PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 13/2020
USNESENÍ RM č. 49
ze dne 25.06.2020

 49/2020-RADA/2216
schvaluje ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou.
 49/2020-RADA/2217
schvaluje předložený program jednání RM.
 49/2020-RADA/2218
bere na vědomí: společný souhlas stavebního úřadu MěÚ Žamberk s provedením změny ohlášeného stavebního záměru
„Rodinného domu“ na pozemcích parc. č. 1642/1, 1642/2, 642/16,
1641/5, 3734 v k. ú. Žamberk; územní rozhodnutí stavebního
úřadu o umístění stavby „I/11 Žamberk, most ev. č. 11-065“
na pozemcích v k. ú. Žamberk; rozhodnutí stavebního úřadu
o společném povolení stavebního záměru „Novostavby RD“
na pozemku parc. č. 2217/15 a 3785/1 v k. ú. Žamberk; stavební
povolení stavebního úřadu o povolení stavby „Stavební úpravy
zádveří provozního objektu“ na pozemku parc. č. 4948/1 v k. ú.
Žamberk; oznámení stavebního úřadu o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby „Stavební úpravy a přístavba domu
čp. 481“ na pozemku parc. č. 2484 v k. ú. Žamberk; společný souhlas stavebního úřadu s provedením změny ohlášeného stavebního záměru „Rodinného domu“ na pozemcích parc. č. 1620/2
a 3734 v k. ú. Žamberk; oznámení stavebního úřadu o zahájení
územního řízení o změně využití území „Orná půda na ostatní
plocha, jiná plocha“ na pozemku parc. č. 3027/1 v k. ú. Žamberk;
oznámení stavebního řízení o zahájení územního řízení o změně
využití území „Ostatní plocha, ostatní komunikace na ostatní
plocha, jiná plocha“ na pozemku parc. č. 3839/1 v k. ú. Žamberk; oznámení stavebního úřadu o seznámení se s podklady pro
vydání rozhodnutí ve věci změny stavby před jejím dokončením
pro stavbu „Stavební úpravy a přístavba RD 517“ na pozemku
parc. č. 3606/1, 3608/4, 3607/1 v k. ú. Žamberk.
 49/2020-RADA/2219
bere na vědomí: vyrozumění odboru ZPZE MěÚ Žamberk
o pokračování zahájeného vodoprávního řízení ve věci „Schválení plánu opatření pro případy havárie“ v k. ú. Líšnice a Žamberk
pro společnost FARMA HERBA, a. s.; rozhodnutí odboru ZPZE o
schválení plánu opatření pro případy havárie − ZEZ SILKO, s. r. o.;
rozhodnutí odboru ZPZE o vydání povolení k vypouštění splaškových odpadních vod z novostavby RD na pozemku parc. č.
3076/2, 3076/3 v k. ú. Žamberk do vod povrchových na pozemku
parc. č. 3076/1 v k. ú. Žamberk.
 49/2020-RADA/2220
bere na vědomí: veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk,
opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu
na místní komunikaci č. 38c, 55c, 34d ul. Pod Radnicí z důvodu
pokládky datového vedení; veřejnou vyhlášku odboru SPDO,
opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu
na místní komunikaci č. 2d a 38d ul. 28. října z důvodu pokládky
datového vedení; rozhodnutí odboru SPDO o povolení zvláštního
užívání místní komunikace č. 49c Orlická kasárna na pozemku
parc. č. 2593/45 v k. ú. Žamberk z důvodu umístění datového
vedení; rozhodnutí odboru SPDO o povolení zvláštního užívání
místní komunikace č. 62c a 36d a zelená plocha v ul. Lukavská pro provádění stavebních prací; rozhodnutí odboru SPDO
o povolení zvláštního užívání místní komunikace č. 76c
ul. Špitálka pro provádění stavebních prací.
 49/2020-RADA/2221
bere na vědomí oznámení odboru REUP MěÚ o projednání
návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Kunvald.
 49/2020-RADA/2222
schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka pro rok 2020 dle tabulky č. 1.
 49/2020-RADA/2223
- schvaluje dohodu uzavíranou mezi městem Žamberkem,
Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČO: 00279846,
a TOSK ŽAMBERK z. s., U Koupaliště 1362, 564 01 Žamberk,
IČO: 26652871 − „Souhlas vlastníka nemovité věci s provedením
technického zhodnocení na najatém majetku”
- pověřuje starostu města podpisem dohody.
Termín: 30.06.2020.
 49/2020-RADA/2224
- bere na vědomí cenovou nabídku společnosti Regional
Development Agency, Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou,
IČO: 70157855, na administrativně-ekonomické řízení projektu
„Industriální památky příhraničí se otevírají veřejnosti“, registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881 realizovaného
v rámci Programu INTERREG V-A ČR - PR
- neschvaluje zadání administrativně-ekonomického řízení
projektu „Industriální památky příhraničí se otevírají veřejnosti“ společnosti Regional Development Agency, Panská 1492,
Rychnov nad Kněžnou, IČO: 70157855
- pověřuje Mgr. Šárku Strnadovou, odbor finanční, administrací
projektu „Industriální památky příhraničí se otevírají veřejnosti“.
Termín: průběžně.
 49/2020-RADA/2225
- souhlasí se zapojením Školní jídelny Žamberk, nám. Gen. Knopa

433, IČO: 00856487, do projektu kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici
partnera s finančním příspěvkem. Název projektu: Potravinová
pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji II
- pověřuje starostu města podpisem Souhlasu zřizovatele.
 49/2020-RADA/2226
schvaluje příspěvkové organizaci Školní jídelna Žamberk, nám.
Gen. Knopa 433, Žamberk, pořízení elektrického kompostéru
na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu za cenu ve výši
cca 812.000 Kč bez DPH. Pořízení elektrického kompostéru
bude financováno z fondů příspěvkové organizace.
 49/2020-RADA/2227
schvaluje zařazení soch ve vlastnictví města Žamberka do
majetkové evidence města v hodnotě 1.00 Kč.
 49/2020-RADA/2228
- schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 02/2020/REUP
mezi městem Žamberkem a společností BÁČA, Polička s. r. o.
se sídlem P. Jilemnického 567, 572 01 Polička, IČO: 25268422,
ve věci víceprací a méněprací na akci „Obnova střechy radnice
čp. 166, Masarykovo náměstí, Žamberk“
- pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo
č. 02/2020/REUP mezi městem Žamberkem a společností
BÁČA, Polička s. r. o. se sídlem P. Jilemnického 567, 572 01 Polička,
IČO: 25268422, ve věci víceprací a méněprací na akci „Obnova
střechy radnice čp. 166, Masarykovo náměstí, Žamberk“.
 49/2020-RADA/2229
schvaluje výpůjčku 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
01.06.2020 do 30.09.2020 jako předzahrádku k provozovně v čp.
39 (Divadelní kavárna) v Nádražní ulici, Žamberk, za podmínky
uhrazení poplatku za užívání veřejného prostranství dle Obecně
závazné vyhlášky města Žamberka o místním poplatku za užívání veřejného prostranství před podpisem smlouvy a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce. Žadatel: V. L.
 49/2020-RADA/2230
schvaluje výpůjčku 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 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o výpůjčce. Žadatel: Sbor dobrovolných hasičů Žamberk,
Vrbí 257, 564 01 Žamberk.
 49/2020-RADA/2231
schvaluje pronájem 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 na dobu neurčitou od 01.07.2020
za nájemné ve výši 30.000 Kč včetně DPH/rok/celý předmět
nájmu a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o nájmu.
Žadatel: GALAND CZ, s. r. o., Žižkov 481, 562 01 Ústí nad Orlicí.
 49/2020-RADA/2232
nedoporučuje prodej části (cca 47 m2) 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. Žadatel: I. C.
 49/2020-RADA/2233
schvaluje vyřazení movitého majetku OTE inv. číslo 93025,
93090, 93012, 92001, 92267, 92269, 92270, 1004, 93028,
30000344 z účetní evidence majetku města Žamberka
(Městského úřadu Žamberk a Informačního střediska) a jeho
odbornou likvidaci (majetek v hodnotě do 3.000 Kč mimo režim
Směrnice pro likvidaci majetku města Žamberka).
 49/2020-RADA/2234
souhlasí se stavebním záměrem stavby „Rekonstrukce silnice
II/310 Letohrad – Žamberk“ ve věci pozemku parc. č. 3752/6 − ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 1 349 m2, parc. č. 749/3 − tr. tr.
porost o výměře 4 309 m2, parc. č. 749/9 − tr. tr. porost o výměře
95 m2, parc. č. 499/2 − ost. plocha, ost. komunikace o výměře 7 m2,
parc. č. 487/49 − ost. plocha, ost. komunikace o výměře 462 m2,
parc. č. 3752/8 − ost. plocha, jiná plocha o výměře 144 m2, parc. č.
501/2 − ost. plocha, jiná plocha o výměře 60 m2, parc. č. 3757/5 −
ost. plocha, jiná plocha o výměře 11 m2, vše vedeno na LV č. 10001
pro obec a k. ú. Žamberk s upozorněním, že k pozemku parc. č.
749/3 − tr. tr. porost se vztahuje smlouva o smlouvě budoucí kupní
ze dne 17.09.2018 se společností Andrš reality s. r. o. se sídlem
Divišova 1588, 564 01 Žamberk, a pověřuje starostu města podpisem situací za uvedených podmínek. Toto sdělení nenahrazuje
rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné
opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: Správa a údržba silnic Pardubického
kraje zastoupená společností DABONA s. r. o., Sokolovská 682,
516 01 Rychnov nad Kněžnou.
 49/2020-RADA/2235
nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části
(cca 110 m2) pozemku parc. č. 487/70 − ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 230 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk. Žadatel: A. U.
 49/2020-RADA/2236
- bere na vědomí žádost J. K. o odklad nájmu za měsíce duben,
1

květen a červen 2020 z důvodu opatření vlády ČR a Ministerstva
zdravotnictví ČR. Žadatel: J. K.
- schvaluje odložení platby za nájem autokempinku v lokalitě
Pod Černým lesem v Žamberku, který je ve vlastnictví města,
se splatností duben, květen a červen 2020 až do 31.12.2020.
Žadatel: J. K.
 49/2020-RADA/2237
doporučuje zastupitelstvu města schválit odkup pozemku parc.
č. 743/42 − ost. plocha, ost. komunikace o výměře 3 m2 vedeného na LV č. 249 pro obec a k. ú. Žamberk za kupní cenu ve výši
220 Kč/m2. Náklady spojené s vkladem vlastnického práva
k převáděné nemovité věci do katastru nemovitostí se zavazuje
uhradit kupující. Žadatel: O. H.
 49/2020-RADA/2238
souhlasí jako vlastník pozemku parc. č. 3829 − ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 1 046 m2 vedeného na LV č. 10001
pro obec a k. ú. Žamberk se stavbou inženýrských sítí na vedlejším pozemku parc. č. 3138/3 − tr. tr. porost o výměře 4 074 m2
vedeném na LV č. 4137 (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: J. K. na základě plné moci M. C.
 49/2020-RADA/2239
schvaluje zřízení věcných břemen do části pozemku parc. č. 3734
− ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6 822 m2 vedeného na
LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk z důvodu vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 1620/2 − zahrada o výměře
1 439 m2 vedenému na LV č. 1728 (žadatel) pro obec a k. ú. Žamberk dle Smlouvy o zřízení služebnosti na vodovodní přípojku
za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH a Smlouvy
o zřízení služebnosti na kanalizační přípojku za jednorázovou
náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH dle GP č. pl. 3364-6/2020 ze dne
02.06.2020 a pověřuje starostu města podpisem smluv.
Žadatel: O. J.
 49/2020-RADA/2240
ukládá odboru regionálního rozvoje a územního plánování vyvěsit na úřední desku Městského úřadu Žamberk záměr pronájmu
části (cca 350 m2) pozemku parc. č. 2665 − zahrada z celkové
výměry 1 094 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk z důvodu užívání pozemku jako soukromého dětského hřiště od 01.09.2020 na dobu neurčitou. Žadatel: D. B.
Termín: 30.06.2020.
 49/2020-RADA/2241
- bere se souhlasem na vědomí dohodu o ukončení smlouvy
o uzavření budoucích smluv o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV
(NN) č. 4121493942 mezi městem Žamberkem, jako žadatelem,
a ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035,
jako PDS, ve věci ukončení platnosti smlouvy a doplacení oprávněně vynaložených nákladů PDS ve výši 582.492 Kč + DPH
(lokalita RD Na Skalách)
- pověřuje starostu města podpisem dohody.
 49/2020-RADA/2242
- bere na vědomí havarijní stav betonového zábradlí na realizované investiční akci „Chodník Zámecká Žamberk“ a nemožnost
jeho sanace
- schvaluje náhradu původního železobetonového zábradlí
novým ocelovým zábradlím se svislou výplní v tmavě zelené
barvě
- pověřuje odbor REUP přípravou dodatku č. 2 smlouvy o dílo na
akci „Chodník Zámecká Žamberk“ ve věci změny železobetonového zábradlí a jeho zasláním ke schválení poskytovateli dotace.
 49/2020-RADA/2243
- schvaluje: 1) dohodu o ukončení Příkazní smlouvy č. 1970/I
ze dne 30.12.2019 uzavřenou se společností DABONA s. r. o.,
Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 64826996;
2) uzavření nové příkazní smlouvy mezi městem Žamberkem,
jako příkazcem, a společností DABONA s. r. o., Sokolovská 682,
516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 64826996, jako příkazníkem,
ve věci přípravy zadávací dokumentace, kompletní administrace a organizace veřejné zakázky dle zákona 134/2016 Sb. v
platném znění „Rekonstrukce bazénů a příslušenství Městského
koupaliště Žamberk“ formou otevřeného podlimitního řízení
na stavební práce
- pověřuje starostu města podpisem dohody a nové příkazní
smlouvy.
 49/2020-RADA/2244
souhlasí jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 1664/5 − ost.
plocha, jiná plocha o výměře 7 853 m2 vedeného na LV č. 10001
pro obec a k. ú. Žamberk se stavbou „Oprava střechy k. ú. Žamberk, st. p. č. 4116“, t. j. výměna střešní krytiny a výměna částí
krovu na skautské klubovně ev. č. 23 na pozemku parc. č. 4116
− zast. plocha a nádvoří o výměře 37 m2 vedeném na LV č. 3157
(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: Junák - český skaut, středisko Žamberk, z. s., Tyršova
718, 564 01 Žamberk.
 49/2020-RADA/2245
bere se souhlasem na vědomí zrušení předkupního práva jako
práva věcného na bytovou jednotku č. 780/7 umístěnou ve
3. NP budovy čp. 780 postavené na pozemku parc. č. 3928 v obci
a k. ú. Žamberk ke dni 21.11.2013, kdy skončila jeho pětiletá lhůta,
a pověřuje starostu města podpisem potvrzení. Žadatel: V. T.
 49/2020-RADA/2246
schvaluje na základě provedeného poptávkového řízení dodavatelem díla „Žamberk, Nádražní čp. 550 − sanace obvodové
zdi“ společnost Bromach spol. s r. o., Dobrovského 83, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, IČO: 27467520 s ekonomicky
nejvýhodnější nabídkovou cenou ve výši 359.940 Kč vč. DPH.
 49/2020-RADA/2247
bere se souhlasem na vědomí využití částí pozemků parc. č.
493/2 a 493/4 (ostatní plocha) v k. ú. Žamberk pro umožnění příjezdu techniky na sousední pozemek ve vlastnictví žadatele za
podmínek uvedených v příloze. Žadatel: M. M.
 49/2020-RADA/2248
- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč dle
Pravidel SAM 3221 pro narozené dítě (dle přílohy)
- pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy
- neschvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč
pro narozené dítě, a to M. S. pro M. S. pro nesplnění podmínky
trvalého pobytu ode dne narození dle Pravidel SAM 3221.
 49/2020-RADA/2249
bere na vědomí informaci odboru PRAV o žádostech o poskytnutí informace.
 49/2020-RADA/2250
- schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
uzavřené dne 07.01.2009 mezi městem Žamberkem, jako pronajímatelem, a Českou republikou − Úřadem práce České republiky, IČO: 72496991, se sídlem Praha 7, Dobrovského 1278/25,
jako nájemcem
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 4 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor.
 49/2020-RADA/2251
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 01.11.2002 ve znění dodatků č. 1 a 2, a to změnu předmětu
nájmu, tj. snížení výměry pronajímaných prostor o 1 šatnu + WC
o výměře 30,3 m2 a malou garáž o výměře 10 m2 a jejich předání
zpět městu. Termín: 30.06.2020.
 49/2020-RADA/2252
- bere na vědomí veřejnou vyhlášku Městského úřadu Žamberk, odboru správního a dopravy, kterou se oznamuje zahájení správního řízení ve věci žádosti o určení právního vztahu dle
§ 142 správního řádu (žadatel D. A. P.)
- ukládá starostovi města zaslat správnímu orgánu prohlášení
města o účastenství v řízení č. j. MUZBK-22699/2019.
Termín: 10.07.2020.
 49/2020-RADA/2253
- bere na vědomí výsledky jednání s firmou Ing. Ivan Šír, Projektování dopravních staveb a. s., Hradec Králové, konaného dne
19.06.2020
- ukládá starostovi města zaslat firmě Ing. Ivan Šír, Projektování
dopravních staveb a. s. žádost o ukončení smlouvy o dílo ze dne
20.12.2018. Termín: 03.07.2020.
 49/2020-RADA/2254
- bere na vědomí informaci TOSK Žamberk, z. s., o uzavření
smlouvy o dílo na akci „Tenisová hala Žamberk“ s firmou
Isotep s. r. o. Ústí nad Orlicí
- určuje zástupcem města pro účast na kontrolních dnech
stavby „Tenisová hala Žamberk“ Ing. Lenku Fránkovou, vedoucí
odboru regionálního rozvoje a územního plánování.
 49/2020-RADA/2255
schvaluje obsah přílohy č. 10 ke smlouvě o dílo na převzetí
odpadů kategorie ostatní a nebezpečné k využití nebo likvidaci
se společností Komunální služby s. r. o., Jablonné nad Orlicí.
 49/2020-RADA/2256
- bere na vědomí zaslanou výzvu J. B. ve věci navrhovaných
lokalit pro akumulaci povrchových vod v ČR
- neschvaluje se připojit k výzvě J. B. ve věci navrhovaných lokalit
Ministerstvem zemědělství ČR pro akumulaci povrchových vod
pro budoucí přehradní nádrže.
 49/2020-RADA/2257
- schvaluje obsah Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na převzetí
odpadků kategorie ostatní, příležitostné zajištění svozu, dotřídění komunálních odpadů se společností Suroviny Plundra s. r. o.,
Žamberk
- pověřuje starostu města podpisem dodatku.
Termín: 06.07.2020.
 49/2020-RADA/2258
- schvaluje: 1) zapojení města Žamberka do připravovaného
projektu dotační výzvy OPŽP „Předcházení vzniku biologicky
rozložitelných odpadů v regionu Orlicka − II. etapa“; 2) uspořádání ankety zájmu o zahradní kompostéry pro občany Žamberka
a majitele rekreačních objektů
- pověřuje odbor životního prostředí a zemědělství: 1) odesláním odpovědi Sdružení obcí Orlicko k výzvě. Termín: 03.07.2020;
2) uspořádáním ankety zájmu o zahradní kompostéry pro
občany Žamberka a majitele rekreačních objektů v Žamberku.
Termín: 30.10.2020.

 49/2020-RADA/2259
- nesouhlasí se závěrem oddělení investic Povodí Labe, s. p.,
z 19.06.2020 s odpovědností města za provedení statických
posudků nemovitostí poškozených stavbou PPO a s řešením
nápravy
- ukládá starostovi města zahájit jednání v této věci s Povodím
Labe, s. p.
 49/2020-RADA/2260
neschvaluje nabídku společnosti TSProduction.cz na zprostředkování letních kinoprojekcí v roce 2020.
 49/2020-RADA/2261
- bere na vědomí žádost Sportovního klubu policie Lanškroun,
Dukelských hrdinů 423, Lanškroun, o podporu 34. ročníku Mezinárodního cyklistického závodu Regionem Orlicka, Lanškroun
2020
- schvaluje zajištění propagace pro město Žamberk v tiskovinách, které budou vydány v souvislosti s konáním 34. ročníku
Mezinárodního cyklistického závodu Regionem Orlicka, Lanškroun 2020, Sportovním klubem policie Lanškroun, Dukelských
hrdinů 423, Lanškroun, IČO: 44469926, v ceně 2.000 Kč, zároveň
schvaluje záštitu starosty města nad touto akcí, použití městského znaku v materiálech vydávaných k uvedenému závodu
a součinnost MěP Žamberk při závodech
- pověřuje kancelář starosty vyhotovením objednávky
Sportovnímu klubu policie Lanškroun, Dukelských hrdinů 423,
Lanškroun, IČO: 44469926, na zajištění propagace pro město
Žamberk v ceně 2.000 Kč. Částka 2.000 Kč bude uhrazena
z položky rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok
2020 „Propagace města“. Termín: 14.07.2020
- ukládá odboru finančnímu provést rozpočtové opatření
rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2020,
a to posílení položky rozpočtu „Propagace města“ o částku
2.000 Kč z rezervy rozpočtu. Termín: 14.07.2020.
 49/2020-RADA/2262
bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 18.06.2020.
 49/2020-RADA/2263
schvaluje přidělení bytu pro sociálně potřebné občany
v ul. Revoluční čp. 794/7 A. C. na dobu určitou do 31.12.2020.
 49/2020-RADA/2264
bere na vědomí uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně
potřebné občany v ul. Čs. armády v čp. 457/1 s D. S. do 31.12.2020.
 49/2020-RADA/2265
schvaluje přidělení bytu v ul. Nádražní 671/9 J. H. dle protokolu
průběhu dražby nájmu bytu.
 49/2020-RADA/2266
bere na vědomí oznámení o uzavření Městské knihovny
Žamberk o letních prázdninách ve dnech 20.−31.07.2020.
 49/2020-RADA/2267
bere na vědomí oznámení ředitele Základní školy Žamberk,
Nádražní 743, o volném dnu pro žáky v pondělí 29.06. a v úterý
30.06.2020.
 49/2020-RADA/2268
schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací města,
veliteli městské policie a jednatelům společností města Správa
budov Žamberk s. r. o. a TS Žamberk s. r. o. za období 01−06/2020.
 49/2020-RADA/2269
souhlasí za zřizovatele se zřízením jedné přípravné třídy ve školním roce 2020/2021 na Základní škole Žamberk, Nádražní 743.

USNESENÍ ZM č. 14
ze dne 23.06.2020

 14/2020-ZAST/354
schvaluje ověřovatelem zápisu ZM Ing. Ondřeje Jägera
a MUDr. Jiřinu Jirešovou.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 14/2020-ZAST/355
schvaluje předložený program jednání ZM.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 14/2020-ZAST/356
schvaluje zápis z jednání ZM č. 13/2020-ZAST ze dne 28.04.2020.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 14/2020-ZAST/357
bere na vědomí informaci starosty o činnosti Rady města Žamberka za období od 28.04.2020.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 14/2020-ZAST/358
bere na vědomí zápis Finančního výboru č. 3/2020 ze dne
18.06.2020.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
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 14/2020-ZAST/359
bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru č. 11/2020
ze dne 17.02.2020.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12Z, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 14/2020-ZAST/360
schvaluje: 1) účetní závěrku města Žamberka sestavenou ke dni
31.12.2019; 2) hospodářský výsledek ke dni 31.12.2019 dosažený
na: a) hlavní činnosti města − zisk ve výši 14.021.985,86 Kč a jeho
převod na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“; b) na hospodářské činnosti města − zisk ve výši
8.150.826,88 Kč a jeho převod na účet „Výsledek hospodaření
předcházejících účetních období“.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 14/2020-ZAST/361
schvaluje: 1) 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) 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.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 14/2020-ZAST/362
bere na vědomí mezitímní účetní závěrku města Žamberka
sestavenou ke dni 31.03.2020.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 14/2020-ZAST/363
bere na vědomí informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni 31.50.2020 uvedenou v tabulce č. 1.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 14/2020-ZAST/364
bere na vědomí plnění rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2020 ke dni 31.05.2020.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 14/2020-ZAST/365
- bere na vědomí rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka pro rok 2020 uvedená v tabulce č. 1
- schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka pro rok 2020 uvedená v tabulce č. 2.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5Z, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11A, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 14/2020-ZAST/366
schvaluje 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.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+, 15A, 16N,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 14/2020-ZAST/367
schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk,
28. října 581, Žamberk: a) snížení příspěvku na provozní činnost
pro rok 2020 o 67.000 Kč; b) snížení příspěvku na provoz pro rok
2020 o 90.000 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.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+, 15A, 16N,
17+, 18+, 19+, 20+, 21N
 14/2020-ZAST/368
schvaluje 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.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+, 15A, 16N,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 14/2020-ZAST/369
schvaluje 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.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+, 15A, 16N,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 14/2020-ZAST/370
schvaluje 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.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+, 15A, 16N,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 14/2020-ZAST/371
schvaluje 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.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 14/2020-ZAST/372
schvaluje příspěvkové organizaci Městský kulturní podnik
- FIDIKO Žamberk, Nádražní 39, Žamberk, snížení příspěvku na
provozní činnost pro rok 2020 o 450.000 Kč. Příspěvek na provozní činnost po úpravě bude pro rok 2020 činit 0 Kč, příspěvek
na provoz bude pro rok 2020 činit 3.679.000 Kč.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 14/2020-ZAST/373
schvaluje: 1) poskytnutí dotací z rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2020 z programů Podpora volnočasových
aktivit, Podpora sportu a tělovýchovy a Individuálních dotací
u žádostí nad 50 tis. Kč; 2) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z programu Podpora volnočasových aktivit mezi městem Žamberkem, jako poskytovatelem, a příjemcem Junák
- český skaut, středisko Žamberk, z. s., Tyršova 718, Žamberk,
IČO: 15029107, na projekt: „Celoroční provoz a obnova táborového vybavení“ ve výši 48.450 Kč; 3) veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí Individuální dotace mezi městem Žamberkem,
jako poskytovatelem, a příjemci: 1. SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Žamberk, Vrbí 257, Žamberk, IČO: 49312359, na projekt
„Oprava motoru hasičského historického automobilu PRAGA
z roku 1928“ ve výši 11.900 Kč; 2. Český kynologický svaz ZKO Žamberk - 497, Pod Skalami 133, Žamberk, IČO: 64771261, na projekt
„Nákup nově standardizovaných překážek nutných pro činnost
Základní kynologické organizace Žamberk“ ve výši 28.900 Kč;
4) veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z programu
„Podpora sportu a tělovýchovy“ mezi městem Žamberkem, jako
poskytovatelem, a příjemci dotace: 1. SK Žamberk, z. s., Hlavní
121, 564 01 Dlouhoňovice, IČO: 44473966, na realizaci projektů:
„Podpora činnosti dětí a mládeže SK Žamberk“, „Podpora sportovní činnosti dospělých v rámci SK Žamberk − přípravy a účasti
na soutěžích“, „Loděnice SK Žamberk − rekonstrukce elektroinstalace, oplechování střechy, zajištění provozu“ ve výši 369.600 Kč;
2. TOSK Žamberk z. s., U Koupaliště 1362, 564 01 Žamberk,
IČO: 26652871, na realizaci projektů: „TENISPROGRAM
2020“, „Tenis pro neregistrované a seniory na Orlicku 2020“,
„Podpora na úhradu spotřebované energie pro zajištění celoročního provozu tenisového areálu TOSK Žamberk“ ve výši 121.050 Kč;
3. Tělocvičná jednota Sokol Žamberk, Tyršova 534, 564 01
Žamberk, IČO: 61239666, na realizaci projektů: „Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže TJ Sokol Žamberk“, „Podpora
sportovní činnosti dospělých TJ Sokol Žamberk“, „Podpora na
vybavení, provoz, energie, údržbu a opravy sokolovny TJ Sokol
Žamberk“ ve výši 292.000 Kč; 4. 1. FC Žamberk z. s., U Koupaliště 755, 564 01 Žamberk, IČO: 70808554, na realizaci projektů:
„Zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže 1. FC Žamberk z. s.
v roce 2020, „Zajištění sportovní činnosti dospělých 1. FC Žamberk z. s. v roce 2020“ ve výši 156.050 Kč; 5. Klub vodních
sportů Žamberk, z. s., Pod Vlekem 185, 564 01 Dlouhoňovice,
IČO: 05512433, na realizaci projektů: „Zajištění sportovní činnosti
dětí a mládeže na rok 2020“, „Zajištění sportovní činnosti dospělých“, „Podpora na vybavení, provoz, údržbu a opravy sportovních zařízení − lodí, loděnice, pozemku“ ve výši 107.850 Kč;
6. Aeroklub Žamberk, Letiště 1023, 564 01 Žamberk,
IČO: 15028089, na realizaci projektů: „Podpora leteckého výcviku
mládeže“, „Nákup sekačky na trávu“ ve výši 22.800 Kč; 7. Šťastný
domov Líšnice, z. ú., čp. 205, 561 84 Líšnice, IČO: 26994917, na
realizaci projektu „Jezdecký klub“ ve výši 18.000 Kč; 8. SH ČMS
- Sbor dobrovolných hasičů Žamberk, Vrbí 257, 564 01 Žamberk,
IČO: 49312359, na realizaci projektů: „Pomoc při modernizaci a
zlepšení efektivity hasičského kroužku + rozvoj a podpora mládeže v Žamberku“, „Rozvoj sportovního družstva mužů a žen,
pořádání soutěže O Pohár starosty města, volnočasové aktivity“
ve výši 82.000 Kč; 9. Jezdecký klub Polsko, Polsko 428, 564 01
Žamberk, IČO: 26536731, na realizaci projektů: „Startovné na jezdeckých závodech a závodní výstroj pro koně a jezdce“, „Vybavení výběhů, mobilní přístřešky pro koně“ ve výši 20.400 Kč;
10. T. A. na realizaci projektu: „Akrobatické létání na bezmotorových letounech a účast na MS v Polsku“ ve výši 27.200 Kč.
přijato, pro: 13, proti: 1, zdržel se: 5
1Z, 2+, 3+, 4+, 5Z, 6+, 7+, 8+, 9+, 10Z, 11A, 12+, 13+, 14+, 15A, 16-,
17+, 18+, 19+, 20Z, 21Z
 14/2020-ZAST/374
- bere na vědomí protokol o jednání komise pro vyhodnocení
žádostí podaných do dotačního programu „Podpora sociálních
služeb a zdravotnictví“ ze dne 25.05.2020
- souhlasí s opravou písařské chyby v usnesení 13/2020-

ZAST/339 ze dne 28.04.2020 v textu 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 na částku 27.855 Kč
- 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: 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: 2647214, 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
- schvaluje 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 služby
Senior doprava ČČK“ ve výši 180.000 Kč
- pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smluv.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 14/2020-ZAST/375
schvaluje prodej pozemku parc. č. 1097/3 − zahrada o výměře
78 m2 v obci a k. ú. Žamberk za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2, kdy
obvyklá kupní cena se snižuje s ohledem na narovnání vlastnických vztahů k převáděné nemovité věci z minulosti, kdy město
tento pozemek dlouhodobě neužívá (od počátku 90. let minulého století), jeho reálná upotřebitelnost pro město je prakticky
nulová, a pověřuje starostu města podpisem kupních smluv.
Žadatel: J. K.
přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11A, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18Z, 19+, 20+, 21+
 14/2020-ZAST/376
schvaluje prodej části (dle GP č. pl. 3348-126/2020 pozemek parc.
č. 3804/2 o výměře 1 m2) pozemku 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) a pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
Žadatel: 3D FITNESS s. r. o., Orlická kasárna 1491, 564 01 Žamberk.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 14/2020-ZAST/377
schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy Ministerstva pro
místní rozvoj ČR na podporu obcí s 3 001−10 000 obyvateli do
podprogramu 117D8220H − Podpora budování a obnovy míst
aktivního odpočinku na akci Rekonstrukce a modernizace
zázemí fotbalového stadionu v Žamberku.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 14/2020-ZAST/378
schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy Ministerstva pro
místní rozvoj ČR na podporu obcí s 3 001−10 000 obyvateli do
podprogramu 117D8220H − Podpora budování a obnovy míst
aktivního odpočinku na akci Zastřešení ledové plochy zimního
stadionu v Žamberku.
přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+, 15A, 16+,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
 14/2020-ZAST/379
schvaluje odpisy pohledávek vedených na hospodářské činnosti
města Žamberka, realizované Správou budov Žamberk s. r. o.,
Klostermanova 990, Žamberk, IČO: 25280091, do podrozvahové
účetní evidence hospodářské činnosti města Žamberka, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: 00279846, dle přílohy č. 1.
přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11A, 12+, 13+, 14+, 15A, 16Z,
17+, 18+, 19+, 20+, 21+
Hlasování:
pro: +, proti: -, zdržel se: Z, nehlasoval: N, nepřítomen: A (absence)
1. Andrle Petr, Mgr.
2. Dytrt Jiří
3. Halbrštát Petr
4. Halbrštátová Jaroslava
5. Hlaváčová Martina, Mgr.
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6. Chvátilová Hana, PhDr.
7. Jäger Ondřej, Ing.
8. Jedlička Oldřich, Ing. Bc.
9. Jirešová Jiřina, MUDr.
10. Kalous Tomáš, Mgr.
11. Kašpar Jiří
12. Kotyza Josef, Mgr.
13. Mencák Jiří, Mgr.
14. Pospíšil Roman, Mgr.
15. Procházka Petr
16. Prokop Jaromír, MUDr.
17. Šebková Zděnka
18. Ulrich Tomáš
19. Vrkoč Ivan
20. Zářecký Pavel, Ing.
21. Žejdlík Jaromír, Mgr.

USNESENÍ RM č. 50
ze dne 16.07.2020

 50/2020-RADA/2270
schvaluje ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku.
 50/2020-RADA/2271
schvaluje předložený program jednání RM.
 50/2020-RADA/2272
bere na vědomí: společné územní rozhodnutí a stavební povolení
stavebního úřadu MěÚ Žamberk 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; usnesení stavebního úřadu o přerušení
řízení o nařízení odstranění stavby „Stavební úpravy rodinného
domu čp. 394“ na pozemku parc. č. 1287 v k. ú. Žamberk; společné územní rozhodnutí a stavební povolení stavebního úřadu
na stavbu „Přístavba přístřešku k domu čp. 815“ na pozemcích
parc. č. 3894/5, 3894/3 v k. ú. Žamberk; oznámení stavebního
úřadu o seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Protipovodňová ochrana na toku Divoké Orlice“
na pozemcích parc. č. 32, 3882/34, 101/3, 102, 3715/1 v k. ú.
Žamberk; územní souhlas stavebního úřadu o umístění stavby
„Oplocení“ na pozemku parc. č. 452 a 451 v k. ú. Žamberk; stanovisko stavebního úřadu k dělení pozemku parc. č. 3804
v k. ú. Žamberk dle GP č. plánu 3348-126/2020 ze dne 02.03.2020;
oznámení stavebního úřadu o vydání rozhodnutí o umístění
stavby a vydání souhlasu ke zřízení stavby dle § 15 ve věci 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, 3430/2, 2430/3, 3800 v k. ú.
Žamberk; oznámení stavebního úřadu o seznámení se s podklady
pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Rekonstrukce stanice
katodické ochrany Žamberk II“ na pozemku parc. č. 3785/1, 3786
v k. ú. Žamberk a pozemku parc. č. 2044, 2058 v k. ú. Dlouhoňovice; územní rozhodnutí stavebního úřadu o umístění stavby
„Protipovodňová ochrana na toku Divoká Orlice“ na pozemcích
parc. č. 32, 3882/34, 101/3, 102, 3715/1 v k. ú. Žamberk; společný
územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru stavebního úřadu stavby „Stavební úpravy RD čp. 224
včetně vodovodní a kanalizační přípojky, domovního plynovodu,
uzemnění hromosvodu, zpevněných ploch a oplocení“ umístěné
na pozemcích parc. č. 58, 3745/1, 56, 60 v k. ú. Žamberk; souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru stavebního úřadu
stavby „Stavební úpravy rekreačního objektu č. e. 23 − oprava
střechy“ na pozemku parc. č. 416 v k. ú. Žamberk; společný
územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru stavebního úřadu stavby „Přístavba rodinného domu
čp. 158“ na pozemku parc. č. 462, 461 v k. ú. Žamberk; oznámení
stavebního úřadu o upuštění od vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby ve věci změny stavby „Protipovodňová opatření Žamberk“ v části stavby na levém břehu toku v SO 01.03;
rozhodnutí stavebního úřadu o změně využití území pro zřízení
druhu a účelu „Ostatní plocha – jiná plocha“, o výměře 783 m2,
na části pozemku parc. č. 3839/1 v k. ú. Žamberk; oznámení stavebního úřadu o seznámení se s podklady pro vydání územního rozhodnutí o změně využití území „Orná půda na ostatní
plocha − jiná plocha“ na pozemku parc. č. 3027/1 (orná půda)
v k. ú. Žamberk.
 50/2020-RADA/2273
bere na vědomí: rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk
o souhlasu se stavebním záměrem „Rekonstrukce propustku
u Líšnice na pozemku parc. č. 3867/5 v k. ú. Žamberk“ na pozemcích parc. č. 3867/5, 3683/1, 3599 v k. ú. Žamberk a parc. č. 2093
v k. ú. Líšnice; rozhodnutí odboru ZPZE o schválení plánu opatření pro případy havárie pro areál distribučního skladu nafty
obchodní společnosti Agro Žamberk; oznámení odboru ZPZE
o zahájení vodoprávního řízení k projektu prací hydrogeologického vrtu HV-2 na pozemku parc. č. 3244/11 v k. ú. Žamberk.
 50/2020-RADA/2274
bere na vědomí: rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro provádění stavebních prací ul. Kostelní na pozemku parc. č. 3703/5 vedle domu
čp. 74, výkop pro umístění přípojky el. energie; rozhodnutí
odboru SPDO o povolení zvláštního užívání místní komunikace
ul. Kostelní č. 20 na pozemku parc. č. 3703/5 pro umístění pří-

pojky el. energie; rozhodnutí odboru SPDO o povolení zřízení
sjezdu z místní komunikace na pozemku parc. č. 3926/2 v k. ú.
Žamberk za účelem umístění sjezdu a napojení na místní komunikaci č. 64 ul. Raisova k rekonstruovanému RD; rozhodnutí
odboru SPDO o povolení zvláštního užívání místní komunikace
č. 2d a 38d ul. 28. října pro provádění stavebních prací při pokládce
datového vedení; rozhodnutí odboru SPDO o dodatečném povolení zvláštního užívání místní komunikace ul. Havlenova před čp.
603 pro provádění stavebních prací, výkop pro umístění kanalizační přípojky; rozhodnutí odboru SPDO o povolení zvláštního
užívání místní komunikace č. 38c, 55c, 34d ul. Pod Radnicí pro
provádění stavebních prací při pokládce datového vedení; veřejnou vyhlášku odboru SPDO, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 84c ul.
U Koupaliště a na veřejném prostranství s travním povrchem na
pozemku parc. č. 1659/5 v k. ú. Žamberk pro umožnění přístupu
a příjezdu ke stavbě; veřejnou vyhlášku odboru SPDO, rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních
komunikací IV. třídy − 8d chodník před muzeem v k. ú. Žamberk.
 50/2020-RADA/2275
bere na vědomí sdělení odboru REUP MěÚ Žamberk k drobné
odchylce týkající se změny provedení zábradlí u chodníku v ul.
Zámecká v Žamberku z hlediska zájmů státní památkové péče.
 50/2020-RADA/2276
schvaluje snížení mzdového limitu pro Městský úřad Žamberk
na rok 2020 o 798.275 Kč. Mzdový limit na rok 2020 pro Městský
úřad Žamberk činí po úpravě 30.985.500 Kč.
 50/2020-RADA/2277
schvaluje snížení mzdového limitu Městský úřad Žamberk −
pracovní náplň „OSPOD“ na rok 2020 o 196.233 Kč. Mzdový
limit na rok 2020 pro Městský úřad Žamberk − pracovní náplň
„OSPOD“ činí po úpravě 3.052.000 Kč.
 50/2020-RADA/2278
schvaluje z důvodu nedobytnosti prominutí pohledávky vedené
v účetní evidenci města Žamberka, Masarykovo náměstí 166,
Žamberk: 1. ve výši 7.200 Kč vůči Š. S. z titulu pohledávky na
dávce sociální péče − příspěvek na opatření zvláštní pomůcky;
2. ve výši 11.267 Kč vůči D. M. z titulu pohledávky na dávce
hmotné nouze; 3. ve výši 2.354 Kč vůči B. T. z titulu pohledávky
na dávce hmotné nouze.
 50/2020-RADA/2279
schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka pro rok 2020 dle tabulky č. 1.
 50/2020-RADA/2280
bere na vědomí informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni 30.06.2020 uvedenou v tabulce č. 1.
 50/2020-RADA/2281
schvaluje zřízení věcného břemene − umístění kanalizační
přípojky k čp. 758 do části pozemku parc. č. 3701/6 − ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 2 010 m2 vedeného na LV č. 10001
pro obec a k. ú. Žamberk dle smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč
+ DPH (za podmínek uvedených v příloze) a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí,
stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření
dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: M. Č., Z. S.
 50/2020-RADA/2282
schvaluje pronájem části (cca 350 m2) pozemku parc. č. 2665
− zahrada z celkové výměry 1 094 m2 vedeného na LV č. 10001
pro obec a k. ú. Žamberk z důvodu užívání pozemku jako soukromého dětského hřiště od 01.09.2020 na dobu neurčitou
za nájemné ve výši 1.750 Kč/rok/celý předmět nájmu a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy. Žadatel: D. B.
 50/2020-RADA/2283
- schvaluje dodatek č. 5 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 méněprací
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 5 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 méněprací.
 50/2020-RADA/2284
schvaluje zřízení věcného břemene na části pozemku parc.
č. 2593/35 − ost. plocha, jiná plocha o výměře 1 853 m2 vedeného
na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk ve věci akce „Žamberk,
Za Kasárnami, pč. 2593/42, kNN“ dle Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-122020798/SOBS VB/2 Žamberk, Za Kasárnami, pč. 2593/42, kNN
se situací trasy v předpokládaném rozsahu 11 bm za jednorázovou náhradu ve výši 1.375 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., zastoupená
společností GTT a. s., Nádražní 115, 560 02 Česká Třebová.
 50/2020-RADA/2285
ukládá odboru regionálního rozvoje a územního plánování
objednat znalecký posudek na byt č. 8 v čp. 831 na náměstí

Gen. Knopa v Žamberku. Jedná se o byt 2 + 1 umístěný ve 3. NP
domu čp. 831, jehož celková podlahová plocha s příslušenstvím je
54,30 m2; podíl na společných částech 543/10098.
Žadatel: Správa budov Žamberk s. r. o., Klostermanova 990,
564 01 Žamberk. Termín: 30.07.2020.
 50/2020-RADA/2286
- schvaluje dodatek č. 5 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 a posunu termínu ukončení
realizace díla
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 5 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 a posunu
termínu ukončení realizace díla.
 50/2020-RADA/2287
- bere na vědomí stav sochy sv. Jana Nepomuckého v Zámecké
ulici
- pověřuje odbor REUP řešením havarijního stavu sochy.
 50/2020-RADA/2288
- schvaluje realizaci výměny starého kovového zábradlí v ul.
Zámecká v úseku u veřejných WC
- ukládá odboru finančnímu provést příslušné rozpočtové
opatření. Termín: 14.08.2020
- pověřuje odbor REUP objednáním výměny zábradlí u spol.
MATEX HK s. r. o., se sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 25968807.
 50/2020-RADA/2289
- bere na vědomí informaci o nutnosti provedení záchranného
archeologického výzkumu na akci „Komunikace u Dlouhoňovic“
na pozemcích parc. č. 3785/1 a 3786 v k. ú. Žamberk
- pověřuje starostu města podpisem Dohody o provedení
záchranného archeologického výzkumu se zhotovitelem:
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, A. V. Šembery 125,
566 01 Vysoké Mýto.
 50/2020-RADA/2290
souhlasí se změnou při pokládce datového vedení spol.
Alberon Letohrad s. r. o. v ulici Orlická kasárna spočívající
v provedení výkopu v místě křížení datového vedení se stávajícím STL plynovodem.
 50/2020-RADA/2291
schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč dle Pravidel SAM 3221 pro narozené dítě (dle přílohy) a pověřuje starostu
města podpisem darovacích smluv.
 50/2020-RADA/2292
bere na vědomí informaci odboru PRAV o žádostech o poskytnutí informací.
 50/2020-RADA/2293
- schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 01.11.2002
mezi městem Žamberkem (pronajímatel) a Českou poštou, s. p.,
IČO: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 3 k nájemní
smlouvě z 01.11.2002.
 50/2020-RADA/2294
- schvaluje při výkonu 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, smlouvu o dílo se zhotovitelem technologie kotelny čp. 1375, ul. 28. října, Žamberk, t. j. společností
K Mont Choceň, s. r. o., Vraclavská 285, V. Mýto, IČO: 25916483
- pověřuje jednatele Správy budov Žamberk s. r. o. podpisem
smlouvy o dílo se spol. K Mont Choceň, s. r. o.
 50/2020-RADA/2295
- bere se souhlasem na vědomí informaci společnosti Komunální služby s. r. o., Jablonné nad Orlicí, týkající se změny ceny
za sběrový papír od 01.07.2020
- schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se společností
Komunální služby s. r. o., Jablonné nad Orlicí
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 4.
Termín: 31.07.2020.
 50/2020-RADA/2296
- schvaluje smlouvu o výpůjčce sběrné nádoby E-BOXU se společností ASEKOL a. s., Československého exilu 2062/8, Praha 4
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce.
Termín: 31.07.2020.
 50/2020-RADA/2297
- schvaluje obsah smlouvy mezi městem Žamberkem a 1. FC
Žamberk z. s., U Koupaliště 755, Žamberk
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 31.07.2020.
 50/2020-RADA/2298
schvaluje prodej nevyužitých kontejnerů na tříděný odpad
(papír) okolním obcím dle předloženého návrhu.
 50/2020-RADA/2299
- schvaluje zpracování pedologického posudku vymezené plochy v k. ú. Žamberk Výzkumným ústavem meliorací a ochrany
půdy, Žabovřeská 250, Praha 5, dle předložené nabídky
- pověřuje odbor životního prostředí a zemědělství přípravou
a zpracováním objednávky posudku. Termín: 31.08.2020
- ukládá odboru finančnímu připravit rozpočtové opatření
rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2020,
4

a to navýšení položky rozpočtu „Péče o vzhled obce a veřejnou
zeleň“ o 23 tis. Kč a ponížení rezervy rozpočtu.
Termín: 31.08.2020.
 50/2020-RADA/2300
schvaluje předložený dokument „Ze života Žamberka roku 2019“
pro výběr a zápis do kroniky města za rok 2019 a ke zveřejnění na
webu města Žamberka.
 50/2020-RADA/2301
- schvaluje započitatelnou praxi a platový výměr ředitelky
MŠ Sluníčko, Žamberk, od 01.08.2020
- schvaluje výjimečné zařazení ředitelky MŠ Sluníčko, Žamberk,
od 01.08.2020 do 11. platové třídy.
 50/2020-RADA/2302
bere na vědomí Zápis z jednání redakční rady Žamberských listů
č. 4 konaného dne 22.06.2020.
 50/2020-RADA/2303
- schvaluje smlouvu o dílo s nakladatelstvím Tváře, s. r. o.,
IČO: 05274516, na zhotovení publikace „Žamberk včera a dnes“
a pověřuje starostu města jejím podpisem
- pověřuje redaktorku ŽL předáním potřebných podkladů nakladatelství Tváře dle smlouvy o dílo. Termín: 15.09.2020.
 50/2020-RADA/2304
bere na vědomí zápis z dopravní komise 2/2020 ze dne 18.6.2020.
 50/2020-RADA/2305
schvaluje umístění svislé dopravní značky B 26 „Zákaz zastavení“ na rohu domu čp. 283 v Tyršově ulici směrem na Kunvald.
Žadatel: J. T.
 50/2020-RADA/2306
schvaluje umístění 2 ks dopravních značek B 28 „Zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou E 8a „Začátek úseku“ a E 8c
„Konec úseku“ na náklady žadatele. Žadatel: Agro Žamberk a. s.,
Zemědělská 1600, 564 01 Žamberk.
 50/2020-RADA/2307
schvaluje zřízení nového vodorovného značení V 12b „Žluté
zkřížené čáry“ v ulici Pionýrů v prostoru před kontejnerem
komunálního odpadu. Žadatel: Městská policie Žamberk.
 50/2020-RADA/2308
ukládá starostovi a místostarostům města jednat s vlastníky
pozemků parc. č. 1379/1, 1379/2, 1382/2, 1501, 1502, 1384/4 v k. ú.
Žamberk ve věci možnosti odkoupení či výměny částí pozemků
na Husově nábřeží pro záměr vybudování chodníku.
Žadatelé: P. H., R. J., J. B.
 50/2020-RADA/2309
schvaluje odstranění dopravní značky před radnicí IP 12 „Vyhrazené parkoviště“ i s dodatkovou tabulkou E12 „Vyhrazeno
pro vozidla MÚ“. Žadatel: Městská policie Žamberk.
 50/2020-RADA/2310
schvaluje používání nové, časově omezené parkovací karty pro
návštěvníky městského úřadu na Masarykově náměstí dle vzoru.
 50/2020-RADA/2311
neschvaluje vytvoření šikmého stání v ulici 17. listopadu z důvodu
snížení průjezdnosti této ulice. Žadatel: Cesta pro rodinu, z. ú.,
Nádražní 22, 564 01 Žamberk.
 50/2020-RADA/2312
bere na vědomí zápis z jednání k dopravní situaci v bývalém
areálu kasáren ze dne 22.06.2020.
 50/2020-RADA/2313
ukládá odboru regionálního rozvoje a územního plánování
v součinnosti s TS Žamberk s. r. o. zpracovat a předložit návrh na
umístění zpomalovacích prvků a vyznačení parkovacích míst
v ul. U Daliborky. Žadatel: obyvatelé ulice U Daliborky, V. F.
Termín: 30.09.2020.
 50/2020-RADA/2314
schvaluje umístění dopravního zrcadla na výjezdu od domu
čp. 1020, 1021 v ulici ČSA. Žadatel: Společenství vlastníků domu
čp. 1020, 1021, R. C.
 50/2020-RADA/2315
schvaluje umístění 2 ks dopravních značek B20a „Nejvyšší povolená rychlost“ s vyznačením 30 km/h v úseku od křižovatky ulic
Draha, Husovo nábřeží po křižovatku Husovo nábřeží, Pod Sanatoriem. Žadatel: P. H., R. J., J. B.
 50/2020-RADA/2316
schvaluje změnu přílohy ošatného pro oddávající na rok 2020,
kteří nejsou členy zastupitelstva.
 50/2020-RADA/2317
schvaluje smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace
na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2020 č. smlouvy
OKŘ/20/22261 s Pardubickým krajem a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
 50/2020-RADA/2318
schvaluje hromadnou licenční smlouvu o veřejném provozování
č. VP_2020_118078 na Městském koupališti s OSA - Ochranným
svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s., a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
 50/2020-RADA/2319
schvaluje odměnu Blance Rekové, ředitelce Mateřské školy
Sluníčko, Žamberk, nám. Gen. Knopa 433 dle přílohy.
 50/2020-RADA/2320
bere na vědomí informaci k výstavbě a předání stavby PPO
k 15.07.2020.
Zpracovala Bc. Kamila Borovičková,
sekretariát starosty města.

