PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 11/2020
USNESENÍ RM č. 47
ze dne 28.05.2020
 47/2020-RADA/2106
schvaluje ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku.
 47/2020-RADA/2107
schvaluje předložený program jednání RM.
 47/2020-RADA/2108
schvaluje v působnosti valné hromady společnosti
Správa budov Žamberk s. r. o., se sídlem Žamberk,
Klostermanova 990, IČO: 25280091, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové:
1) účetní závěrku společnosti Správa budov Žamberk
s. r. o., Klostermanova 990, Žamberk, za rok 2019;
2) hospodářský výsledek společnosti Správa budov
Žamberk s. r. o. dosažený ke dni 31.12.2019: zisk ve výši
696.638,39 Kč; 3) rozdělení zisku ve výši 696.638,39 Kč
dosaženého společností Správa budov Žamberk s. r. o.
za rok 2019 následovně: příděl do sociálního fondu
společnosti Správa budov Žamberk s. r. o. ve výši 3 %
z objemu hrubých mezd zúčtovaných k výplatě za rok
2019, ve výši 143.069 Kč; příděl do fondu rozvoje společnosti Správa budov Žamberk s. r. o. ve výši 553.569,39 Kč.
 47/2020-RADA/2109
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 „Bytového domu“ na pozemcích parc. č. 749/3,
749/44, 749/10, 749/2, 749/15, 749/18, 748/1 v k. ú. Žamberk; kolaudační souhlas stavebního úřadu pro stavbu
„Realizace úspor energií − MěÚ č.p. 833 Žamberk − stavební úpravy střešní konstrukce včetně vestavby kanceláří 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; oznámení stavebního úřadu o seznámení se
s podklady pro vydání rozhodnutí v rámci územního
řízení o umístění stavby „I/11 Žamberk, most ev. č. 11-065“
na pozemcích v k. ú. Žamberk; oznámení stavebního
úřadu o zahájení společného územního a stavebního
řízení, povolení změny stavby před jejím dokončením,
stavby „Stavební úpravy a přístavby RD 517“ na pozemku
parc. č. 3606/1, 3608/4, 3607/1 v k. ú. Žamberk; oznámení
stavebního úřadu o seznámení se s podklady pro vydání
rozhodnutí v rámci stavebního řízení na stavbu „Stavební
úpravy zádveří provozního objektu“ na pozemku parc.
č. 4948/1 v k. ú. Žamberk; oznámení stavebního úřadu
o zahájení řízení o nařízení odstranění stavby „Stavební
úpravy a nástavba rodinného domu čp. 603” na pozemku
parc. č. 1018 v k. ú. Žamberk; oznámení stavebního úřadu
o zahájení řízení o nařízení odstranění stavby „Stavební
úpravy rodinného domu čp. 394” na pozemku parc.
č. 1287 v k. ú. Žamberk; rozhodnutí stavebního úřadu
o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání
území pro stavbu „Přístavba RD čp. 936” na pozemcích
parc. č. 1998/3, 1998/6 v k. ú. Žamberk; oznámení stavebního úřadu o zahájení územního řízení o změně umístění
stavby „Protipovodňová ochrana na toku Divoké Orlice“
na pozemcích parc. č. 32, 3882/34, 101/3, 102, 3715/1
v k. ú. Žamberk; oznámení stavebního úřadu o seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí v rámci společného územního a stavebního řízení na stavbu „Přístavba
vstupu objektu váhy“ na pozemcích parc. č. 2106/27, 4758
v k. ú. Žamberk; oznámení stavebního úřadu o seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí v rámci řízení
o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu
„Kulturní centrum a domov pro seniory Žamberk” na
pozemcích v k. ú. Žamberk; územní souhlas stavebního
úřadu o umístění stavby „Oplocení“ na pozemku parc.
č. 1041/1 v k. ú. Žamberk; oznámení stavebního úřadu
o seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí v rámci
řízení o společném povolení stavby „Novostavba RD“
na pozemku parc. č. 2217/15, 3785/1 v k. ú. Žamberk.

 47/2020-RADA/2110
bere na vědomí: rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ
Žamberk o povolení kácení dřevin rostoucích mimo
les „1 ks smrku ztepilého na pozemku parc. č. 1195/7
v k. ú. Žamberk“ a o uložení náhradní výsadby; rozhodnutí odboru ZPZE o vydání souhlasu pro územní rozhodnutí s názvem „Lávka přes Divokou Orlici − Žamberk,
Za Sokolovnou“ na pozemcích parc. č. 1598/1, 3730,
3736/1, 3882/34 v k. ú. Žamberk; rozhodnutí odboru
ZPZE o vydání souhlasu ke stavebnímu záměru „DPH
Žampach − stavební úpravy domu Žamberk pro domácnost děti“ na pozemcích parc. č. 58, 55, 56, 60, 3745/1
v k. ú. Žamberk; oznámení odboru ZPZE o zahájení vodoprávního řízení ve věci „Schválení plánu opatření pro
případy havárie − ZEZ SILKO, s. r. o.“ v k. ú. Žamberk.
 47/2020-RADA/2111
bere na vědomí: veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ
Žamberk, oznámení o zahájení správního řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních
komunikací č. 8d před muzeem − nového chodníku před
budovou muzea podél silnice I/11 navazujícího na stávající chodník podél silnice II/310; rozhodnutí odboru SPDO
o povolení uzavírky silnice II/312 v Pastvinách z důvodu
rekonstrukce mostního objektu ev. č. 312-006; rozhodnutí odboru SPDO o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 83 pro umístění inženýrských sítí − kabelu
CYKY 4 x 10 stanice KAO, Žamberk, do místní komunikace
v rámci akce „Komunikace U Dlouhoňovic“; rozhodnutí
odboru SPDO 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;
rozhodnutí odboru SPDO o povolení zvláštního užívání
místní komunikace č. 27d − chodníku v ul. Nádražní před
čp. 751 pro umístění lešení na pozemku parc. č. 3689/3
v k. ú. Žamberk; veřejnou vyhlášku odboru SPDO,
opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy
provozu na místní komunikaci č. 76c ul. Špitálka z důvodu
provádění stavebních prací − překopu místní komunikace z důvodu realizace stavby přípojky elektřiny.
 47/2020-RADA/2112
bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru OZPZ ve zjišťovacím řízení
záměru „Terénní úpravy areálu pro motokros − deponie
p. č. 2376/1 v k. ú. Žamberk 794367“.
 47/2020-RADA/2113
- bere se souhlasem na vědomí návrh na rozdělení
dotací poskytovaných z rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2020 z dotačních programů Podpora
kultury, Podpora volnočasových aktivit, Podpora sportu
a tělovýchovy a Individuální dotace
- pověřuje manažerku dotací přípravou smluv o poskytnutí dotace dle tohoto návrhu na rozdělení dotací.
 47/2020-RADA/2114
- schvaluje: 1) darovací smlouvu mezi městem Žamberkem, Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČO: 00279846,
jako dárcem, a J. C., jako obdarovanou, na poskytnutí
finančního daru ve výši 3.000 Kč na zajištění repatriačního letu Chicago − Praha; 2) darovací smlouvu mezi
městem Žamberkem, Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČO: 00279846, jako dárcem, a M. K., jako obdarovaným, na poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč
na zajištění repatriačního letu Chicago − Praha
- pověřuje starostu města podpisem darovacích smluv.
 47/2020-RADA/2115
bere na vědomí plnění rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2020 ke dni 30.04.2020.
 47/2020-RADA/2116
- schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka pro rok 2020 dle tabulky č. 1
- doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová
opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
pro rok 2020 dle tabulky č. 2.
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 47/2020-RADA/2117
schvaluje „Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2020“
u příjemců dotací z rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2019 a u příspěvkových organizací
zřízených městem Žamberkem.
 47/2020-RADA/2118
- bere na vědomí žádost příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova 357, Žamberk, o úpravu příspěvku na provozní činnost v roce 2020
v souvislosti se získáním účelové dotace Pardubického
kraje
- doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města Žamberk,
Albertova 357, Žamberk, snížení příspěvku na provoz pro
rok 2020 o 300.000 Kč v souvislosti se získanou účelovou dotací Pardubického kraje. Příspěvek na provoz
po úpravě bude pro rok 2020 činit 4.448.000 Kč, příspěvek na provozní činnost celkem bude pro rok 2020 činit
9.245.000 Kč.
 47/2020-RADA/2119
- bere na vědomí návrh příspěvkové organizace Základní
škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk, na úsporu finančních prostředků v provozních výdajích a v účelových
projektech v roce 2020
- doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, 28. října 581,
Žamberk: a) snížení příspěvku na provoz pro rok 2020
o 90.000 Kč; b) snížení příspěvku na provozní činnost
pro rok 2020 o 67.000 Kč. Příspěvek na provoz celkem
po úpravě bude pro rok 2020 činit 2.694.000 Kč, příspěvek na provozní činnost celkem po úpravě bude pro rok
2020 činit 2.806.000 Kč.
 47/2020-RADA/2120
- bere na vědomí informaci příspěvkové organizace
Středisko volného času, ANIMO, Žamberk, 28. října 713,
Žamberk, o neuskutečnění dvou plánovaných projektů
v roce 2020
- doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvkové
organizaci Středisko volného času, ANIMO, Žamberk,
28. října 713, Žamberk, snížení příspěvku na provozní činnost pro rok 2020 o 8.000 Kč. Příspěvek na provozní činnost
celkem po úpravě bude pro rok 2020 činit 643.000 Kč.
 47/2020-RADA/2121
- bere na vědomí návrh příspěvkové organizace Městská
knihovna Žamberk, Nádražní 743, Žamberk, na úsporu
finančních prostředků v provozních výdajích v roce 2020
- doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvkové organizaci Městská knihovna Žamberk, Nádražní
743, Žamberk, snížení příspěvku na provoz pro rok 2020
o 45.000 Kč. Příspěvek na provoz celkem po úpravě bude
pro rok 2020 činit 2.788.000 Kč.
 47/2020-RADA/2122
- bere na vědomí informaci příspěvkové organizace
Základní umělecká škola Petra Ebena, Masarykovo
náměstí 145, Žamberk, o neuskutečnění dvou plánovaných projektů v roce 2020
- doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Petra Ebena,
Masarykovo náměstí 145, Žamberk, snížení příspěvku
na provozní činnost pro rok 2020 o 22.000 Kč. Příspěvek
na provozní činnost celkem po úpravě bude pro rok 2020
činit 121.000 Kč.
 47/2020-RADA/2123
- bere na vědomí informaci příspěvkové organizace
Mateřská škola Sluníčko, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk,
o neuskutečnění plánovaných projektů v roce 2020,
o poklesu příjmů v roce 2020
- doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvkové
organizaci Mateřská škola Sluníčko, nám. Gen. Knopa
433, Žamberk: a) snížení příspěvku na provozní činnost
pro rok 2020 o 13.000 Kč; b) zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2020 o 13.000 Kč. Příspěvek na provoz celkem
po úpravě bude pro rok 2020 činit 652.000 Kč, příspěvek

na provozní činnost celkem po úpravě bude pro rok 2020
činit 670.000 Kč.
 47/2020-RADA/2124
schvaluje příspěvkové organizaci Školní jídelna Žamberk,
nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, použití fondu investic
příspěvkové organizace v roce 2020 na nákup škrabky
na brambory ve výši 55.462 Kč a ohřívací skříně ve výši
46.414 Kč.
 47/2020-RADA/2125
schvaluje zvýšení účetních odpisů dlouhodobého
majetku pro rok 2020 příspěvkové organizaci Školní
jídelna Žamberk, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, v hlavní
činnosti o 3.395 Kč. Výše účetních odpisů dlouhodobého
majetku po úpravě bude pro rok 2020 činit 239.857 Kč.
 47/2020-RADA/2126
bere na vědomí oznámení příspěvkové organizace
Středisko volného času, ANIMO, Žamberk, 28. října 713,
Žamberk, o změně účelu čerpání finančních prostředků
poskytnutých ze sponzorského daru.
 47/2020-RADA/2127
bere se souhlasem na vědomí informaci příspěvkové
organizace Středisko volného času, ANIMO, Žamberk,
28. října 713, Žamberk, o případném vracení úplaty
za neuskutečněné zájmové útvary v době březen
až květen 2020.
 47/2020-RADA/2128
schvaluje a potvrzuje s účinností od 01.08.2020
na funkční období 6 let dle ustanovení § 166 odst. 3
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve výkonu funkce
ředitelky Mateřské školy Čtyřlístek, Žamberk, se sídlem
Tylova 1244, 564 01 Žamberk, IČO: 75017377, paní Bc. Ivu
Pražákovou.
 47/2020-RADA/2129
- bere na vědomí výsledky z konkursu na vedoucí
pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy
SLUNÍČKO, Žamberk
- jmenuje účinností od 01.08.2020 na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Mateřské školy SLUNÍČKO,
Žamberk, M. K.
 47/2020-RADA/2130
- bere na vědomí zprávu o závěrečném účtu města
Žamberka za rok 2019
- doporučuje zastupitelstvu města schválit: 1) schválit
celoroční hospodaření města a závěrečný účet města
Žamberka za rok 2019 včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje, oddělení přezkumu hospodaření obcí,
o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberka
za rok 2019, bez výhrad; 2) schválit plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31.12.2019, kdy skutečné příjmy celkem po konsolidaci činí 177.000.618,95 Kč;
skutečné výdaje celkem po konsolidaci činí
197.698.701,03 Kč; financování činí 20.698.082,08 Kč.
 47/2020-RADA/2131
schvaluje výpůjčku 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 a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy. Žadatel: M. K.
 47/2020-RADA/2132
ukládá odboru regionálního rozvoje a územního plánování vyvěsit na úřední desku Městského úřadu Žamberk
záměr výpůjčky části (celkem cca 30 m2) pozemku parc.
č. 366/1 − ost. plocha, zeleň z celkové výměry 2 925 m2
vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk na
dobu určitou od 01.06. do 30.09.2020 jako předzahrádku
k provozovně v čp. 39 (Divadelní kavárna) v Nádražní
ulici, Žamberk. Žadatel: V. L. Termín: 30.05.2020.
 47/2020-RADA/2133
- souhlasí s projektovou dokumentací a se zřízením věcného břemene na části pozemků parc. č. 1659/5 − tr. tr.
porost o výměře 11 721 m2, parc. č. 1652/1 − tr. tr. porost
o výměře 1 470 m2, parc. č. 1657/1 − ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 1 946 m2, parc. č. 1659/11 −

ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2 389 m2, parc.
č. 3736/9 − ost. plocha, ost. komunikace o výměře
300 m2, vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk, ve věci zařízení distribuční soustavy − kabelové
vedení nn dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodě o umístění stavby č. IE-122008143, v předpokládaném rozsahu 94 bm kabelového vedení, 2 ks kabelové skříně, 1 x podpěrný bod
a 5 bm venkovního vedení, za jednorázovou náhradu
ve výši 5.855 Kč, k této částce bude připočtena platná
sazba DPH za podmínek uvedených v příloze
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy a situace.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného
orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: ČEZ Distribuce, a. s., v zastoupení společností
SB projekt s. r. o., S. K. Neumanna 1316 (areál SYNPO),
532 07 Pardubice.
 47/2020-RADA/2134
- schvaluje na základě protokolu hodnotící komise
výsledky veřejné zakázky s názvem „WiFi4EU pro Žamberk“ zadané v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných
zakázek městem Žamberkem v rámci projektu „WiFi4EU
Podpora připojení k internetu v místních komunitách“
v obci Žamberk (číslo 1-2018/023195-034131) a dodavatelem díla společnost etagere sansfil s. r. o., Vrchlického 128,
572 01 Polička, Dolní Předměstí, IČO: 24289698, s ekonomicky nejvýhodnější celkovou nabídkovou cenou ve výši
399.031,38 Kč vč. DPH (z toho dodávka vč. implementace 394.675,38 Kč vč. DPH a servisní služby za 36 měsíců
4.356,00 Kč vč. DPH)
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo
a smlouvy o poskytování servisních služeb.
 47/2020-RADA/2135
- schvaluje zřízení věcného břemene ve věci uložení
vodovodní přípojky do částí pozemků parc. č. 2280 −
orná půda o výměře 11 020 m2 a parc. č. 3789 − ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 472 m2, vše vedeno na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk, v plánované celkové
výměře 7,5 m2 dle smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na dobu neurčitou za jednorázovou
náhradu ve výši 1.000 Kč; k této částce bude připočtena
platná sazba DPH za podmínek uvedených v příloze
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy a situace. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko,
vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření
dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním
předpisem. Žadatel: J. K.
 47/2020-RADA/2136
ukládá odboru regionálního rozvoje a územního plánování vyvěsit na úřední desku Městského úřadu Žamberk záměr pronájmu části (cca 70 m2) pozemku parc.
č. 3701/6 − ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry
2 010 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk z důvodu umístění pojízdného auta s grilem kuřat.
Žadatel: GALAND CZ, s. r. o., Žižkov 481, 562 01 Ústí nad
Orlicí. Termín: 30.05.2020.
 47/2020-RADA/2137
- schvaluje darovací smlouvu mezi městem Žamberkem,
jako dárcem na straně jedné, a příspěvkovou organizací
Základní škola Žamberk, 28. října 581, se sídlem 28. října
581, 564 01 Žamberk, IČO: 49316834, jako obdarovaným
na straně druhé, jejímž předmětem je darování movitých
věcí OTE
- pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
 47/2020-RADA/2138
ukládá odboru regionálního rozvoje a územního plánování vyvěsit na úřední desku Městského úřadu Žamberk
záměr výpůjčky pozemku parc. č. 1659/5 − tr. tr. porost o
výměře 11 721 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú.
Žamberk na dobu neurčitou z důvodu tréninků, cvičení a
závodů SDH Žamberk. Žadatel: Sbor dobrovolných hasičů
Žamberk, Vrbí 257, 564 01 Žamberk. Termín: 30.05.2020.
 47/2020-RADA/2139
- bere na vědomí žádost spol. CASCO 21 s. r. o. o odpuštění nájemného/místního poplatku za užívání veřejného
prostranství − předzahrádky na části (54 m2) pozemku
parc. č. 3687/17 v k. ú. Žamberk. Žadatel: CASCO 21 s. r. o.,
Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3
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- ukládá starostovi města zaslat ve spolupráci s odborem
PRAV a FIN odpověď žadateli. Žadatel: CASCO 21 s. r. o.,
Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3. Termín: 05.06.2020.
 47/2020-RADA/2140
bere na vědomí žádost Cesty pro rodinu, z. ú., o vybudování šikmých parkovacích stání v ulici 17. listopadu v Žamberku a předává žádost dopravní komisi k projednání.
 47/2020-RADA/2141
souhlasí jako vlastník pozemku: 1) parc. č. 3765 − ost.
plocha, jiná plocha o výměře 1 307 m2 vedeného na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk se stavbou manipulační plochy ze zámkové dlažby na vedlejším pozemku
parc. č. 588/2 − zahrada o výměře 58 m2 vedeném na
LV č. 2532 (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: O. Z.;
2) jako vlastník pozemku parc. č. 3765 − ost. plocha, jiná
plocha o výměře 1 307 m2 vedeného na LV č. 10001 pro
obec a k. ú. Žamberk s pokládkou zámkové dlažby na
části tohoto pozemku dle situace na náklady žadatele
s upozorněním na vedení vodovodního řadu. Toto sdělení
nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas,
posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní
správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: O. Z.
 47/2020-RADA/2142
- schvaluje na základě protokolu hodnotící komise
výsledky veřejné zakázky s názvem „ZŠ Žamberk 581 −
přírodovědná učebna s laboratoří a bezbariérové úpravy“
(dodávka nábytku) zadané v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem a s podmínkami poskytovatele dotace a dodavatelem díla pana
Petra Holubáře, Jiráskovo náměstí 256, 564 01 Žamberk,
IČO: 69134928, s ekonomicky nejvýhodnější nabídkovou
cenou ve výši 368.983,45 Kč vč. DPH
- pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
 47/2020-RADA/2143
- schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci
„Chodník Zámecká Žamberk“ mezi městem Žamberkem a společností MATEX HK s. r. o. se sídlem Kladská 181,
500 03 Hradec Králové, ve věci víceprací a méněprací,
za podmínky schválení navržených změn poskytovatelem dotace
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1
smlouvy o dílo na akci „Chodník Zámecká Žamberk“ mezi
městem Žamberkem a společností MATEX HK s. r. o.
se sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, ve věci
víceprací a méněprací, po schválení navržených změn
poskytovatelem dotace.
 47/2020-RADA/2144
- schvaluje dodatek č. 3 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. 3 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.
 47/2020-RADA/2145
souhlasí jako vlastník pozemků parc. č. 3753/3 − ost. plocha, ost. komunikace o výměře 18 m2, parc. č. 3755/1 − ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 1 064 m2 (ulice Příčná),
parc. č. 3752/6 − ost. plocha, ost. komunikace o výměře
1 349 m2 (ulice 28. října), vše vedeno na LV č. 10001 pro
obec a k. ú. Žamberk, se stavbou opravy oplocení na vedlejších pozemcích parc. č. 451 − zast. plocha a nádvoří
o výměře 201 m2 a parc. č. 452 − zahrada o výměře
396 m2, vše vedeno na LV č. 939 (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. a V. A.

 47/2020-RADA/2146
- schvaluje dohodu o spolupráci mezi městem Žamberkem a společností MIVET, s. r. o., se sídlem Na Bohdalci
1479/10, Michle, 101 00 Praha 10, IČO: 27363627, ve věci
poskytnutí účelového investičního příspěvku na stavební
práce vedené pod názvem „Komunikace U Dlouhoňovic“
- pověřuje starostu města podpisem dohody o spolupráci se společností MIVET, s. r. o., se sídlem Na Bohdalci
1479/10, Michle, 101 00 Praha 10, IČO: 27363627.
 47/2020-RADA/2147
- 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.
 47/2020-RADA/2148
bere na vědomí informaci odboru PRAV o žádosti
o poskytnutí informace.
 47/2020-RADA/2149
- schvaluje nájemní smlouvu na pronájem ocelových
tlakových nádob pro kapalný chlor č. 2020/012 mezi
GasChem s. r. o., Za Lípou 643/32, 500 09 Hradec Králové,
IČO: 04668472, jako pronajímatelem, městem Žamberkem, jako nájemcem, a Janem Kulhánkem, Žamberk,
jako provozovatelem městského koupaliště
- pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
 47/2020-RADA/2150
bere na vědomí informaci odborů Městského úřadu
Žamberk o vyřazení usnesení ze sledování a splnění
usnesení dle přílohy.
 47/2020-RADA/2151
- schvaluje smlouvu č. CQS D-Q-190/20 CQS D-I-119/20
o integrovaném dozorovém auditu mezi městem Žamberkem, jako objednatelem, CQS z. s., IČO: 69346305,
se sídlem Prosecká 412/74, Praha 9-Prosek, a Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s. p., Pod Lisem 129/2,
Praha 8-Trója, jako kontrolorem
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
 47/2020-RADA/2152
- schvaluje obsah smlouvy mezi městem Žamberkem
a J. H.
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 12.06.2020.
 47/2020-RADA/2153
- bere na vědomí informaci společnosti Komunální služby
Jablonné nad Orlicí s. r. o. (KOS) městu Žamberku k zajištění provozu a výkonu služeb firmy KOS během epidemie
covid-19
- neschvaluje úhradu částky 10.475 Kč společnosti KOS
Jablonné nad Orlicí, jako poměrově rozpočítanou mezi
smluvní subjekty, jichž se dotýká pravidelný svoz odpadů,
a trvá na svém usnesení č. 44/2020-RADA/2045 ze dne
30.04.2020.
 47/2020-RADA/2154
- bere na vědomí protokol z jednání komise pro vyhodnocení žádostí podaných do dotačního programu „Podpora
sociálních služeb a zdravotnictví” ze dne 25.05.2020
- schvaluje: 1) rozdělení finančních prostředků alokovaných v rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na
rok 2020 na dotační program „Podpora sociálních služeb
a zdravotnictví“ s ponecháním nerozdělených finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč z důvodu očekávaného
propadů výnosů ze sdílených daní do příjmů rozpočtu
města; 2) 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: Péče o duševní zdraví, z. s.,
IČO: 64242218, Bělehradská 389, Pardubice, na účel
Pokrytí nákladů na poskytování registrované sociální
služby sociální rehabilitace dle § 70 zák. č. 108/2006 Sb.,
poskytované ambulantní a terénní formou osobám se
závažným duševním onemocněním nad 18 let ve výši
9.000 Kč; AUDIOHELP z. s., IČO: 49774883, Tomanova 3/5,
Plzeň, na účel Služby pro osoby se sluchovým postižením v Žamberku a okolí ve výši 5.000 Kč; Svaz diabetiků
ČR, pobočný spolek Žamberk, IČO: 68208049, Hluboká
98, Žamberk, na účel Přednášková činnost, mezinárodní
den DIA, rekondiční činnost ve výši 10.000 Kč; Šťastný
domov Líšnice, z. ú., IČO: 26994917, Líšnice 205, na účel
Podpora sociálních služeb a zdravotnictví − chráněné

dílny v Líšnici ve výši 10.000 Kč; Oblastní charita Ústí
nad Orlicí, IČO: 44468920, Na Kopečku 356, Letohrad,
na účel Šance pro rodinu − sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi v souladu s § 65 zák. č. 108/2006
Sb. ve výši 8.000 Kč; Oblastní charita Ústí nad Orlicí,
IČO: 44468920, Na Kopečku 356, Letohrad, na účel Poskytování služby Občanské poradny Ústí nad Orlicí v souladu s
§ 37 zák. č. 108/2006 Sb. ve výši 5.000 Kč; Svaz postižených
civilizačními chorobami v ČR, z. s., Základní organizace
Žamberk, IČO: 71002910, 28. října 1016, Žamberk, na účel
Příspěvek na činnost SPCCH Žamberk ve výši 25.000 Kč;
KONTAKT Ústí nad Orlicí, o. p. s., IČO: 61239488, Smetanova 470, Ústí nad Orlicí, na účel Provoz krajské Linky
důvěry v roce 2020 ve výši 4.000 Kč; Rodinné Integrační
Centrum z. s., IČO: 27026728, Prodloužená 278, Pardubice,
na účel Poskytování sociální služby Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra ve výši 5.000 Kč; Rodinné Integrační Centrum z. s.,
IČO: 27026728, Prodloužená 278, Pardubice, na účel
Poskytování sociální služby Raná péče pro rodiny s dětmi
s poruchami autistického spektra, poruchami komunikace a sociální interakce ve výši 15.000 Kč; Rodinné Integrační Centrum z. s., IČO: 27026728, Prodloužená 278,
Pardubice, na účel Poskytování sociální služby Sociální
rehabilitace pro osoby ve věku od 16 do 64 let s poruchami autistického spektra ve výši 4.000 Kč; Rytmus
Východní Čechy, o. p. s., IČO: 27516733, Heydukova 392,
Chrudim, na účel Poskytování sociální služby Sociální
rehabilitace ve výši 5.000 Kč
- pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních
smluv
- neschvaluje: 1) 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: Chráněnky z. ú.,
IČO: 07559453, Kostelní 766, Žamberk, na účel Zřízení
nových pracovních míst pro osoby s postižením; Poruchy autistického spektra z. s. − PAS z. s., IČO: 22868810,
Kostelní 19, Ústí nad Orlicí, na účel Služby pro rodiny
s dětmi s autismem a postižením v Žamberku a okolí;
Unie ROSKA - reg. org. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ, z. s.,
IČO: 69172234, Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí, na účel
Projekt Chceme zůstat soběstační a žít plnohodnotný
život!; Linka bezpečí, z. s. IČO: 61383198, Ústavní 95, Praha
8, na účel Podpora provozu Linky bezpečí; 2) žádost
Oblastního spolku Českého červeného kříže Ústí nad
Orlicí, IČO: 00426261, Kopeckého 840, Ústí nad Orlicí,
na Rekonstrukci budovy OS ČČK
- doporučuje zastupitelstvu města: 1) 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:
Klub důchodců Žamberk, IČO: 27000371, Albertova
357, Žamberk, na účel Celoroční kulturní a společenské vyžití pro seniory ve výši 30.000 Kč; Amalthea z. s.,
IČO: 26647214, Městský park 274, Chrudim, na účel
Financování sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
− program Podpora pro rodinu a dítě ve výši 20.000 Kč;
Cesta pro rodinu, z. ú., IČO: 61239330, Nádražní 22,
Žamberk, na účel Projekt Podporujeme rodiny v Rodinném centru ve výši 185.098 Kč; Cesta pro rodinu, z. ú.,
IČO: 61239330, Nádražní 22, Žamberk, na účel Klub
bez klíče ve výši 201.000 Kč; Cesta pro rodinu, z. ú.,
IČO: 61239330, Nádražní 22, Žamberk, na účel Dům
na půl cesty ve výši 4.000 Kč; Cesta pro rodinu, z. ú.,
IČO: 61239330, Nádražní 22, Žamberk, na účel Domov
Na Skalách − služba azylový dům ve výši 10.000 Kč; Cesta
pro rodinu, z. ú., IČO: 61239330, Nádražní 22, Žamberk,
na účel Dětská skupina Maceška ve výši 144.000 Kč;
Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s., IČO: 25918974, Štěpánkova 108, Chrudim, na účel Krizové centrum Žamberk
− Financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb ve výši 20.000 Kč; 2) uzavřít
veřejnoprávní smlouvu mezi městem Žamberkem, jako
poskytovatelem, a příjemcem Oblastní spolek Českého
červeného kříže Ústí nad Orlicí, IČO: 00426261, Kopeckého 840, Ústí nad Orlicí, na účel Částečné krytí nákladů
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služby Senior doprava ČČK ve výši 180.000 Kč.
 47/2020-RADA/2155
bere na vědomí Zápis z jednání redakční rady Žamberských listů č. 3 z jednání konaného dne 21.05.2020
(viz příloha).
 47/2020-RADA/2156
- bere na vědomí cenovou nabídku nakladatelství Tváře
na zhotovení publikace o Žamberku, která je platná
do 30.06.2020
- pověřuje redaktorku Žamberských listů dalším jednáním s nakladatelstvím Tváře o přípravě publikace
o Žamberku.
 47/2020-RADA/2157
bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne
21.05.2020.
 47/2020-RADA/2158
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt v ul. U Polikliniky 1059/14 s S. B. do 31.07.2021.
 47/2020-RADA/2159
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční 794/11 s M. N.
do 31.12.2020.
 47/2020-RADA/2160
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády v čp. 449/4 s A. J.
do 30.06.2021.
 47/2020-RADA/2161
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády 457/8 s K. U.
do 30.06.2021.
 47/2020-RADA/2162
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt v ul. 28. října
1325/1 s A. a I. M. do 31.12.2020.
 47/2020-RADA/2163
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt v ul. Nádražní
čp. 822/2 s L. P. do 31.12.2020.
 47/2020-RADA/2164
- bere na vědomí ukončení pracovního poměru správce
fotbalového stadionu, a tím nájemní smlouvy V. M.
k 30.06.2020
- schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt v ul.
Zámecká čp. 755 s I. S. na dobu určitou po dobu trvání
pracovního poměru správce fotbalového stadionu.
 47/2020-RADA/2165
bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy
Sluníčko, nám. Gen. Knopa 433, o změně provozní doby
od 06:30 do 16:00 hodin v období od 25.05. do 30.06.2020.
 47/2020-RADA/2166
bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Sluníčko Žamberk, nám. Gen. Knopa 433, o uzavření školy
o hlavních prázdninách ve dnech od 20.07. do 07.08.2020.
 47/2020-RADA/2167
schvaluje podporu výzvy Svazu místních samospráv ČR
a Libereckého, Pardubického, Plzeňského, Zlínského
a Jihomoravského kraje vládě ČR a Parlamentu ČR
„Pomozte obcím, městům a regionům rozhýbat regionální ekonomiku“.
 47/2020-RADA/2168
schvaluje podporu výzvy Svazu měst a obcí ČR − Petice
proti „25“ o podpoření aktivity starostů k zachování
příjmů měst, obcí a krajů.
 47/2020-RADA/2169
schvaluje odměnu Mgr. Romanovi Pospíšilovi, řediteli
Základní školy Žamberk, Nádražní 743, za zabezpečení
výkonu péče o děti a mládež v rámci Dětské skupiny při
Základní škole Žamberk, Nádražní 743, v době nouzového
stavu ve výši dle přílohy.
 47/2020-RADA/2170
bere na vědomí oznámení ředitelky Školní jídelny
Žamberk, nám. gen. Knopa 433, o změně cen obědů
od 01.06.2020 pro doplňkovou činnost z 73 Kč na 76 Kč
z důvodu navýšení cen potravin.
 47/2020-RADA/2171
bere na vědomí informaci starosty města o jmenování
M. K. tajemníkem Městského úřadu Žamberk
od 01.06.2020.
Zpracovala Bc. Kamila Borovičková,
sekretariát starosty města.

STAVEBNINY
nabízíme:
písek, štěrk, okrasný kačírek
cement, ztracené bednění,
kari sítě, roksory

MATERIÁL DOPRAVÍME
AŽ K VÁM

služby:

práce s jeřábem AD 20
doprava - Tatra 815
skládání a nakládání palet
vývoz jímek a žump
práce s traktorem, bagrem
rovnání povrchu s UNC

MÍCHÁNÍ
BETONŮ
Možnost i o víkendu!

MILAN VÍTEK

Dlouhoňovice 59

tel. 777 606 281 e-mail: milanvitek72@seznam.cz

POSEZENÍ
S GRILOVÁNÍM

SOBOTA 20.6.2020

od 11 hodin až do tmy...

sele na grilu na
grilovaná kole é steaky
v
kuřecí a vepřo é maso
n
živaňská uze
špízy (ražniči)

pivo, limo, živá hudba
(od 17 hodin)

Za nepříznivého počasí krytý stan

Dlouhoňovice, Hejnická 60, tel. 777 606 281
(výjezd z obce směr Libchavy, cca 300 m za vsí)
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