně bude možné připojit také fotografii psa a případně další informace formou
poznámky. „Všechny uvedené údaje mají za cíl usnadnit kontakt chovatele a případného nálezce a tím usnadnit
návrat psa domů,“ dodal Semerád. Údaje o jednotlivých psech budou zobrazeny v databázi po dobu deseti dnů, pokud
je osoba, která je tam vložila, nesmaže dříve, nebo jejich platnost naopak neprodlouží (neobnoví) na dalších 10 dnů.
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí SVS

Krizové centrum Žamberk nabízí

KRIZOVÉ PORADENSTVÍ

formou telefonické a emailové podpory všem
lidem, kteří cítí úzkost, strach či mají obtěžující
myšlenky. Zažíváte úzkost? Nevíte si rady s dětmi?
Máte strach a cítíte se v ohrožení? Cítíte se osaměle?
Zdá se vám, že to přestáváte zvládat? Máte v hlavě
zmatek a nemáte si o tom s kým promluvit?
Zavolejte nebo nám napište
do Krizového centra v Žamberku:
725 838 129, 725 838 127,
kcza@pestalozzi.cz
V případě akutních problémů ohrožující život nebo
zdraví vám bude poskytnuta pomoc bezodkladně
i formou osobní konzultace (pokud nejste v karanténě
nebo nemáte žádné zdravotní potíže související
s koronavirem).
Zachováváme mlčenlivost a anonymitu.
Jsme připraveni vám pomoci každý den:
Pondělí
7:30–17:00 hod.
Úterý
7:30–15:30 hod.
Středa
7:30–17:00 hod.
Čtvrtek
7:30–16:00 hod.
Pátek
7:30–14:30 hod.

Kraj rozšiřuje síť škol pro všechny profese

Opatřením hejtmana Martina Netolického bylo v kraji
minulý týden vytvořeno 32 škol a školských zařízení
určených pro péči o děti, jejichž rodiče pracují ve zdravotnictví či složkách integrovaného záchranného systému. Nyní se výčet profesí rozšiřuje také pro ostatní
dle potřeb rodičů bez ohledu na to, zda jsou děti žáky
dané školy. „Chceme vyjít maximálně vstříc rodičům,
kteří nemohou zabezpečit hlídání svých dětí. Proto
jsme již v minulém týdnu vytvořili síť 32 škol po celém
kraji. Celkově se dostáváme přes kapacitu dvou tisíc
dětí s tím, že ve všech případech splňujeme maximální možný počet dětí na jednu skupinu, který je
stanoven na 15,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
„Hlavní změnou je rozšíření výčtu povolání rodičů.
Původní záměr byl zajistit péči o děti zaměstnanců
bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů
zdravotních a sociálních služeb, ozbrojených sil či
řidičů veřejné dopravy. Vzhledem k tomu, že kapacita nebyla naplněna, chceme umožnit hlídání také
všem ostatním, kteří o to projeví zájem,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
tisková zpráva PK
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