PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 9/2020
USNESENÍ RM č. 43
ze dne 28.04.2020
 43/2020-RADA/2007
schvaluje ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku.
 43/2020-RADA/2008
schvaluje předložený program jednání RM.
 43/2020-RADA/2009
rozhoduje při výkonu funkce zřizovatele příspěvkové organizace města takto: s účinností
od 29.04.2020 se otevírá pro veřejnost příspěvková organizace Městská knihovna Žamberk,
IČO: 72068256, se sídlem Žamberk, Nádražní 743,
na základě s usnesení vlády ČR o přijetí krizového
opatření č. 453 ze dne 23.04.2020.
USNESENÍ RM č. 44
ze dne 30.04.2020
 44/2020-RADA/2010
schvaluje ověřovatelem zápisu RM Jiřího Dytrta.
 44/2020-RADA/2011
schvaluje předložený program jednání RM.
 44/2020-RADA/2012
bere na vědomí: oznámení stavebního úřadu
MěÚ Žamberk o seznámení se s podklady pro
vydání rozhodnutí v rámci společného územního
a stavebního řízení na stavbu „Přístavba přístřešku
k domu čp. 815” na pozemcích parc. č. 3894/5
a 3894/3 v k. ú. Žamberk; oznámení stavebního
úřadu o zahájení stavebního řízení o stavební
povolení na stavbu „SŠ obchodu, řemesel a služeb
Žamberk − rekonstrukce a vybavení odborných
učeben a dílen“ na pozemcích parc. č. 4289/1, 4763,
2084/1, 2084/5, 2084/20, 2084/3 v k. ú. Žamberk; usnesení stavebního úřadu o přerušení společného územního a stavebního řízení na stavbu
„Bytového domu“ na pozemcích parc. č. 749/3,
749/44, 749/10, 749/2, 749/15, 749/18, 748/1 v k.
ú. Žamberk; oznámení stavebního úřadu o zahájení společného územního a stavebního řízení
na stavbu „Novostavba RD“ na pozemcích parc.
č. 2217/15, 3785/1 v k. ú. Žamberk; oznámení stavebního úřadu o zahájení řízení o povolení výjimky
z obecných technických požadavků na výstavbu
pro stavbu „Přístavba RD čp. 936“ na pozemcích
parc. č. 1998/3, 1998/6 v k. ú. Žamberk; územní
souhlas stavebního úřadu o provedení stavby
„Žamberk, Na Výsluní, parc č. 2080/35, kNN, IV-122019876“ na pozemcích parc. č. 2080/45, 2080/35
v k. ú. Žamberk; územní souhlas stavebního úřadu
o provedení stavby „Žamberk, Lipová, lokalita
– kNN“ na pozemcích parc. č. 1610/20, 1610/21,
1610/17, 1611, 3735, 1610/14 v k. ú. Žamberk.
 44/2020-RADA/2013
bere na vědomí: oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení vodoprávního řízení pro stavbu
„Lávka přes Divokou Orlici − Žamberk, za sokolovnou” na pozemcích parc. č. 1598/1, 3730, 3736/1,
3882/34 v k. ú. Žamberk; oznámení odboru ZPZE
o zahájení správního řízení o odnětí části pozemku
parc. č. 3027/1 ze zemědělského půdního fondu
pro stavbu „Komunikace sloužící k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků − náprava
stávajícího stavu“; oznámení odboru ZPZE o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les „1 ks smrku ztepilého na

pozemku parc. č. 1195/7 v k. ú. Žamberk“; oznámení
odboru ZPZE o zahájení společného územního
a stavebního řízení ve věci vypouštění splaškových
vod do vod podzemních z novostavby rodinného
domu na pozemku parc. č. 3076/2, 3076/3 v k. ú.
Žamberk pro stavbu „Vícestupňová ČOV na parc.
č. 3076/1 k. ú. Žamberk“ v k. ú. Žamberk.
 44/2020-RADA/2014
bere na vědomí: rozhodnutí odboru SPDO MěÚ
Žamberk o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 31c a chodníku č. 21d v ul. Kyjevská pro uložení plynovodní přípojky v rámci stavby
„Plynofikace RD čp. 1156“; rozhodnutí odboru SPDO
o povolení zvláštního užívání místní komunikace
č. 8d chodník ul. Divišova v rámci akce „Výstavba
bytových domů Divišova“ z důvodu prodloužení vodovodní přípojky; oznámení odboru SDPO
o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu „Parkoviště u Muzea starých strojů“ na pozemku parc. č. 2687/2, 2687/3,
2687/4 v k. ú. Žamberk; oznámení odboru SDPO
o zahájení řízení o uzavírce silnice II/312 v Pastvinách z důvodu rekonstrukce mostního objektu
ev. č. 312-006.
 44/2020-RADA/2015
bere na vědomí oznámení odboru REUP MěÚ Žamberk o možnosti vyjádřit se k podkladům závazného stanoviska na akci „Stavební úpravy krovu“
na špitálu sv. Kateřiny čp. 472 v k. ú. Žamberk
z hlediska zájmů státní památkové péče.
 44/2020-RADA/2016
bere na vědomí výzvu Krajského úřadu Pk, odboru
OZPZ k odstranění nedostatků žádosti o vydání
rozhodnutí − souhlasu k provozování stacionárního zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů
a s provozním řádem pro provozovnu „Zpracování
plastů regranulací ve společnosti VÁŽEME s. r. o.
Žamberk“.
 44/2020-RADA/2017
- neschvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka na rok 2020 z dotačního
programu Podpora památkové péče z důvodu
předpokládaného snížení výnosů ze sdílených daní
do rozpočtu příjmů města Žamberka na rok 2020
s ohledem na pandemii koronaviru žadatelům:
1) M. Š., projekt: Výroba replik historických špaletových oken na domě čp. 282 v Žamberku;
2) Z. S. a M. Č., projekt: Rekonstrukce výlohy na
domě čp. 758 v Žamberku; 3) MenOpticum s. r. o.,
Masarykovo náměstí 6, Žamberk, IČO: 02264731,
projekt: Výměna balkonových dveří s okny a parapety, výměna střešního bednění v úžlabí střechy na
domu čp. 6 v Žamberku; 4) Muzeum starých strojů
a technologií, z. s., Betlém 506, Žamberk, projekt:
Restaurování a uvedení do provozu stacionární
parní lokomobily 1. brněnské strojírny typu GVC55 z roku 1928 − VI. Etapa; 5) V. V.a E. V., Žamberk,
projekt: Výměna střešní krytiny a rekonstrukce
(popř. výměna) klempířských prvků na domě
čp. 19 v Žamberku; 6) L. CH., projekt: Rekonstrukce
fasády domu čp. 209 v Žamberku;
- konstatuje, že v případě nenaplnění předpokládaného snížení výnosů ze sdílených daní do rozpočtu
města Žamberka na rok 2020 lze předpokládat, že
v průběhu 3. čtvrtletí roku 2020 dojde k novému
projednání podaných žádostí o poskytnutí dotací.
 44/2020-RADA/2018
souhlasí s realizací projektu Základní školy
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Žamberk, 28. října 581, v rámci výzvy č. 02_20_080
Šablony III Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání.
 44/2020-RADA/2019
bere na vědomí informaci o Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt realizovaný v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
 44/2020-RADA/2020
bere na vědomí mezitímní účetní závěrku města
Žamberka sestavenou ke dni 31.03.2020.
 44/2020-RADA/2021
schvaluje zvýšení účetních odpisů dlouhodobého
majetku pro rok 2020 příspěvkové organizaci
Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova
357, Žamberk, o 37.968 Kč. Výše účetních odpisů po
úpravě bude pro rok 2020 činit 165.672 Kč.
 44/2020-RADA/2022
schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka pro rok 2020 dle tab. č. 1.
 44/2020-RADA/2023
bere na vědomí plnění rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2020 ke dni 31.03.2020.
 44/2020-RADA/2024
schvaluje pacht části (cca 3,7975 ha) pozemku parc.
č. 2422/1 − orná půda z celkové výměry 259 605 m2
vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk na dobu určitou od 01.05.2020 do 31.10.2020
za cenu nájmu ve výši 2.279 Kč společnosti VIKA
Kameničná a. s. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Žadatel: VIKA Kameničná a. s.,
Kameničná 100, 564 01 Žamberk, P. M., M. V.
 44/2020-RADA/2025
schvaluje zřízení věcného břemene − služebnosti
na částech pozemků parc. č. 3816 − ost. plocha,
jiná plocha, parc. č. 3813/1 − ost. plocha, ost. komunikace, parc. č. 3814 − ost. plocha, jiná plocha dle
GP č. pl. 3234-387/2019 ze dne 12.12.2019, vše v obci
a k. ú. Žamberk, dle Smlouvy o zřízení věcného
břemene − služebnosti IE-12-2005434/VB/03
Žamberk, rekonstrukce NN od TS467, za jednorázovou náhradu ve výši 8.225 Kč (k této částce bude
připočtena DPH dle zákonné sazby platné ke dni
uskutečnění platby) a pověřuje starostu města
podpisem. Žadatel: ČEZ Distribuce, a. s., Děčín,
v zastoupení společností Energomontáže Votroubek s. r. o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou.
 44/2020-RADA/2026
doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej
části pozemku (dle GP č. pl. 3348-126/2020 pozemek parc. č. 3804/2 o výměře 1 m2) parc. č. 3804 −
ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 2 679 m2
vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk
za kupní cenu dle cenové mapy, t. j. 220 Kč/m2.
GP byl vyhotoven na náklady žadatele.
Žadatel: 3D FITNESS s. r. o., Orlická kasárna 1491,
564 01 Žamberk.
 44/2020-RADA/2027
- bere na vědomí žádost o úpravu pozemku parc.
č. 683/4 (ostatní plocha/jiná plocha) v k. ú. Žamberk mezi bytovými domy čp. 820−825
- pověřuje starostu a 1. místostarostu jednáním
v této věci se zástupci SVJ. Žadatelé: Společenství pro dům čp. 820/821, Společenství pro dům
čp. 822/823, Společenství pro dům čp. 824/825,
Nádražní, Žamberk. Termín: 30.06.2020.
 44/2020-RADA/2028
ukládá odboru regionálního rozvoje a územního

plánování vyvěsit na úřední desku Městského
úřadu v Žamberku záměr výpůjčky části (6 m2)
pozemku parc. č. 3703/1 − ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 2 496 m2 vedeného na
LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk z důvodu
vystavování venkovních květin u provozovny
čp. 66 v Kostelní ulici na dobu určitou pro rok 2020
za podmínky uhrazení poplatku za užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Žadatel: M. K. Termín: 05.05.2020.
 44/2020-RADA/2029
schvaluje na základě usnesení č. 41/2020RADA/1996 ze dne 02.04.2020 ve věci schválení
možnosti odložení platby za nájem prostor sloužících k podnikání, které jsou ve vlastnictví města,
se splatností duben, květen a červen 2020 až do
31.12.2020, které jsou pronajaty právnickým osobám a osobám samostatně výdělečně činným
(OSVČ) − posunutí plateb nájemného budovy čp.
22, Nádražní ul., Žamberk, na dobu do 31.12.2020.
Žadatel: Cesta pro rodinu, z. ú., Nádražní 22,
564 01 Žamberk.
 44/2020-RADA/2030
schvaluje snížení nájemného na 2.000 Kč za jeden
trh od měsíce května (termín konání trhu dne
26.05.2020) do odvolání nařízených opatření.
Žadatel: J. N.
 44/2020-RADA/2031
pověřuje starostu města dalším jednáním ve věci
prodeje částí pozemku parc. č. 1193/22 − orná
půda z celkové výměry 2 629 m2 vedeného na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk.
Žadatel: T. P., VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s. r. o., Albertova 1393, 564 01 Žamberk.
 44/2020-RADA/2032
schvaluje změnu povrchové úpravy měněných
tesařských prvků krovu na akci „Obnova střechy
radnice čp. 166, Masarykovo náměstí, Žamberk“
z tesání na hoblování.
 44/2020-RADA/2033
- souhlasí se stavbou „Reko SKAO Žamberk II“ a se
zřízením věcného břemene na části pozemků parc.
č. 3785/1 − ost. plocha, ost. komunikace o výměře
2 480 m2 a parc. č. 3786 − ost. plocha, ost. komunikace o výměře 409 m2, vše vedeno na LV č. 10001
pro obec a k. ú. Žamberk, ve věci umístění plynárenského zařízení − stejnosměrného kabelu CYKY
4-Ox10 mm2 stanice katodické ochrany Žamberk
dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 7700102807/1 BVB a kopie mapy DKM
se zákresem objektů akce „Reko SKAO Žamberk II“
za podmínky realizace prací před provedením
finálního povrchu komunikace v rámci stavby
„Komunikace U Dlouhoňovic“, jejímž investorem
je město Žamberk, za podmínek uvedených v příloze. Zároveň byla dohodnuta finanční spoluúčast
spol. GasNet, s. r. o., na zapravení povrchu výkopu
ve výši 246.261,02 Kč vč. DPH. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas,
posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu
státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, v zastoupení společností REPLYN s. r. o., Bělehradská 542,
530 09 Pardubice
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy
a kopie mapy DKM
- pověřuje odbor REUP ve spolupráci s odborem
PRAV a FIN v případě realizace investiční akce
„Komunikace U Dlouhoňovic“ v roce 2020 administrací smlouvy ve věci spoluúčasti spol. GasNet, s. r. o.,
na zapravení povrchu výkopu ve výši 246.261,02 Kč
vč. DPH z důvodu stavby „Reko SKAO Žamberk

II“ na části pozemků parc. č. 3785/1 − ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 2 480 m2 a parc. č. 3786
− ost. plocha, ost. komunikace o výměře 409 m2,
vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk, ve věci umístění plynárenského zařízení −
stejnosměrného kabelu CYKY 4-Ox10 mm2 stanice
katodické ochrany Žamberk akce „Reko SKAO
Žamberk II“.
 44/2020-RADA/2034
souhlasí: 1) jako vlastník sousedního pozemku parc.
č. 3797 − ost. plocha, ost. komunikace o výměře
4 093 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú.
Žamberk se stavbou „Zastřešené parkovací stání
u rodinného domu, Na Skalách 920, Žamberk“ na
pozemcích parc. č. 1111/2 − zahrada, parc. č. 1111/3
− zast. plocha a nádvoří (součástí čp. 920), parc.
č. 1110/3 − tr. tr. Porost, vše vedeno na LV č. 1972
(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: M. K. v zastoupení svoboda.plan, s. r. o.,
561 53 Dolní Čermná 234; 2) se sjezdem o šíři 8,5 m
z pozemku parc. č. 1110/3 − tr. tr. porost vedeného
na LV č. 1972 (žadatel) na pozemek parc. č. 3797 −
ost. plocha, ost. komunikace vedený na LV č. 10001,
vše 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: M. K. v zastoupení svoboda.plan, s. r. o.,
561 53 Dolní Čermná 234.
 44/2020-RADA/2035
- schvaluje uzavření servisní smlouvy (osobní plošina v čp. 833) mezi městem Žamberkem a společností Triplex CZ s. r. o., Blešno 21, 503 46 Blešno,
IČO: 25283693
- pověřuje starostu města podpisem servisní
smlouvy.
 44/2020-RADA/2036
- schvaluje na základě jednání hodnotící komise
výsledky veřejné zakázky (poptávky) s názvem:
„ZŠ Žamberk 581 − přírodovědná učebna s laboratoří a bezbariérové úpravy“ (dodávka schodolezu)
zadané v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných
zakázek městem Žamberkem a dodavatelem zařízení firmu MANUS Prostějov, spol. s r. o., Za drahou
4332/4, 796 87 Prostějov, IČO: 47900440, s ekonomicky nejvýhodnější nabídkovou cenou ve výši
81.410 Kč vč. DPH
- pověřuje odbor REUP vystavením objednávky.
 44/2020-RADA/2037
- bere na vědomí zvýšení předpokládané ceny
díla „ZŠ Žamberk 581 − přírodovědná učebna
s laboratoří a bezbariérové úpravy“ v části dodávka
nábytku
- schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávku „ZŠ Žamberk 581 − přírodovědná učebna s laboratoří a bezbariérové úpravy“
(dodávka nábytku) podle Pravidel pro zadávání
veřejných zakázek městem Žamberkem a podmínek dotačního programu, výzva bude odeslána
pěti dodavatelům, hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti nabídek bude nejnižší celková
nabídková cena v Kč vč. DPH: 1) Jan Kraus, Pod
Vlekem 185, 564 01 Dlouhoňovice, IČO: 65681495;
2) Petr Holubář, Jiráskovo náměstí 256, 564 01
Žamberk, IČO: 69134928; 3) Karel Frajvald, Líšnice
227, 561 84 Líšnice, IČO: 42224578; 4) Daniel Podzemný, Polsko 488, 564 01 Žamberk, IČO: 41240863;
5) Leoš Skalický, Ústecká 322, 517 43 Potštejn,
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IČO: 64800105.
 44/2020-RADA/2038
schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „ZŠ Žamberk 581 − přírodovědná učebna s laboratoří a bezbariérové úpravy“
(dodávka technického zařízení) podle Pravidel pro
zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem
a podmínek dotačního programu, výzva bude odeslána pěti dodavatelům, hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti nabídek bude nejnižší celková
nabídková cena v Kč vč. DPH: 1) AV MEDIA, a. s.,
Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10,
IČO: 48108375; 2) DLNK s. r. o., T. G. Masaryka 1427,
549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 26012162;
3) Petr Šejvl, Jamenská 171, 561 64, Jablonné
nad Orlicí, IČO: 76210383; 4) Přemysl Fadrný,
Pod Vlekem 158, 564 01, Dlouhoňovice, IČO:
72924012, korespondenční adresa: Orlická kasárna
740, 564 01, Žamberk; 5) PeKro spol. s r. o., Křenová
182/56, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 25555928.
 44/2020-RADA/2039
schvaluje převedení investičních prostředků
původně určených na výměnu podlahové krytiny
dvou učeben na pořízení herního prvku do družiny. Žadatel: Základní škola Žamberk, 28. října 581,
Žamberk.
 44/2020-RADA/2040
- bere na vědomí nabídku ČVUT − Kloknerova
ústavu na vypracování oponentní projektové
dokumentace lávky za sokolovnou
- schvaluje objednání jednostupňové PD na lávku
za sokolovnou podle předložené nabídky za cenu
22.000 Kč + DPH.
 44/2020-RADA/2041
- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
5.000 Kč dle Pravidel SAM 3221 pro narozené dítě
dle přílohy
- pověřuje starostu města podpisem darovacích
smluv.
 44/2020-RADA/2042
bere na vědomí informaci odboru PRAV o žádostech o poskytnutí informace.
 44/2020-RADA/2043
neschvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne
30.01.2020 uzavřené mezi městem Žamberkem
a spol. EPIC Solutions s. r. o., IČO: 07246471, Praha,
týkající se pořádání hudebního festivalu JAMROCK
v roce 2020.
 44/2020-RADA/2044
schvaluje kácení 1 ks smrku ztepilého (Picea abies)
na pozemku parc. č. 1195/7 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). 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).
 44/2020-RADA/2045
- bere na vědomí informaci společnosti Komunální
služby s. r. o., Jablonné nad Orlicí, městu Žamberku
k zajištění provozu a výkonu služeb firmy KOS
během epidemie covid-19
- schvaluje úhradu částky 9.109 Kč společnosti
KOS, Jablonné n. O., jako poměrově rozpočítanou
mezi smluvní subjekty, jichž se dotýká pravidelný

svoz odpadů. Úhrada bude provedena z položky
rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok
2020 „Rezerva na krizová opatření“.
 44/2020-RADA/2046
- bere na vědomí vrácení 3 ks vypůjčených žlutých
kontejnerů o objemu 1 500 l a jejich přesunutí do
obce Dlouhoňovice
- pověřuje starostu města k podpisu protokolu
o změně stavu poskytnutých nádob od společnosti
EKO-KOM a. s. Termín: 15.05.2020.
 44/2020-RADA/2047
- souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace
do výzvy č. 109 z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Efektivní město Žamberk“
- pověřuje vedoucího oddělení informatiky provedením poptávkového řízení na zpracování žádosti
o poskytnutí dotace na projekt „Efektivní město
Žamberk“ do výzvy č. 109 Operačního programu
Zaměstnanost.
 44/2020-RADA/2048
bere na vědomí informaci k vývoji krizové situace
v souvislosti se šířením nemoci covid-19 a k plnění
krizových opatření k 29.04.2020.
 44/2020-RADA/2049
- bere na vědomí zápis z jednání komise pro sociální služby ze dne 28.04.2020
- schvaluje na základě doporučení komise pro
sociální služby uzavřít nájemní smlouvu na dobu
neurčitou v DPS: na byt č. 125 s B. V. a na byt č. 128
s J. a J. K.
 44/2020-RADA/2050
- bere na vědomí nabídky propagace města v tištěných médiích od společností Outdoor Media, s. r. o.,
a Vltava Labe media a. s. (viz příloha)
- neschvaluje využití těchto nabídek.
 44/2020-RADA/2051
- schvaluje cenovou nabídku na zhotovení propagačního videa pro město
- pověřuje redaktorku Žamberských listů dalším
jednáním s J. Š. o zhotovení videa, upřesněním
technických parametrů a požadavků a poté vystavením objednávky na zhotovení videa dle požadavků města.
 44/2020-RADA/2052
bere na vědomí zápis z jednání Bytové komise ze
dne 23.04.2020.
 44/2020-RADA/2053
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt pro
příjmově vymezené osoby v čp. 1528/4 ul. Velký
Hájek s V. S. do 30.09.2021.
 44/2020-RADA/2054
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt v ul.
U Polikliniky čp. 1063/10 s V. N. do 31.10.2020.
 44/2020-RADA/2055
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro
sociálně potřebné občany v ul. Revoluční čp. 794/6
s O. N. do 30.04.2021.
 44/2020-RADA/2056
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro
sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády 457/2
s V. Č. a R. K. na dobu určitou do 31.08.2020 s podmínkou hrazení dluhu vůči městu.
 44/2020-RADA/2057
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt v ul.
U Polikliniky 1054/9 od 01.06.2020 s Albertinem,
odborným léčebným ústavem, Žamberk, Za
Kopečkem 353, na dobu určitou 2 let s podmínkou
obsazení bytu zdravotnickým personálem.
 44/2020-RADA/2058
schvaluje umístění dětského hydraulického bagru
na Městském koupališti v letní sezóně 2020
(červen, červenec, srpen) po dohodě s J. K., provozovatelem Městského koupaliště. Žadatel: J. V.

 44/2020-RADA/2059
rozhoduje při výkonu funkce zřizovatele příspěvkové organizace takto: s účinností ode dne
11.05.2020 se pro veřejnost otevírá příspěvková
organizace města Žamberka Městské muzeum
Žamberk, se sídlem Čs. armády 472, 564 01 Žamberk, IČO: 72068264
 44/2020-RADA/2060
rozhoduje při výkonu funkce zřizovatele příspěvkové organizace města takto: s účinností ode dne
11.05.2020 otevírá pro žáky, studenty a další účastníky zájmového vzdělávání Základní uměleckou
školu Petra Ebena, Žamberk, IČO: 770287668, se
sídlem Žamberk, Masarykovo náměstí 145, pro
individuální výuku (1 žák + 1 učitel) a s účinností
ode dne 25.05.2020 pro skupinovou výuku (pouze
do 5 osob).
USNESENÍ ZM č. 13
ze dne 28.04.2020
 13/2020-ZAST/328
schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM Jaroslavu
Halbrštátovou a Mgr. Jiřího Mencáka.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6N, 7A, 8+, 9A, 10A, 11A, 12+, 13+,
14+, 15+, 16A, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 13/2020-ZAST/329
schvaluje předložený program jednání ZM.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7A, 8+, 9A, 10A, 11A, 12+, 13+,
14+, 15+, 16A, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 13/2020-ZAST/330
schvaluje zápis z jednání ZM č. 12/2020-ZAST
ze dne 27.02.2020.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7A, 8+, 9A, 10A, 11A, 12+, 13+,
14+, 15+, 16A, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 13/2020-ZAST/331
bere na vědomí informaci o činnosti Rady města
Žamberka za období od 04.02.2020.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7A, 8+, 9A, 10A, 11A, 12+, 13+,
14+, 15+, 16A, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 13/2020-ZAST/332
bere na vědomí zápis Finančního výboru č. 2/2020.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7A, 8+, 9A, 10A, 11A, 12+, 13+,
14+, 15+, 16A, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 13/2020-ZAST/333
- bere na vědomí rozpočtová opatření rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberka pro rok 2020 dle
tabulky č. 1
- schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka pro rok 2020 dle
tabulky č. 2.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7A, 8+, 9A, 10A, 11A, 12+, 13Z,
14+, 15+, 16A, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 13/2020-ZAST/334
bere na vědomí informaci o výši daňových
převodů od Finančního úřadu ke dni 31.03.2020
uvedené v tabulce č. 1.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7A, 8+, 9A, 10A, 11A, 12+, 13+,
14+, 15+, 16A, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 13/2020-ZAST/335
- schvaluje: 1) smlouvu o poskytnutí mimořádné
investiční dotace z rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka v letech 2020−2029 na přípravu a realizaci akce „Cyklostezka Valdštejn – Šušek“ v celkové
výši 1.154.601 Kč; 2) rozpočtové opatření rozpočtu
příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2020
3

uvedené v tabulce číslo 3 rozpočtových opatření
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 08.05.2020.
přijato, pro: 12, proti: 1, zdržel se: 3
1-, 2+, 3+, 4+, 5Z, 6+, 7A, 8+, 9A, 10A, 11A, 12+, 13+,
14+, 15+, 16A, 17+, 18+, 19+, 20Z, 21Z
 13/2020-ZAST/336
- schvaluje smlouvu o poskytnutí investiční dotace
z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na
rok 2020 mezi městem Žamberkem, jako poskytovatelem, a TOSK Žamberk, z. s., U Koupaliště,
1362, Žamberk IČO: 26652871, jako příjemcem, na
zajištění spolufinancování projektu „Tenisová hala
Žamberk“ ve výši 7,5 mil. Kč
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 08.05.2020.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7A, 8+, 9A, 10A, 11A, 12+, 13+,
14+, 15+, 16A, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 13/2020-ZAST/337
schvaluje: 1) rozpočtová opatření rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka pro rok 2020 uvedená v
tabulce číslo 4 rozpočtových opatření;
2) rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka pro rok 2020 uvedená v tabulce
číslo 8 rozpočtových opatření.
přijato, pro: 11, proti: 0, zdržel se: 5
1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7A, 8Z, 9A, 10A, 11A, 12+, 13+,
14+, 15Z, 16A, 17+, 18+, 19+, 20Z, 21Z
 13/2020-ZAST/338
schvaluje příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova 357, Žamberk, zvýšení příspěvku na provozní činnost pro
rok 2020 o 4.797.000 Kč. Příspěvek na provozní
činnost celkem po úpravě bude pro rok 2020 činit
9.545.000 Kč.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7A, 8+, 9A, 10A, 11A, 12+, 13+,
14+, 15+, 16A, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 13/2020-ZAST/339
- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace z rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2020 z programu „Podpora sociálních služeb a zdravotnictví” mezi městem Žamberkem, jako poskytovatelem, a příjemci:
Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk,
IČO: 00196096, Za Kopečkem 353, Žamberk,
na účel Sociální služba dle zákona o sociálních
službách 108/2006 Sb., § 52 sociální služby
poskytované ve zdravotnických službách ve výši
266.470 Kč; Domov důchodců Ústí nad Orlicí,
IČO: 70857130, Cihlářská 761, Ústí nad Orlicí, na účel
Poskytování služby Domova se zvláštním režimem
a Domova pro seniory občanům města Žamberka
− vylepšení prostředí a podmínek klientů, zajištění bezpečného prostředí a intimity klientů ve
výši 59.577 Kč; Centrum sociální péče města Ústí
nad Orlicí, IČO: 70857156, Na Pláni 1343, Ústí nad
Orlicí, na účel Příspěvek na provoz sociální služby
denního a týdenního Stacionáře ve výši 27.588 Kč;
Domov pod hradem Žampach, IČO: 00854271,
Žampach 1, na účel Příspěvek na náklady Domova
pod hradem Žampach spojené s poskytováním
celoroční sociální péče o občany města Žamberka
ve výši 34.000 Kč
- pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smluv.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7A, 8+, 9A, 10A, 11A, 12+, 13+,
14+, 15+, 16A, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 13/2020-ZAST/340
schvaluje 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, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822,
a pověřuje starostu města podpisem darovací
smlouvy. Žadatel: Pardubický kraj, Komenského
náměstí 125, Pardubice - Staré Město, 530 02
Pardubice
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7A, 8+, 9A, 10A, 11A, 12+, 13+,
14+, 15+, 16A, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 13/2020-ZAST/341
schvaluje: 1) ukončení Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny
0,4 kV (NN) číslo: 19_SOBS01_4121493942 ze dne
10.04.2019 mezi městem Žamberkem, jako žadatelem, a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, IČO: 24729035,
jako provozovatelem distribuční soustavy (PDS),
a pověřuje starostu města podáním žádosti
o ukončení smlouvy; 2) rozpočtová opatření
rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro
rok 2020 dle tabulky č. 7.
přijato, pro: 11, proti: 0, zdržel se: 3
1+, 2N, 3N, 4Z, 5+, 6+, 7A, 8+, 9A, 10A, 11A, 12+, 13+,
14Z, 15+, 16A, 17+, 18+, 19+, 20+, 21Z
 13/2020-ZAST/342
schvaluje 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 a nádvoří
o výměře 22 m2 (stavba na pozemku bez čp./č.
ev., garáž), parc. č. 2742/3 − ost. plocha, jiná plocha
o výměře 39 m2, vše vedeno na LV č. 2363 pro obec
a k. ú. Žamberk, za kupní cenu dle cenové mapy,
t. j. 400 Kč/m2, a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Žadatel: J. F.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7A, 8+, 9A, 10A, 11A, 12+, 13+,
14+, 15+, 16A, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 13/2020-ZAST/343
- schvaluje 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
- pověřuje starostu města podpisem kupní
smlouvy. Žadatel: O. M., M. Ž.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7A, 8+, 9A, 10A, 11A, 12+, 13+,
14+, 15+, 16A, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 13/2020-ZAST/344
schvaluje bezúplatný převod od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odloučené
pracoviště Ústí nad Orlicí, pozemku parc. č. 1565/7
− ost. plocha, ost. komunikace o výměře 211 m2
(vedeno v Pasportu místních komunikací) vedeného na LV č. 60000 pro obec a k. ú. Žamberk
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Žadatel: Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí,
Smetanova 43/1, 562 06 Ústí nad Orlicí.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7A, 8+, 9A, 10A, 11A, 12+, 13+,
14+, 15+, 16A, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 13/2020-ZAST/345
bere na vědomí zpětvzetí žádosti o prodej části
(cca 700 m2) pozemku parc. č. 1201/1 − tr. tr. porost
z celkové výměry 899 m2 vedeného na LV č. 10001
pro obec a k. ú. Žamberk. Žadatel: K. M.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7A, 8+, 9A, 10A, 11A, 12+, 13+,
14+, 15+, 16A, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

 13/2020-ZAST/346
neschvaluje 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.
přijato, pro: 12, proti: 0, zdržel se: 4
1+, 2+, 3Z, 4Z, 5+, 6+, 7A, 8+, 9A, 10A, 11A, 12+, 13Z,
14+, 15+, 16A, 17+, 18+, 19+, 20+, 21Z
 13/2020-ZAST/347
schvaluje 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 a pověřuje starostu města podpisem
kupní smlouvy. Vyhotovení GP a podání návrhu
na vklad bude na náklady kupujícího.
Žadatel: D. Š.
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7A, 8+, 9A, 10A, 11A, 12+, 13+,
14+, 15+, 16A, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 13/2020-ZAST/348
neschvaluje 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.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7A, 8+, 9A, 10A, 11A, 12+, 13+,
14+, 15+, 16A, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 13/2020-ZAST/349
schvaluje návrh na rozdělení kvóty pro rok 2020
v rámci Programu regenerace MPR a MPZ dle
přílohy.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7A, 8+, 9A, 10A, 11A, 12+, 13+,
14+, 15+, 16A, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 13/2020-ZAST/350
neschvaluje zařazení návrhu GASTRO ROYAL, spol.
s r. o., Orlická kasárna 733, Žamberk, na stanovení
výškového regulativu budovy na pozemku parc.
č. 2593/3 na 18,5 m do Změny č. 5 ÚP Žamberk.
přijato, pro: 11, proti: 0, zdržel se: 4
1+, 2Z, 3+, 4+, 5+, 6+, 7A, 8+, 9A, 10A, 11A, 12+, 13Z,
14+, 15+, 16A, 17+, 18A, 19Z, 20+, 21Z
 13/2020-ZAST/351
schvaluje stažení bodu 4.12. pořízení Změny č. 5
územního plánu Žamberk z programu jednání.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7A, 8+, 9A, 10A, 11A, 12+, 13+,
14+, 15+, 16A, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 13/2020-ZAST/352
schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové
organizace
Městská
knihovna
Žamberk,
IČO: 72068256, se sídlem Nádražní 743, 564 01
Žamberk, a vydává ji v úplném znění.
přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7A, 8+, 9A, 10A, 11A, 12+, 13+,
14+, 15+, 16A, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
 13/2020-ZAST/353
schvaluje D. D. přísedící pro Okresní soud v Ústí
nad Orlicí na další čtyřleté období.
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přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7A, 8+, 9A, 10A, 11A, 12+, 13+,
14+, 15+, 16A, 17+, 18A, 19+, 20+, 21+
Hlasování:
pro: +, proti: -, zdržel se: Z, nehlasoval: N, nepřítomen: A (absence)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Andrle Petr, Mgr.
Dytrt Jiří
Halbrštát Petr
Halbrštátová Jaroslava
Hlaváčová Martina, Mgr.
Chvátilová Hana, PhDr.
Jäger Ondřej, Ing.
Jedlička Oldřich, Ing. Bc.
Jirešová Jiřina, MUDr.
Kalous Tomáš, Mgr.
Kašpar Jiří
Kotyza Josef, Mgr.
Mencák Jiří, Mgr.
Pospíšil Roman, Mgr.
Procházka Petr
Prokop Jaromír, MUDr.
Šebková Zděnka
Ulrich Tomáš
Vrkoč Ivan
Zářecký Pavel, Ing.
Žejdlík Jaromír, Mgr.
USNESENÍ RM č. 45
ze dne 06.05.2020

 45/2020-RADA/2061
schvaluje ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu
Halbrštátovou.
 45/2020-RADA/2062
schvaluje předložený program jednání RM.
 45/2020-RADA/2063
rozhoduje při výkonu funkce zřizovatele
příspěvkové organizace takto: s účinností ode dne
14.05.2020 se pro veřejnost otevírá příspěvková
organizace města Žamberka Městský kulturní
podnik − FIDIKO Žamberk, se sídlem Nádražní 39,
564 01 Žamberk, IČO: 72068272, za podmínek
stanovených usnesením vlády ČR a platnými
právními předpisy.
 45/2020-RADA/2064
- revokuje usnesení č. 44/2020-RADA/2060
ze dne 30.04.2020
- rozhoduje při výkonu funkce zřizovatele příspěvkové organizace města takto: s účinností ode
dne 11.05.2020 otevírá pro žáky, studenty a další
účastníky zájmového vzdělávání Základní uměleckou školu Petra Ebena, Žamberk, IČO: 770287668,
se sídlem Žamberk, Masarykovo náměstí 145,
za podmínek stanovených usnesením vlády ČR
a platnými právními předpisy.
 45/2020-RADA/2065
rozhoduje při výkonu funkce zřizovatele příspěvkové organizace města, takto: s účinností ode dne
11.05.2020 otevírá pro žáky, studenty a další účastníky zájmového vzdělávání Středisko volného
času, ANIMO, Žamberk, IČO: 72087650, se sídlem
Žamberk, 28. října 713, za podmínek stanovených
usnesením vlády ČR a platnými právními předpisy.
 45/2020-RADA/2066
schvaluje dodatek č. 1 provozního řádu tělocvičny
„U Žirafy“ v souvislosti s nákazou covid-19.
Zpracovala Bc. Kamila Borovičková,
sekretariát starosty města.

