PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 10/2020
USNESENÍ RM č. 46
ze dne 14.05.2020
 46/2020-RADA/2067
schvaluje ověřovatelem zápisu RM PhDr. Hanu
Chvátilovou.
 46/2020-RADA/2068
schvaluje předložený program jednání RM.
 46/2020-RADA/2069
bere na vědomí: společný souhlas stavebního
úřadu MěÚ Žamberk s provedením ohlášeného stavebního záměru − „Přístavba wellness
k rodinnému domu čp. 637“ na pozemku parc.
č. 497/1, 496, 495 v k. ú. Žamberk; oznámení stavebního úřadu o zahájení stavebního řízení na
stavbu „Stavební úpravy zádveří provozního
objektu“ na pozemku parc. č. 4948/1 v k. ú. Žamberk; oznámení stavebního úřadu o zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu
„Přístavba vstupu objektu váhy“ na pozemcích
parc. č. 2106/27 a 4758 v k. ú. Žamberk; souhlas stavebního řízení s provedením ohlášeného stavebního záměru − stavby „Udržovací práce na objektu
městského muzea čp. 472“ na pozemku parc.
č. 918 v k. ú. Žamberk; oznámení stavebního úřadu
o seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí
o umístění stavby „Žamberk VN0565-park-rekonstrukce VN, kVN, IE-12-2006589“ na pozemcích
v k. ú. Žamberk; oznámení stavebního úřadu o
seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí
v rámci stavebního řízení 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, 2081/20,
2084/3 v k. ú. Žamberk; oznámení stavebního
úřadu o seznámení se s podklady pro vydání společného povolení stavby „Výstavba průmyslového
centra MECAWEL“ na pozemku parc. č. 2225, 2228,
3870 v k. ú. Žamberk; územní rozhodnutí o umístění stavby „Technická infrastruktura pro výstavbu
rodinných domů, lokalita Na Skalách Žamberk
− II. etapa“ na pozemcích parc. č. 2422/1, 2432,
2428, 2418/11, 3798/1, 2430/1, 2430/2, 2430/3,
3800 v k. ú. Žamberk; pozvánku stavebního úřadu
na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby „Realizace úspor energií − MěÚ čp. 833 Žamberk − stavební úpravy střešní konstrukce včetně vestavby
kanceláři do části podkroví a vestavby osobní
plošiny − část stavby − 6 kanceláří a sanitární
zařízení v části podkroví a vzduchotechnika“ na
pozemku parc. č. 786/1 v k. ú. Žamberk.
 46/2020-RADA/2070
bere na vědomí: rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ
Žamberk o povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les – 3 ks smrku ztepilého na pozemku
parc. č. 1650/2 v k. ú. Žamberk a o uložení náhradní
výsadby; oznámení odboru ZPZE o zahájení vodoprávního řízení na stavbu „DPH Žampach − stavební úpravy domu Žamberk pro domácnost
dětí“ na pozemcích parc. č. 58, 55, 56, 60, 3745/1
v k. ú. Žamberk; rozhodnutí odboru ZPZE o trvalém odnětí části pozemku č. 3027/1 v k. ú. Žamberk
ze zemědělského půdního fondu pro účel „Komunikace sloužící k obhospodařování zemědělských
a lesních pozemků − náprava stávajícího stavu“.
 46/2020-RADA/2071
bere na vědomí: rozhodnutí odboru SPDO MěÚ
Žamberk o povolení zvláštního užívání místní

komunikace č. 51c parkoviště ul. Divišova pro
umístění prodejních stánků na parkovišti nad Konzumem v Žamberku na pozemku parc. č. 769/2
v k. ú. Žamberk; veřejnou vyhlášku odboru SPDO,
opatření obecné povahy, stanovení přechodné
úpravy provozu na místní komunikaci č. 51c
ul. Divišova z důvodu konání prodejních trhů;
rozhodnutí odboru SPDO o povolení zvláštního
užívání místní komunikace č. 5 ul. Betlém pro
umístění vodovodní přípojky k domu čp. 504 na
pozemku parc. č. 3808/1 v k. ú. Žamberk; rozhodnutí odboru SPDO o povolení zvláštního užívání
místní komunikace č. 75c ul. Školská pro umístění
kontejneru, materiálu a nářadí; rozhodnutí odboru
SPDO o povolení zvláštního užívání místní komunikace č. 9 ul. Českých bratří na pozemku parc. č. 3745/1
v k. ú. Žamberk u domu čp. 224 v k. ú. Žamberk.
 46/2020-RADA/2072
bere na vědomí závazné stanovisko odboru REUP
MěÚ Žamberk k odstranění části vazného trámu
krovu a jeho nahrazení ocelovým táhlem v objektu
špitálu sv. Kateřiny čp. 472 na pozemku parc. č. 918
v k. ú. Žamberk z hlediska zájmů státní památkové
péče.
 46/2020-RADA/2073
souhlasí se zapojením Mateřské školy Sluníčko,
nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, do projektu
v rámci výzvy č. 02_20_080 Šablony III Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
 46/2020-RADA/2074
schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka pro rok 2020 dle tabulky
č. 1.
 46/2020-RADA/2075
bere na vědomí informaci o výši daňových
převodů od Finančního úřadu ke dni 30.04.2020
uvedené v tabulce č. 1.
 46/2020-RADA/2076
bere na vědomí informaci příspěvkové organizace Městský kulturní podnik − FIDIKO Žamberk,
Nádražní 39, Žamberk, o použití fondu investic příspěvkové organizace v roce 2019 na pořízení vestavěných skříní do prostor divadelní šatny
ve výši 73.998 Kč.
 46/2020-RADA/2077
- bere na vědomí Zápis č. 1/2020 z jednání komise
pro likvidaci majetku města Žamberka konaného
dne 07.05.2020
- schvaluje: 1) vyřazení majetku inventární číslo:
AVT/02/03, K34/16/01, AVT/03/07, NB/97/008,
AVT/07/04, AVT/19/01, AVT/94/015, Fy/94/113,
Fy/94/117, Fy/94/128 a Fy/94/077 z účetní
evidence příspěvkové organizace Základní škola
Žamberk, 28. října 581, Žamberk, uvedeného
v Zápisu č. 1/2020 z jednání komise pro likvidaci
majetku města Žamberka a jeho následnou likvidaci dle Směrnice pro likvidaci majetku města
Žamberka. Vyřazení majetku z důvodu jeho
zastarání; 2) vyřazení majetku inventární číslo:
30000251, 30000252, 30000356 a 30000364
z účetní evidence příspěvkové organizace Městská knihovna Žamberk, Nádražní 743, Žamberk,
uvedeného v Zápisu č. 1/2020 z jednání komise
pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho
následnou likvidaci dle předpisu OS2123 Směrnice
pro likvidaci majetku města Žamberka. Vyřazení
majetku z důvodu jeho zastarání, nefunkčnosti;
3) vyřazení majetku inventární číslo 483, 523 a 579
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z účetní evidence příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk,
uvedeného v Zápisu č. 1/2020 z jednání komise
pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho
následnou likvidaci dle předpisu OS2123 Směrnice
pro likvidaci majetku města Žamberka. Majetek inventární číslo 579 nejprve nabídnout k dalšímu využití jiným subjektům v souladu s předpisem OS2123 Směrnice pro likvidaci majetku města
Žamberka. Vyřazení majetku z důvodu zastarání,
popř. nevhodnosti k práci se současným softwarem; 4) vyřazení majetku inventární číslo 368
a 443 z účetní evidence příspěvkové organizace
Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk,
uvedeného v Zápisu č. 1/2020 z jednání komise pro
likvidaci majetku města Žamberka a jeho následnou likvidaci dle předpisu OS2123 Směrnice pro
likvidaci majetku města Žamberka. Majetek inventární číslo 443 nejprve nabídnout k dalšímu využití
jiným subjektům v souladu s předpisem OS2123
Směrnice pro likvidaci majetku města Žamberka.
Vyřazení majetku z důvodu zastarání, nevhodnosti k práci se současným softwarem; 5) vyřazení majetku inventární číslo 300001382 z účetní
evidence příspěvkové organizace Městský kulturní
podnik − FIDIKO Žamberk, Nádražní 39, Žamberk,
uvedeného v Zápisu č. 1/2020 z jednání komise
pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho
následnou likvidaci dle předpisu OS2123 Směrnice
pro likvidaci majetku města Žamberka. Vyřazení
majetku z důvodu jeho nefunkčnosti; 6) vyřazení
majetku inventární číslo: 12, 579, 991, 954, 941,
1013, 649, 650 a 651 z účetní evidence příspěvkové
organizace Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova 357, Žamberk, uvedeného v Zápisu
č. 1/2020 z jednání komise pro likvidaci majetku
města Žamberka a jeho následnou likvidaci dle
předpisu OS2123 Směrnice pro likvidaci majetku
města Žamberka. Vyřazení majetku z důvodu
jeho nefunkčnosti, rozbití 7) v souladu se Zápisem
č. 1/2020 z jednání komise pro likvidaci majetku
města Žamberka konaného dne 07.05.2020 vyřazení majetku v hodnotě 185.850,82 Kč z majetkové
a účetní evidence města vedené oddělením IT
dle návrhu uvedeného v článku „1.4.5 Zbytný
majetek“ zprávy Ústřední inventarizační komise a
přílohy číslo 3; 8) v souladu se Zápisem č. 1/2020
z jednání komise pro likvidaci majetku města
Žamberka konaného dne 07.05.2020 vyřazení
majetku v hodnotě 3.540.611,70 Kč z majetkové
a účetní evidence města vedené odborem REUP
dle návrhu uvedeného v článku „1.4.5 Zbytný
majetek“ zprávy Ústřední inventarizační komise a
přílohy číslo 4; 9) v souladu se Zápisem č. 1/2020
z jednání komise pro likvidaci majetku města
Žamberka konaného dne 07.05.2020 vyřazení
majetku z majetkové a účetní evidence města
vedené odborem REUP dle návrhu uvedeného
v článku „1.4.5 Zbytný majetek“ zprávy Ústřední
inventarizační komise a přílohy číslo 6 a majetku
s inventárním číslem 30001158; 10) v souladu
se Zápisem č. 1/2020 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka konaného dne
07.05.2020 prodej majetku uvedeného v článku
„1.4.5 Zbytný majetek“ zprávy Ústřední inventarizační komise, přílohy číslo 6, za cenu navrženou v Zápise č. 1/2020 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka konaného dne

07.05.2020; 11) v souladu se Zápisem č. 1/2020
z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka konaného dne 07.05.2020 vyřazení majetku
z majetkové a účetní evidence města vedené
oddělením IT dle návrhu uvedeného v článku „1.4.5
Zbytný majetek“ zprávy Ústřední inventarizační
komise a přílohy číslo 7 − inventární číslo 30001735,
30001738 a 30001740 a vyřazení majetku uvedeného v příloze číslo 6 vyjma majetku inventární
číslo 30001907 a 30002035 a majetku, u kterého je nutné doložit odborný posudek, a vyjma
majetku, u kterého je povinnost jej nabídnout
k dalšímu využití; 12) v souladu se Zápisem č. 1/2020
z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka konaného dne 07.05.2020 vyřazení majetku
s pořizovací cenou nižší než 3.000 Kč z majetkové
a účetní evidence města vedené odborem REUP
a jeho následnou likvidaci dle návrhu uvedeného
v článku „1.4.5 Zbytný majetek“ zprávy Ústřední
inventarizační komise, přílohy číslo 6 a 7; 13) v
souladu se Zápisem č. 1/2020 z jednání komise
pro likvidaci majetku města Žamberka konaného
dne 07.05.2020 prodej majetku s pořizovací cenou
nižší než 3.000 Kč a jeho vyřazení z majetkové a
účetní evidence města vedené odborem REUP dle
návrhu a za cenu uvedenou v článku „1.4.5 Zbytný
majetek“ zprávy Ústřední inventarizační komise,
přílohy číslo 7; 14) v souladu se Zápisem č. 1/2020
z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka konaného dne 07.05.2020 vyřazení majetku
s pořizovací cenou nižší než 3.000 Kč z majetkové
a účetní evidence města vedené oddělením IT
a jeho následnou likvidaci dle návrhu uvedeného
v článku „1.4.5 Zbytný majetek“ zprávy Ústřední
inventarizační komise, přílohy číslo 6, inventární
čísla: 30001646, 30001647, 30001779, 30001780,
30003124, 30003126, 30003127, 30003128,
30003129, 30003137, 30003138 a přílohy číslo 7
- neschvaluje: 1) v souladu se Zápisem č. 1/2020
z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka konaného dne 07.05.2020 vyřazení majetku
v hodnotě 1.688.706,72 Kč z majetkové a účetní
evidence města vedené oddělením IT dle návrhu
uvedeného v článku „1.4.5 Zbytný majetek“ zprávy
Ústřední inventarizační komise a přílohy číslo
2 a ukládá vedoucímu oddělní IT předložit Radě
města Žamberka odborný posudek o morálním
zastarání a další nepoužitelnosti majetku navrženého k vyřazení z účetní evidence. Na základě
tohoto posudku bude jednáno o dalším využití
nebo vyřazení majetku; 2) v souladu se Zápisem
č. 1/2020 z jednání komise pro likvidaci majetku
města Žamberka konaného dne 07.05.2020 vyřazení majetku v hodnotě 918.548,57 Kč z majetkové a účetní evidence města vedené oddělením
IT dle návrhu uvedeného v článku „1.4.5 Zbytný
majetek“ zprávy Ústřední inventarizační komise
a přílohy číslo 5 a ukládá vedoucímu oddělní IT
předložit Radě města Žamberka odborný posudek o morálním zastarání a další nepoužitelnosti
majetku navrženého k vyřazení z účetní evidence.
Na základě tohoto posudku bude jednáno o dalším
využití nebo vyřazení majetku
- ukládá oddělení informatiky: 1) zajistit odborný
posudek o morálním zastarání a další nepoužitelnosti majetku uvedeného v příloze číslo 6 a navrženého k vyřazení z účetní evidence (inventární
čísla: 30001391, 30001395, 30001397, 30001399,
30001405, 30001407, 30001409, 30001411,
30001503, 30001504, 30001513, 30001550,
30001557, 30001578, 30001584, 30001596,
30001604, 30001629, 30001674, 30001680,
30001694, 30001698, 30001701, 30001730,

30001763, 30001910, 30001920, 30001926,
30001928, 30001931, 30001935, 30001939,
30002171, 30002174, 30002176, 30002376,
30002776, 30002920, 30002921, 30002922,
30002924, 30002925, 30002927, 30002939,
30002941, 30002945, 30002949) a předložit
odborný posudek na vědomí Radě města Žamberka. Na základě tohoto posudku bude schváleno další využití nebo vyřazení majetku; 2) zajistit
vyřazení majetku uvedeného v příloze č. 3 zprávy
Ústřední inventarizační komise z majetkové
a účetní evidence města; 3) v souladu se Zápisem
č. 1/2020 z jednání komise pro likvidaci majetku
města Žamberka konaného dne 07.05.2020 nabídnout majetek uvedený v článku „1.4.5 Zbytný majetek“ zprávy Ústřední inventarizační komise, přílohy číslo 6 (inventární číslo 30001398, 30001400,
30001404, 30001406, 30001408, 30001410,
30001412, 30001505, 30001605, 30001909,
30001921, 30001932, 30001936, 30001940) dalším
subjektům k využití, a to dle pravidel stanovených
ve vnitřním předpise číslo OS2123 Směrnice pro
likvidaci majetku města Žamberka.
Termín: 30.06.2020
- ukládá odboru regionálního rozvoje a územního
plánování: 1) zajistit vyřazení majetku uvedeného
v příloze č. 4 zprávy Ústřední inventarizační komise
z majetkové a účetní evidence města; 2) předložit
Radě města Žamberka odborný posudek o morálním zastarání a další nepoužitelnosti majetku
inventární číslo 895 uvedeného v příloze číslo 6
zprávy Ústřední inventarizační komise a zajistit
jeho následné vyřazení z účetní evidence; 3) zajistit
prodej a vyřazení majetku uvedeného v příloze č. 6
zprávy Ústřední inventarizační komise z majetkové
a účetní evidence města; 4) zajistit prodej majetku
s pořizovací cenou nižší než 3.000 Kč uvedeného
v příloze č. 7 zprávy Ústřední inventarizační komise
a jeho následné vyřazení z majetkové a účetní
evidence města. Termín: 30.06.2020.
 46/2020-RADA/2078
- schvaluje „Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období
od 30.05.2020 do 28.09.2020 a úhradě nákladů
s tím spojených. Evidenční číslo smlouvy ODSH/20“
uzavíranou mezi městem Žamberkem, Masarykovo nám. 166, Žamberk, a Pardubickým krajem,
Komenského náměstí 125, Pardubice
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
 46/2020-RADA/2079
- ruší usnesení č. 27/2019-RADA/1378 ze dne
31.10.2019
- bere se souhlasem na vědomí zvolení způsobu
vytápění v nově rekonstruovaném Infocentru
pomocí multisplitových jednotek vzduch-vzduch
(tepelné čerpadlo) doplněných o přímotopy menších výkonů.
 46/2020-RADA/2080
schvaluje zřízení věcného břemene na části
pozemku parc. č. 4307/1 − trvalý travní porost
z celkové výměry 416 m2 vedeného na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk z důvodu umístění plynové přípojky k domu čp. 1219 na pozemku
parc. č. 4296/2 vedeném na LV č. 696 (žadatel) pro
obec a k. ú. Žamberk dle smlouvy o zřízení věcného břemene č. 990010789/2/2020 v rozsahu
GP č. pl. 3328-1007/2020 ze dne 24.01.2020
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Žadatel: GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1,
Zábrdovice, 602 00 Brno, P. N., M. Ř.
 46/2020-RADA/2081
doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1097/3 − zahrada o výměře
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78 m2 v obci a k. ú. Žamberk za kupní cenu ve výši
50 Kč/m2 (k této částce bude připočtena platná
sazba DPH). Žadatel: J. K.
 46/2020-RADA/2082
- schvaluje dodatek č. 3 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. 3
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.
 46/2020-RADA/2083
ukládá odboru regionálního rozvoje a územního
plánování vyvěsit na úřední desku Městského
úřadu Žamberk záměr pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 446 − bytový dům na pozemku
parc. č. 831 − zast. plocha a nádvoří o výměře 215 m2
vedeném na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk
z důvodu umístění provozovny topenářského
a instalatérského střediska. Jedná se o kancelář
o výměře 15 m2, sklad o výměře 8,75 m2, vše
v 1. patře budovy čp. 446. Žadatel: sella spol. s r. o.,
Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí; Správa budov
Žamberk s. r. o., Klostermanova 990, 564 01
Žamberk. Termín: 15.05.2020.
 46/2020-RADA/2084
schvaluje zřízení věcného břemene − služebnosti na částech pozemků parc. č. 66/6 − ost. plocha, zeleň o celkové výměře 156 m2, parc. č. 68 −
zahrada o celkové výměře 30 m2, parc. č. 73 − ost.
plocha, jiná plocha o celkové výměře 120 m2, parc.
č. 116/2 − zahrada z celkové výměry 28 m2, parc.
č. 3715/1 − ost. plocha, jiná plocha z celkové
výměry 3 818 m2, parc. č. 3744/1 − ost. plocha,
ost. komunikace z celkové výměry 2 392 m2, parc.
č. 3746 − ost. plocha, ost. komunikace z celkové
výměry 1 368 m2, parc. č. 3747/1 − ost. plocha,
ost. komunikace z celkové výměry 852 m2, vše
vedené na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk
v rozsahu dle Smlouvy o zřízení věcného břemene
− služebnosti č. IE-12-2005164/VB/1 Žamberk
vývody z TS376-rekonstrukce NN, kNN, v rozsahu
dle GP č. pl. 3311-215/2019 ze dne 16.01.2020, za jednorázovou náhradu ve výši 30.100 Kč (k této částce
bude připočtena platná sazba DPH) a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy. Žadatel: ČEZ
Distribuce, a. s., zastoupená společností MATEX HK
s. r. o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové.
 46/2020-RADA/2085
souhlasí jako vlastník pozemku parc. č. 3789 −
ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 472 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk
(místní komunikace III. třídy) se stavbou zděného
oplocení na vedlejším pozemku parc. č. 2313/1 −
trvalý travní porost o výměře 6 097 m2 vedeném
na LV č. 2850 (žadatel − SJM D. a M. Š.) 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. Š.
 46/2020-RADA/2086
- schvaluje: 1) smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod číslo 7095300 mezi městem
Žamberkem a společností Vodovody a kanalizace
Žamberk, veřejná obchodní společnost, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, IČO: 60930811,
pro objekt čp. 1358 na dobu neurčitou 2) smlouvu

o dodávce vody a odvádění odpadních vod číslo
1000645 mezi městem Žamberkem a společností Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná
obchodní společnost, Masarykovo nám. 166, 564
01 Žamberk, IČO: 60930811, pro objekt tělocvičny
U Žirafy na dobu neurčitou; 3) smlouvu o dodávce
vody a odvádění odpadních vod číslo 7090600
mezi městem Žamberkem a společností Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní
společnost, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, IČO: 60930811, pro objekt čp. 166 na dobu
neurčitou; 4) smlouvy o dodávce vody a odvádění
odpadních vod číslo 1000681, 1000682 a 1000683
mezi městem Žamberkem a společností Vodovody
a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk,
IČO: 60930811, pro objekt čp. 833 (3 vodoměry)
na dobu neurčitou
- pověřuje starostu města podpisem smluv.
 46/2020-RADA/2087
- bere na vědomí informaci o zjištěném stavu
biologického napadení stropních trámů na akci
„Obnova střechy radnice čp. 166, Masarykovo
nám., Žamberk“
- souhlasí s provedením sanace zhlaví odhalených stropních trámů dle doporučení biologického posudku od spol. INRECO s. r. o. v rámci akce
„Obnova střechy radnice čp. 166, Masarykovo
nám., Žamberk“.
 46/2020-RADA/2088
jmenuje: 1) komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „ZŠ Žamberk
581 − přírodovědná učebna s laboratoří a bezbariérové úpravy“ (dodávka nábytku) ve složení:
Ivan Vrkoč (náhradník Ing. Bc. Oldřich Jedlička),
Ing. Lenka Fránková (náhradník Martin Mimra),
Ing. David Vacek (náhradník Ing. Lenka Dušková), Radka Stránská (náhradník Ivana Hečková),
Zděnka Šebková (náhradník Jaroslava Halbrštátová); 2) komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „ZŠ Žamberk 581 −
přírodovědná učebna s laboratoří a bezbariérové
úpravy“ (dodávka technického zařízení) ve složení
Ivan Vrkoč (náhradník Ing. Bc. Oldřich Jedlička),
Ing. Lenka Fránková (náhradník Martin Mimra),
Ing. David Vacek (náhradník Ing. Lenka Dušková),
Radka Stránská (náhradník Ivana Hečková), Jaroslava Halbrštátová (náhradník Zděnka Šebková).
 46/2020-RADA/2089
- ruší své usnesení č. 64/2017-RADA/3240 ze dne
12.01.2017 ve věci schválení prodeje pozemku parc.
č. 10159/2 − ost. plocha, jiná plocha o výměře 1 013 m2
vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk
za kupní cenu dle cenové mapy, t. j. 200 Kč/m2.
Žadatel: J. a J. M., J. M.
- ukládá odboru regionálního rozvoje a územního
plánování vyvěsit na úřední desku Městského
úřadu Žamberk záměr prodeje pozemku parc. č.
10159/2 − ost. plocha, jiná plocha o výměře 1 013 m2
vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk.
Žadatel: J. M. Termín: 15.05.2020.
 46/2020-RADA/2090
schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
5.000 Kč dle Pravidel SAM 3221 pro narozené dítě
dle přílohy a pověřuje starostu města podpisem
darovací smlouvy.
 46/2020-RADA/2091
bere na vědomí informaci odboru PRAV o žádostech o poskytnutí informací.
 46/2020-RADA/2092
- bere na vědomí stížnost obyvatel na podmínky života v ulici Albertova, Žamberk a žádost
o nápravu a řešení

- ukládá starostovi města zaslat stěžovatelům
odpověď na podanou stížnost. Termín: 21.05.2020.
 46/2020-RADA/2093
- bere na vědomí stížnost J. K. na nájemce pozemku
parc. č. 2665 v k. ú. Žamberk
- ukládá starostovi města: 1) zaslat J. K. odpověď
na podanou stížnost. Termín: 22.05.2020; 2) zaslat
T. B. upozornění na porušení nájemní smlouvy.
Termín: 22.05.2020.
 46/2020-RADA/2094
- ukládá odboru regionálního rozvoje a územního plánování zveřejnit na úřední desce změnu
podstatného prvku smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově čp. 833 v Žamberku ze dne
07.01.2009 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3, a to změnu
předmětu nájmu, tj. nové nebytové prostory ve
4. nadzemním podlaží domu čp. 833 v Žamberku
a předání nebytových prostor v 1. NP zpět městu,
a ceny nájmu. Termín: 20.05.2020
- schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor ve 4. nadzemním podlaží budovy čp. 833
v Žamberku mezi městem Žamberkem a Českou
republikou − Úřadem práce.
 46/2020-RADA/2095
schvaluje částečné prominutí nájemného/platby
za umístění kontejnerů na textil v Žamberku
v období od 12.03.2020 do 12.06.2020 na základě
žádosti společnosti Dimatex CS spol. s r. o.
 46/2020-RADA/2096
schvaluje rozšířit schodiště v rámci stavby PPO
na parc. č. 124/2, 5086 a 3744/3 a umožnit přístup
veřejnosti ke korytu toku.
 46/2020-RADA/2097
schvaluje podání žádosti o investiční dotaci − pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku
SDH města.
 46/2020-RADA/2098
- schvaluje odstranění starého zábradlí a instalaci nového na nábřežní zdi na pravém břehu řeky
od mostu na Draha výše betonové lávky v délce
189 m zhotovitelem MADOS MT s. r. o., Lupenice
- ukládá odboru právnímu a odboru obrany
a krizového řízení připravit smlouvu o dílo.
 46/2020-RADA/2099
bere na vědomí informaci k vývoji nouzového
stavu a opatření k covid-19 k 13.05.2020.
 46/2020-RADA/2100
- schvaluje návrh nominovat Centrum sociální

péče města Žamberk na cenu Duhové křídlo 2020
- ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví podat nominační návrh. Termín: 31.05.2020.
 46/2020-RADA/2101
neschvaluje rozvojový záměr Alzheimercentrum
Pardubice z. ú., Sokolovská 675/9, Praha - Karlín
k zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb
na území Pardubického kraje pro rok 2021
 46/2020-RADA/2102
schvaluje v případě ukončení nouzového stavu
zřídit Skupinu zájmového vzdělávání pro děti ve
věku od 3 do 10 let pro vybrané profese (viz příloha) při Středisku volného času, ANIMO, Žamberk,
IČO: 72087650, místo konání − pronajaté prostory
v Základní škole Nádražní 743, Žamberk. Provoz
bude zajištěn do 22.05.2020. Zodpovědná osoba
Mgr. Roman Pospíšil.
 46/2020-RADA/2103
rozhoduje při výkonu funkce zřizovatele příspěvkové organizace města takto: s účinností ode dne
25.05.2020 otevírá pro děti Mateřskou školu SLUNÍČKO a Mateřskou školu ČTYŘLÍSTEK za hygienických podmínek stanovených dokumentem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Provoz
mateřských škol v období do konce školního roku
2019//2020“.
 46/2020-RADA/2104
- bere na vědomí inspekční zprávu a protokol
o kontrole České školní inspekce, pardubického
inspektorátu, k provedené kontrole v příspěvkové organizaci Středisko volného času, ANIMO,
Žamberk ve dnech 03.-05.03.2020
- ukládá odboru REUP ve spolupráci s ředitelkou
příspěvkové organizace připravit do návrhu rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok
2021 vhodné zabezpečení vstupu do hlavní budovy
organizace. Termín: 30.11.2020.
 46/2020-RADA/2105
- revokuje usnesení RM č. 42/2020-RADA/2006
ze dne 16.04.2020
- jmenuje zástupce města Ivana Vrkoče
a PhDr. Hanu Chvátilovou do výběrové komise
pro otevírání a posouzení nabídek veřejné zakázky
na zhotovitele stavby „Tenisová hala Žamberk“.
Zpracovala Bc. Kamila Borovičková,
sekretariát starosty města.

Svaz diabetiků v Žamberku

Oznamujeme členům Svazu diabetiků v Žamberku, že vzhledem k uvolnění karantény opět
zahajujeme naše pravidelné schůzky spojené s přednáškou, a to počínaje 11. červnem 2020
v 15:30 hodin v zasedací místnosti budovy městského úřadu. Po přednášce budeme společně
řešit možnost rekondičního pobytu v letošním roce.
Bohumil Vik, předseda organizace

Na výlety po kraji můžete vyrazit
s novou cyklomapou

Pardubický kraj je ideální destinací pro všechny milovníky cykloturistiky. Rozsáhlá síť cyklostezek,
značené cyklotrasy, velká koncentrace památek a hlavně rozmanitost terénu od jízdy po rovince
v Polabí až po náročné trialy v oblasti Králického Sněžníku a Orlických hor − to jsou přednosti,
které návštěvníky přitahují.
„Letos více než kdykoliv jindy budou lidé plánovat dovolenou v tuzemsku a my se na tuto skutečnost
operativně připravujeme. Dlouhodobě se v marketingu cestovního ruchu profilujeme jako kraj vhodný
pro cyklisty, a i proto jsme se rozhodli pro vydání zbrusu nové cykloturistické mapy našeho kraje.
V příštích dnech ji budeme distribuovat do všech turistických informačních center v Pardubickém kraji,
kde si ji zájemci budou moct zdarma vyzvednout,“ sdělil René Živný, radní Pardubického kraje zodpovědný
za sport a cestovní ruch. Mapu zpracovala Destinační společnost Východní Čechy, která má také na starosti její distribuci po kraji. Je v měřítku 1 : 160 000.
Tisková zpráva Pardubického kraje
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Stomatologická pohotovost v červnu 2020
6.−7. 6. 2020

MUDr. Eva Vítková

Červená Voda 330 (MOVIOM)

465 626 460

13.−14. 6. 2020

MUDr. Lenka Vlasatá

Jablonné n. Orl., Na Dílech 622

465 642 765

20.−21. 6. 2020

MUDR. Martin Appl

Dolní Čermná 222

465 393 266

27.−28. 6. 2020

MUDr. Renata Beranová

Jablonné n. Orl., U koupaliště 149

465 642 267

Hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu na Královéhradecku,
Pardubicku a Liberecku přivítaly první návštěvníky v pondělí 25. května
Do 9. června zůstane z důvodu stavební obnovy uzavřen hrad Kunětická hora. Naopak hrad Trosky, který je
přístupný již od 11. května, zpřístupňuje i věž Babu, která byla dosud uzavřena z důvodu opravy schodiště.
Územní památková správa na Sychrově obhospodařuje celkem 17 objektů v Libereckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji, z toho 16 jich bude zpřístupněno, ovšem s bezpečnostními opatřeními
pro návštěvníky i zaměstnance. „Na všech objektech budeme zpřístupňovat minimálně základní, tedy
hlavní prohlídkový okruh, ale snižujeme počty osob ve skupině, menšími místnostmi se bude procházet a výklad bude poskytován tam, kde budou možné rozestupy, návštěvník musí mít zakryté dýchací
cesty po celou dobu pobytu v areálu“, upřesňuje Miloš Kadlec, ředitel ÚPS na Sychrově a dodává: „Máme
připraveny bezdotykové stojany s desinfekcí, častěji budeme umývat a desinfikovat toalety a samozřejmě pokladny, také kliky a podobně. Podle zájmu veřejnosti bychom postupně zpřístupňovali i další
prohlídkové okruhy. S velkou částí z nich počítáme na období hlavních prázdnin. Co se týče počtů osob na
prohlídce, uvádíme maximální počet na webech jednotlivých objektů. Vše budeme korigovat dle zájmu
veřejnosti a s ohledem na aktuální vývoj pandemie koronaviru“.
Na hradě Litice byla obnovena a rozšířena expozice archeologických nálezů o dosud nevystavené předměty převážně z 15. století, které byly nalezeny při archeologických výzkumech při opravách hradu. Jedná se o kachle z gotických kamen, užitkovou keramiku, železné předměty i dělové koule.
Ve vybraných časech bude také na Liticích promítán populárně naučný film věnovaný tomuto hradu.
Na hradě pokračuje statické zajištění a konzervace torza východního křídla. Cílem je během několika let
stavebně zajistit a následně zpřístupnit celý areál hradu.
Tisková zpráva NPÚ, redakčně zkráceno
Článek ze zpravodaje The Chronotype (zpravodaj města Rice Lake):

Sister cities feel similar impacts of covid-19

Anyone who has connected with Rice Lake´s sister cities knows that Žamberk and Miharu and their
citizens share many similarities with us. Unfortunately, the effects of the covid-19 pandemic are among
those similarities in the sister cities in the Czech Republic and Japan.
In Žamberk´s region – Ústí nad Orlicí District, population 138,000 – there have been 25 cases,
few of which have been reported in recent weeks. In Miharu´s region – Fukushima Prefecture, population
1,8 million – there have been nearly 100 cases.
Miharu
Japan is still under a coronavirus state of emergency, which was extended this week until the end of May,
though there have been no hard lockdowns. „Of course, everyone is stressed about the uncertainty of it
all,“ said Jeana Schieffer, a Rice Lake native who has taught English in Miharu since 1986. „I run an English
kindergarten in Koriyama and teach English conversation in Koriyama and Miharu. We cancelled English conversation classes from mid April just like the violin, piano, swimming, kids sports, etc. However,
we will try to open online lessons from May 7. We are scrambling now to learn how to host online lessons
and inform our students how to log in from a tablet or cell phone. Public schools don´t really have
the option of teleschool either as most Japanese homes do not have a computer or even internet.
Everyone here uses their phones, and most children have never used a computer,“ said Schieffer.
But technological shortcomings are not the only struggle for those staying home. „It is not practical for
Japanese people to work from home, because Japanese homes are typically very small,“ said Schieffer.
„If the schools are closed and parents are at home, too, it would be three or four people spending all day
together in a space about the size of your kitchen. Not very practical. So most companies are keeping
their doors open and most adults are still headed to work.“
Japan´s school year typically begins in April. „Parents are concerned about how much longer schools
will be cancelled. We expect the schools to be closed til the end of May at least, but no one knows
for sure,“ said Schieffer.
Service businesses remain open, with several precautions in place. „Most stores and restaurants are still
open. They have put up plastic sheets at registers to protect the staff, and marked floors with signs
to make customers stand 6 feet apart. Tables in restaurants have been removed ort he chairs removed
to make people sit farther apart. Everyone here wears a mask, including children, when out in public,“
said Schieffer.
Schieffer said the people of Miharu are looking out for each other and staying socially connected as best
they can. „I stopped by the home of the former Mayor of Miharu, Hiroshi Itoh, recently,“ she said. „He and
his wife, Junko, are in good health and on their sixth week of home quarantine. They are both elderly
and she has longstanding health issues, so I was relieved them to see them in well spirists. He mentioned that they have received many letters and cards from friends in Rice Lake concerned about them,
and they were very grateful for everyone´s concern.“ Ryan Urban, The Chronotype, May 13, 2020
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Pohotovostní služby
zubních lékařů
Na stránkách Pardubického kraje je dostupná
přehledná tabulka lékařské pohotovostní služby
zubních lékařů pro celý rok 2020:
www.pardubickykraj.cz/lekarska-sluzba.
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci doporučujeme vždy si telefonicky ověřit,
za jakých podmínek lékař ordinuje.

CYKLOBUSY

vyjedou i v tomto roce
Vydat se na pěší nebo cyklistický výlet po
Pardubickém kraji bude o něco snazší, po roce
opět vyjedou oblíbené cyklobusy. Poznávání
historických krás a malebné přírody našeho
regionu je tak všem blíže na dosah. „Tápali jsme,
jestli cyklobusy v letošním roce vůbec vyjedou. Celá koronavirová situace nám nedala
spát do poslední chvíle,“ podotkl Michal Kortyš, náměstek hejtmana Pardubického kraje
zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost,
a doplnil: „Naštěstí vše přechází k normálu, a tak
jsme diskutovali o možném zajištění této oblíbené dopravy i pro letošek. Jsem rád, že nakonec cyklobusy vyjedou a přepraví tak občany
křížem krážem po krásách našeho kraje.“
Cyklobusy poprvé vyrazí v sobotu 30. května
a budou v provozu až do pondělí 28. září 2020.
Vyjedou tak každou sobotu a neděli, ale také
i o státních svátcích. Linky cyklobusů budou
téměř stejné jako v roce předchozím. „Oproti
minulému roku máme z důvodu preventivních
hygienických opatření novinku týkající se přepravy kol. Tou je povinnost cestujících provést
si sám nakládku a vykládku kola,“ dodal Michal
Kortyš.
Na všech linkách platí jednotný tarif IREDO.
Cena za převoz kola je 20 Kč bez ohledu na vzdálenost. Aktuální jízdní řády společně s nutnými
informacemi jsou dostupné na veřejných
dopravních portálech www.portal.idos.cz,
www.idos.cz nebo můžete využít mobilní
aplikaci IDS IREDO dostupnou ke stažení
na www.oredo.cz. Obrátit se také můžete na
Call centrum IREDO, tel.: 491 580 333.
Tisková zpráva Pardubického kraje

Kognitivní trénink
pro každého
Zajímá vás, co jsou to kognitivní dovednosti?
Chcete zjistit úroveň vaší pozornosti, paměti
nebo si ověřit, jak silní jste v logickém uvažování? Navštivte 18. června knihovnu v Ústí
nad Orlicí a seznamte se s organizací CEDR
Pardubice o. p. s., která kognitivní tréninky svým
klientům poskytuje.
Jana Koželuhová, DiS.,
vedoucí sociální pracovnice

