PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 14/2020
USNESENÍ RM č. 51
ze dne 13.08.2020
 51/2020-RADA/2321
schvaluje ověřovatelem zápisu RM Jiřího Dytrta.
 51/2020-RADA/2322
schvaluje předložený program jednání RM.
 51/2020-RADA/2323
bere na vědomí: rozhodnutí stavebního úřadu MěÚ
Žamberk o změně stavby před jejím dokončením pro
stavbu „Stavební úpravy a přístavba RD 517“ na pozemcích parc. č. 3606/1, 3608/4, 3607/1 v k. ú. Žamberk;
oznámení stavebního úřadu o zahájení společného
územního a stavebního řízení ve věci povolení stavby
„Skladovací haly a přístřešku“ na pozemcích parc. č.
683/60, 683/61, 683/41, 683/6 v k. ú. Žamberk; územní
rozhodnutí stavebního úřadu o umístění stavby „Rekonstrukce stanice katodické ochrany Žamberk II“ na
pozemcích parc. č. 3785/1, 3786 v k. ú. Žamberk a parc.
č. 2044 a 2058 v k. ú. Dlouhoňovice; veřejnou vyhlášku
stavebního úřadu, oznámení o zahájení územního řízení
o umístění záměru liniové stavby sítě elektronických
komunikací „Výstavba DOK v traťovém úseku Žamberk – Potštejn“; oznámení stavebního úřadu o zahájení dodatečného povolení stavby „Stavební úpravy a
nástavba rodinného domu čp. 603“ na pozemku parc.
č. 1218/1 v k. ú. Žamberk; společný souhlas stavebního
úřadu s provedením ohlášeného stavebního záměru
stavby „Stavební úpravy a nástavba rodinného domu
čp. 385“ na pozemcích parc. č. 1249 v k. ú. Žamberk;
oznámení stavebního úřadu o zahájení společného
územního a stavebního řízení o povolení stavby „Sklad
lesnického vybavení“ na pozemcích parc. č. 2080/35 v
k. ú. Žamberk.
 51/2020-RADA/2324
bere na vědomí: rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o vydání povolení k vypuštění splaškových odpadních vod z rodinného domu na pozemku parc. č. 3028
v k. ú. Žamberk do vod podzemních na pozemku parc.
č. 3029/1 v k. ú. Žamberk; rozhodnutí odboru ZPZE o
schválení plánu opatření pro případy havárie na pozemcích v k. ú. Líšnice a k. ú. Žamberk pro obchodní společnost FARMA HERBA, a. s.; oznámení odboru ZPZE
o zahájení vodoprávního řízení o udělení souhlasu k
dokončené doplňkové stavbě „Zahradní domek na
pozemku parc. č. 2608/4 v k. ú. Žamberk“; oznámení
odboru ZPZE o zahájení vodoprávního řízení o povolení změny stavby před dokončením ve věci „Divoká
Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana“ na pozemcích v k. ú. Líšnice a k. ú. Žamberk; rozhodnutí odboru
ZPZE o odvodech za trvalé odnětí půdy části pozemku
parc. č. 3160/65 v k. ú. Žamberk ze zemědělského půdního fondu pro akci „Výstavba rodinného domu a zpevněných ploch“; rozhodnutí odboru ZPZE o odvodech za
trvalé odnětí půdy části pozemku parc. č. 3076/3 v k.
ú. Žamberk ze zemědělského půdního fondu pro akci
„Výstavba rodinného domu“.
 51/2020-RADA/2325
bere na vědomí: veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ
Žamberk, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a
veřejně přístupných účelových komunikacích na území
města Žamberka z důvodu provádění údržbových prací
na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích; rozhodnutí odboru SPDO o povolení zvláštního
užívání místní komunikace č. 20d chodník ul. Kostelní
pro umístění prodávaného zboží a květin před provozovnou květiny Markytka; veřejnou vyhlášku odboru
SPDO, opatření obecné povahy, stanovení přechodné
úpravy provozu na parkovišti před budovou radnice čp. 166 na Masarykově náměstí v Žamberku na
části pozemku parc. č. 3684 v k. ú. Žamberk; rozhodnutí odboru SPDO o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 58c ul. Pod Skalami na pozemku parc. č.
3714 v k. ú. Žamberk pro umístění vodovodní a kanalizační přípojky v rámci akce „Novostavba rodinného
domu − p. p. č. 1171/2 a 1160/2 v k. ú. Žamberk“; veřejnou
vyhlášku odboru SPDO, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci
č. 58 Pod Skalami z důvodu provádění stavebních prací

− umístění vodovodní a kanalizační přípojky z důvodu
výstavby RD; veřejnou vyhlášku odboru SPDO, opatření
obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu
na místní komunikaci č. 26 ul. Komenského z důvodu
provádění stavebních prací při rekonstrukci kanalizace
v ul. Komenského u domu čp. 758 v Žamberku; rozhodnutí odboru SPDO o povolení uzavírky místní komunikace č. 26c ul. Komenského z důvodu provádění stavebních prací při rekonstrukci kanalizace u domu čp. 758;
rozhodnutí odboru SPDO o povolení zvláštního užívání
místní komunikace č. 26 ul. Komenského na pozemku
parc. č. 3701/6 v k. ú. Žamberk u domu čp. 758 pro provádění výkopových prací při rekonstrukci kanalizační
přípojky k domu čp. 758 v Žamberku; veřejnou vyhlášku
odboru SPDO, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/310, silnici č. I/11,
místní komunikaci ul. 28. října, ul. Hluboká, ul. Nádražní,
ul. Pod Radnicí, Masarykovo náměstí z důvodu konání
tradiční žamberské pouti; veřejnou vyhlášku odboru
SPDO, opatření obecné povahy, stanovení přechodné
úpravy provozu na místní komunikaci č. 32 ul. Lipová
z důvodu realizace vodovodní přípojky; rozhodnutí
odboru SPDO o povolení zvláštního užívání místní
komunikace č. 86c ul. Špitálka pro umístění vodovodní
přípojky do místní komunikace; rozhodnutí odboru
SPDO o povolení zvláštního užívání místní komunikace
č. 38c Masarykovo náměstí, č. 19c ul. Hluboká, č. 55c
ul. Pod Radnicí, č. 45c ul. Nádražní pro pořádání kulturní akce žamberská pouť; rozhodnutí odboru SPDO
o povolení zvláštního užívání místní komunikace č. 27
ul. Nádražní na pozemku parc. č. 3687/5 v k. ú. Žamberk
pro provedení hydroizolace u domu čp. 550; veřejnou
vyhlášku odboru SPDO, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Mánesova a ul. Komenského před domem čp.
604 pro umístění lešení z důvodu rekonstrukce fasády
domu; rozhodnutí odboru SPDO o povolení zvláštního
užívání místní komunikace č. 23 a č. 19 na pozemku parc.
č. 3702/2 a 3701/7 v k. ú. Žamberk před domem čp. 758
pro provádění stavebních prací a umístění lešení.
 51/2020-RADA/2326
bere na vědomí: oznámení odboru REUP MěÚ Žamberk
o zahájení řízení o změně č. 2 územního plánu Lukavice; oznámení odboru REUP o vyjádření se k podkladům rozhodnutí o vydání závazného stanoviska k akci
„Upevnění odlomené hlavy světce a svatozáře“ z hlediska zájmů státní památkové péče; závazné stanovisko odboru REUP k provedení úprav v domě čp. 168,
Masarykovo náměstí, „Úprava zadní dispozice domu,
zhotovení nové elektroinstalace, nového technického
zařízení, pokládka nových podlah, výsprava omítek a
výmalba“ z hlediska zájmů státní památkové péče.
 51/2020-RADA/2327
bere na vědomí usnesení Krajského úřadu Pardubického
kraje, odboru OZPZ, o prodloužení lhůty pro doplnění
dokladů ve věci udělení souhlasu k provozování stacionárního zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů
a s jeho provozním řádem pro provozovnu „Zpracování
plastů regranulací ve společnosti VÁŽEME s. r. o. Žamberk“.
 51/2020-RADA/2328
bere na vědomí informaci o výši daňových převodů od
finančního úřadu ke dni 31.07.2020 uvedené v tabulce
č. 1.
 51/2020-RADA/2329
bere na vědomí plnění rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2020 ke dni 30.06.2020.
 51/2020-RADA/2330
schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, pořízení kompostéru
Greengood v ceně do 49.000 Kč dle žádosti příspěvkové
organizace. Pořízení kompostéru bude financováno z
fondu investic příspěvkové organizace.
 51/2020-RADA/2331
bere na vědomí informaci příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova 357, Žamberk, o čerpání fondu odměn v roce 2020 ve výši 25.000
Kč.
 51/2020-RADA/2332
schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka pro rok 2020 dle tabulky č. 1.
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 51/2020-RADA/2333
schvaluje: 1) na základě žádosti destinační společnosti
Orlické hory a Podorlicko, Panská 1492, Rychnov nad
Kněžnou, zapojení města Žamberka do dvoudenní
Study Tour pro česko-polské touroperátory po destinaci Orlické hory a Podorlicko, ve dnech 08.10.2020 a
09.10.2020; 2) bezplatnou návštěvu Tyršovy rozhledny
v Žamberku osobám účastnícím se Study Tour.
 51/2020-RADA/2334
- schvaluje v působnosti valné hromady společnosti
Správa budov Žamberk s. r. o., IČO: 25280091, se sídlem
Žamberk, Klostermanova 990, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
pobočka Pardubice, oddíl C, vložka 12570: 1) realizaci
investiční akce „Úprava a modernizace strojovny v
objektu plynové kotelny U Žirafy, ul. 28. října, čp. 1375
Žamberk − výměna 1 ks plynového kotle a dodávka
expanzního automatu, provedení ohřevu TUV a demontáž strojovny + osazení vyvažovacích ventilů na patách
domů ÚT a osazení termostatických ventilů na cirkulaci TUV v objektech bytových domů Žamberk, modernizace elektroinstalace a zařízení měření a regulace“ v
objemu investičních výdajů ve výši do max. 8.335.000
Kč; 2) přijetí dlouhodobého investičního úvěru v roce
2020 ve výši 4.000.000 Kč od Komerční banky, a. s., se
sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, s termínem splatnosti do 30.06.2027, společností Správa budov Žamberk s. r. o. za účelem financování úpravy a modernizace strojovny v objektu plynové kotelny U Žirafy, ul. 28.
října, čp. 1375 Žamberk: výměna 1 ks plynového kotle a
dodávka expanzního automatu, provedení ohřevu TUV
a demontáž strojovny + osazení vyvažovacích ventilů
na patách domů ÚT a osazení termostatických ventilů
na cirkulaci TUV v objektech bytových domů Žamberk,
modernizace elektroinstalace a zařízení měření a regulace; 3) smlouvu o úvěru číslo 99026168342, uzavíranou
mezi Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 69, a Správou budov Žamberk s. r. o., IČO:
25280091, se sídlem Žamberk, Klostermanova 990;
4) zajištění dlouhodobého investičního úvěru ve výši
4.000.000 Kč krycí blankosměnkou a Smlouvu o zajištění blankosměnkou registrační číslo 10000778427 uzavíranou mezi Správou budov Žamberk s. r. o. a Komerční
bankou, a. s.; 5) přijetí kontokorentního úvěru v roce
2020 ve výši 1.000.000 Kč od Komerční banky, a. s., se
sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, s termínem splatnosti do 22.07.2021 společností Správa budov Žamberk
s. r. o. za účelem profinancování provozních potřeb,
výkyvu v cash-flow; 6) smlouvu o kontokorentním
úvěru číslo 99026624692, uzavíranou mezi Komerční
bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 69, a
Správou budov Žamberk s. r. o., IČO: 25280091 se sídlem
Žamberk, Klostermanova 990; 7) zajištění kontokorentního úvěru ve výši 1.000.000 Kč krycí blankosměnkou
a Smlouvu o zajištění blankosměnkou registrační číslo
10000778279 uzavíranou mezi Správou budov Žamberk
s. r. o. a Komerční bankou, a. s.; 8) zajištění dlouhodobého investičního úvěru ve výši 4.000.000 Kč a kontokorentního úvěru ve výši 1.000.000 Kč zástavním právem k nemovitosti − pozemek parc. č. 4271/3 zapsaný
v k. ú. Žamberk a Smlouvu o zástavě nemovitosti registrační číslo 10000778282, uzavíranou mezi Správou
budov Žamberk s. r. o. a Komerční bankou, a. s.
- pověřuje jednatele společnosti Správa budov Žamberk s. r. o., Klostermanova 990, Žamberk, podpisem: smlouvy o úvěru registrační číslo 99026168342;
smlouvy o kontokorentním úvěru registrační číslo
99026624692; smlouvy o zajištění blankosměnkou
registrační číslo 10000778427; smlouvy o zajištění blankosměnkou registrační číslo 10000778279; smlouvy o
zástavě nemovitosti registrační číslo 10000778282.
 51/2020-RADA/2335
- schvaluje výrobu a montáž rozvaděče, programování a
oživení systému a elektrikářské práce na investiční akci
„Modernizace kotelny čp. 1375 v Žamberku“ v ceně ve
výši do 848.000 Kč bez DPH
- pověřuje jednatele společnosti Správa budov Žamberk
s. r. o., Klostermanova 990, Žamberk, IČO: 00279846,
objednáním dodávek a prací v rámci modernizace elektroinstalace kotelny čp. 1375 v Žamberku.

 51/2020-RADA/2336
- schvaluje: 1) záměr rozšíření Městského kamerového
dohlížecího systému v lokalitě Základní školy Žamberk,
Nádražní 743; 2) rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a
výdajů města Žamberka na rok 2020 ve výši 20.000 Kč
na navýšení položky rozpočtu „5311 6122 org. 9256 Městský kamerový systém“ se současným ponížením rezervy
rozpočtu
- pověřuje vedoucího oddělení informatiky realizací poptávkového řízení na rozšíření MKDS. Termín:
31.08.2020.
 51/2020-RADA/2337
- schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 1/2018 ze dne
09.02.2018 ve věci umístění optického vedení, HDPE
chráničky do části pozemků parc. č. 743/43 − ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 45 m2 a parc. č. 743/44 − ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 71 m2, vše vedeno na
LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk. Ostatní ujednání
předmětné smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy
vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: Alberon Letohrad s. r. o., Šedivská 844, 561 51 Letohrad
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 ke
smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 1/2018 ze dne 09.02.2018.
 51/2020-RADA/2338
schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 3/2018 ze dne
16.07.2018 ve věci zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 3751/3 − ost. plocha, ost. komunikace o výměře 68 m2, parc. č. 3751/4 − ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 19 m2, parc. č. 3752/14 − ost. plocha, ost. komunikace o výměře 304 m2, parc. č. 781/13
− ost. plocha, zeleň o výměře 4 784 m2, parc. č. 781/14
− ost. plocha, ost. komunikace o výměře 150 m2, parc. č.
3702/2 − ost. plocha, ost. komunikace o výměře 138 m2,
parc. č. 3702/3 − ost. plocha, ost. komunikace o výměře
108 m2, parc. č. 3701/7 − ost. plocha, ost. komunikace o
výměře 252 m2, parc. č. 3701/9 − ost. plocha, ost. komunikace o výměře 20 m2, vše vedeno na LV č. 10001 pro
obec a k. ú. Žamberk, a pověřuje starostu města podpisem. Ostatní ujednání předmětné smlouvy nedotčené
tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného
orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: Alberon Letohrad s. r. o., Šedivská 844, 561 51
Letohrad.
 51/2020-RADA/2339
schvaluje zřízení věcného břemene − služebnosti na
částech pozemků parc. č. 747/6, 747/1, 749/20, 749/24,
749/33, 749/19, 2593/45, 3711, 3803/2, 3804, 1076, 2422/1,
3709, 487/50, 489/1, 494/31, 493/1, 3755/1, 3751/1, 3751/2,
2563/73m, vše vedené na LV č. 10001 pro obec a k. ú.
Žamberk, ve věci uložení HDPE trubek a datového vedení
za jednorázovou úhradu v celkové výši 43.980 Kč (k
této částce bude připočtena platná sazba DPH) a pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
− služebnosti inženýrské sítě č. 1/2016 ze dne 12.12.2016.
Ostatní ujednání předmětné smlouvy nedotčené tímto
dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn. Toto
sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření,
souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu
státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel:
Alberon Letohrad s. r. o., Šedivská 844, 561 51 Letohrad.
 51/2020-RADA/2340
nedoporučuje ZM schválit prodej části (cca 94 m2)
pozemku parc. č. 230/1 − ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 2 779 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk. Žadatel: V. B.
 51/2020-RADA/2341
souhlasí se zřízením věcného břemene na 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 dle Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-122019495/VB/01, Žamberk, U Kapličky, parcela 1642/2
− kNN, v rozsahu dle GP č. pl. 3359-285/2020 za jednorázovou náhradu ve výši 1.650 Kč (k této částce bude připočtena platná sazba DPH) a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy. Společnost ČEZ Distribuce, a. s., v
zastoupení společností ELRO Czech, s. r. o., Ostřetín 288,
531 01 Ostřetín.

 51/2020-RADA/2342
souhlasí se zřízením věcného břemene na části pozemku
parc. č. 3814 − ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 057
m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk
z důvodu kanalizační přípojky k rodinnému domu čp.
409 na pozemku parc. č. 2703 − zast. plocha a nádvoří o
výměře 200 m2 vedeném na LV č. 1191 (žadatel) pro obec
a k. ú. Žamberk dle Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene − služebnosti v rozsahu věcného břemene 19 bm za jednorázovou úhradu ve výši 1.045 Kč (k
této částce bude připočtena platná sazba DPH) za podmínek uvedených v příloze a 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: W. W.
 51/2020-RADA/2343
nesouhlasí z důvodu nedodržení rozhledového trojúhelníku se sjezdem z pozemku parc. č. 347 − ost. plocha, jiná
plocha o výměře 91 m2 vedeného na LV č. 3120 (žadatel)
pro obec a k. ú. Žamberk na pozemky parc. č. 3754/1 −
ost. plocha, ost. komunikace o výměře 497 m2, parc. č.
3753 − ost. plocha, ost. komunikace o výměře 588 m2 a
parc. č. 3752/4 − ost. plocha, ost. komunikace o výměře
314 m2, vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk, a pověřuje starostu města podpisem stanoviska.
Žadatel: L. K., S. K.
 51/2020-RADA/2344
- neschvaluje pronájem pozemku parc. č. 2665 − zahrada
o výměře 1 094 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k.
ú. Žamberk. Žadatel: J. K.
- nedoporučuje ZM schválit prodej pozemku parc. č. 2665
− zahrada o výměře 1 094 m2 vedeného na LV č. 10001
pro obec a k. ú. Žamberk. Žadatel: J. K.
 51/2020-RADA/2345
souhlasí jako vlastník sousedního pozemku parc. č.
3734 − ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6 822 m2
pro obec a k. ú. Žamberk se stavbou rodinného domu a
doplňkových staveb na pozemku parc. č. 1639/4 − orná
půda o výměře 1 211 m2 vedeném na LV č. 4343 (žadatel)
pro obec a k. ú. Žamberk. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř.
jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: N. F.
 51/2020-RADA/2346
schvaluje zřízení věcného břemene na části (cca 8 m2)
pozemku parc. č. 3764/2 − ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 227 m2 dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2/2020
ze dne 20.04.2020 ve věci pokládky datového vedení za
podmínek uvedených v příloze a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy a situace. Ostatní ujednání předmětné smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají
nadále v platnosti beze změn. Toto sdělení nenahrazuje
rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení,
popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: Alberon Letohrad
s. r. o., Šedivská 844, 561 51 Letohrad.
 51/2020-RADA/2347
souhlasí s prezentací elektrovozidel na žamberské pouti
dne 05.09.2020 od 11:00 do 18:00 hodin na části Pěší zóny
v Žamberku na částech pozemků parc. č. 817 − ost. plocha, kulturní a osvětová plocha z celkové výměry 1 067
m2 a parc. č. 818 − ost. plocha, kulturní a osvětová plocha z celkové výměry 268 m2, vše vedeno na LV č. 10001
pro obec a k. ú. Žamberk, za podmínek uvedení pozemků
do původního stavu a uhrazení místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky
města Žamberka č. 5/2019 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství nejpozději do 04.09.2020. Žadatel: ŽIVA zemědělská obchodní, a. s., 561 82 Klášterec nad
Orlicí 120.
 51/2020-RADA/2348
ukládá odboru regionálního rozvoje a územního plánování objednat znalecký posudek na byt č. 2 v čp. 830
na náměstí Gen. Knopa v Žamberku. Jedná se o byt 2 +
1 umístěný v 1. NP domu čp. 830, jehož celková podlahová plocha s příslušenstvím je 64,30 m2; podíl na společných částech 643/14322. Žadatel: Správa budov Žamberk s. r. o., Klostermanova 990, 564 01 Žamberk. Termín:
30.08.2020.
 51/2020-RADA/2349
bere na vědomí informaci odboru REUP o nahlášení
pojistné události (náhrady škody − úrazu na koupališti) u
Generali České pojišťovny a. s., Praha.
 51/2020-RADA/2350
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ukládá odboru regionálního rozvoje a územního plánování objednat znalecký posudek na byt č. 4 v čp. 822 v
ulici Nádražní v Žamberku. Jedná se o byt 2 + 1 umístěný
ve 2. NP domu čp. 822, jehož celková podlahová plocha s
příslušenstvím je 55,00 m2; podíl na společných částech
550/9101. Žadatel: Správa budov Žamberk s. r. o., Klostermanova 990, 564 01 Žamberk. Termín: 30.08.2020.
 51/2020-RADA/2351
souhlasí jako vlastník sousedních pozemků parc. č. 3751/1
− ost. plocha, ost. komunikace o výměře 12 813 m2 a parc.
č. 1998/4 − tr.tr. porost o výměře 144 m2, vše vedeno na
LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk, se stavbou „Přístavba rodinného domu čp. 926 v Žamberku“ na pozemcích parc. č. 1998/6 − zast. plocha a nádvoří o výměře 108
m2 (budova čp. 926, rodinný dům) a parc. č. 1998/3 − tr. tr.
porost o výměře 696 m2, vše vedeno na LV č. 3009 (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: N. F.
 51/2020-RADA/2352
souhlasí se zřízením věcného břemene na 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 pro novostavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 1568/14 − tr.
tr. porost o výměře 804 m2 vedeném na LV č. 4176 (žadatel) pro obec a k. ú. Žamberk o ploše záboru cca 15,3 m2 za
jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč (k této částce bude
připočtena platná sazba DPH) za podmínek uvedených v
příloze a 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: S. T.
 51/2020-RADA/2353
souhlasí se zřízením věcného břemene na části pozemku
parc. č. 3825 − ost. plocha, ost. komunikace o výměře 5
817 m2 vedeném na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk z
důvodu prodloužení vodovodu a kanalizace dle Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene − služebnosti se situací v předpokládaném rozsahu cca 7,5 bm,
rozsah včetně ochranného pásma sítí cca 16,0 m2, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč (k této částce bude
připočtena platná sazba DPH) za podmínek uvedených
v příloze, a 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: P. S.
 51/2020-RADA/2354
souhlasí jako vlastník sousedních pozemků parc. č. 716/1
− ostatní plocha, jiná plocha o výměře 626 m2, parc. č.
716/3 − ostatní plocha, jiná plocha o výměře 605 m2,
parc. č. 716/12 − ostatní plocha, jiná plocha o výměře
122 m2 a parc. č. 743/38 − ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 159 m2, vše vedeno na LV č. 10001 pro
obec a k. ú. Žamberk, se stavbou nového oplocení ocelovým plotem v rámci akce „Novostavba krytého stání,
oplocení“ na pozemcích parc. č. 716/4 − ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 231 m2 vedeném na LV č. 4166
(žadatel) a parc. č. 716/13 − ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 95 m2 vedeném na LV č. 2271, vše 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. Vlastník sousedního pozemku dále žadatele
upozorňuje, že plánuje v bezprostřední blízkosti stavby
nového oplocení vybudovat parkoviště a rozšířit zpevněné plochy. Tato stavba může dočasně zasáhnout do
prostoru nového oplocení ocelovým plotem. Žadatel:
Poliklinika Žamberk RZP s. r. o., náměstí Gen. Knopa 837,
564 01 Žamberk, IČO: 25267663.
 51/2020-RADA/2355
- volí jako konstrukci provedení vazníků pro zastřešení
ledové plochy zimního stadionu provedení ze železobetonu
- ukládá odboru regionálního rozvoje a územního plánování zajistit u projektanta bezodkladné dopracování projektové dokumentace. Termín: 31.08.2020.
 51/2020-RADA/2356
schvaluje provedení střešní roviny dočasné etapy rekonstrukce střechy budovy radnice ve fólii Arkorplan, odstín
Terracotta 82119.

 51/2020-RADA/2357
- schvaluje na základě protokolu hodnotící komise
výsledky veřejné zakázky s názvem „Zimní stadion − pronájem chlazení“ zadané v souladu s Pravidly pro zadávání
veřejných zakázek městem Žamberkem a pronajímatelem chlazení na zimním stadionu společnost TRANE
ČR spol. s r. o., Thámova 183/11, 186 00 Praha 8 - Karlín,
IČO: 62418661, s ekonomicky nejvýhodnější nabídkovou
cenou ve výši 1.954.150 Kč vč. DPH (pronájem na 3 roky/3
měsíce + 5000l glykolové směsi)
- pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy a
odbor REUP vystavením objednávky na nákup glykolové
směsi
- ukládá odboru finančnímu připravit příslušné rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
pro rok 2020 v rámci položky rozpočtu „Víceúčelová hala
− zimní stadion“ (nájemné, nákup glykolové směsi). Termín: 11.09.2020.
 51/2020-RADA/2358
souhlasí jako vlastník sousedních pozemků parc. č. 3734
− ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6 822 m2, parc.
č. 3733/1 − ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 108
m2 a parc. č. 1624 − tr. tr. porost o výměře 12 949 m2, vše
vedeno na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk, se stavbou rodinného domu na pozemku parc.č. 1568/13 − tr. tr.
porost o výměře 1 375 m2 vedeném na LV č. 4408 (žadatel) pro obec a k. ú. Žamberk a pověřuje starostu města
podpisem Situace souhlas sousedů a Pohledy souhlas
sousedů. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření
dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním
předpisem. Žadatel: M. H.
 51/2020-RADA/2359
souhlasí s instalací zahradního plechového domku (uchovávání tréninkových pomůcek a zavlažovacího systému)
o rozměrech 3 x 3 m bez pevného základu na hřišti č. 2
na části pozemku parc. č. 1683/2 − orná půda o výměře
6 440 m2 vedeném na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko,
vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: 1. FC Žamberk z. s., U Koupaliště 755, 564
01 Žamberk.
 51/2020-RADA/2360
pověřuje dopravní komisi projednáním žádosti o umístění zábrany na chodník před vchodem do domu čp. 317
v ulici Draha.
 51/2020-RADA/2361
bere na vědomí oznámení o opětovné montáži distribuční sítě VN z důvodu opravy venkovního vedení VN ve
stávající trase v ul. Nádražní.
 51/2020-RADA/2362
- schvaluje dodatek č. 6 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
méněprací
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 6 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 méněprací.
 51/2020-RADA/2363
- schvaluje uzavření dodatku č. 2 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, IČO: 27467520, ve věci náhrady
původního železobetonového zábradlí novým ocelovým
zábradlím se svislou výplní v tmavě zelené barvě
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2
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, IČO:
27467520, ve věci náhrady původního železobetonového
zábradlí novým ocelovým zábradlím se svislou výplní v
tmavě zelené barvě.
 51/2020-RADA/2364
- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč
dle Pravidel SAM 3221 pro narozené dítě dle přílohy
- neschvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000
Kč pro narozené dítě, a to L. B. pro D. L. B. pro nesplnění
podmínky trvalého pobytu dítěte ode dne narození dle
Pravidel SAM 3221
- pověřuje starostu města podpisem darovacích smluv.

 51/2020-RADA/2365
bere na vědomí informaci odboru PRAV o žádostech o
poskytnutí informací.
 51/2020-RADA/2366
bere na vědomí výsledek veřejnosprávní fyzické kontroly naplnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace na
výstavbu nájemních bytů v obcích pro příjmově vymezené osoby dle NV č.146/2003 Sb., provedené Státním
fondem podpory investic, Praha, u města Žamberka.
 51/2020-RADA/2367
- schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu v ul. Nádražní
671/3, Žamberk, V. L. v tříměsíční výpovědní době
- ukládá odboru právnímu zaslat V. L. výpověď nájmu
bytu. Termín: 20.08.2020.
 51/2020-RADA/2368
- schvaluje: 1) poskytnutí slevy městem Žamberkem,
jako pronajímatelem, na nájemném za měsíce duben,
květen, červen 2020 ve výši 30 % rozhodného nájemného nájemci Janu Kulhánkovi, IČO: 62041312, se sídlem
Žamberk, Nádražní 40, stanoveném smlouvou o nájmu
ze dne 20.02.2008 ve znění dodatků č. 1 – 4; 2) dodatek
č. 5 ke smlouvě o nájmu ze dne 20.02.2008 mezi městem Žamberkem, jako pronajímatelem, a Janem Kulhánkem, IČO: 62041312, se sídlem Žamberk, Nádražní 40, jako
nájemcem, jehož předmětem je dočasná úprava výše
nájmu, a to sleva nájmu o 30 % za období duben, květen
a červen 2020
- pověřuje starostu města podpisem dodatku.
 51/2020-RADA/2369
schvaluje obsah smlouvy mezi městem Žamberkem a firmou S. A. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 31.08.2020.
 51/2020-RADA/2370
- schvaluje: 1) poskytnutí finančních odměn na 13. ročník Soutěže ve sběru druhotných surovin pro žamberské
školy, a to Střední a základní škole Žamberk, Tyršova 214,
ve výši 16.000 Kč, ZŠ Erudio Orlicko, š. p. o., Velký Hájek
1554, ve výši 12.000 Kč, Mateřské škole ČTYŘLÍSTEK,
Žamberk, Tylova 1244, ve výši 10.000 Kč, Základní škole
Žamberk, 28. října 581, ve výši 7.000 Kč a Základní škole
Žamberk, Nádražní 743, ve výši 3.000 Kč; 2) smlouvy o
poskytnutí finanční odměny pro rok 2020 na zájmovou
činnost dětí a naplnění cílů environmentální výchovy,
a to v rámci kapitoly Ekologická soutěž pro školy − příspěvky organizacím, uzavřené mezi městem Žamberkem a školami: a) Střední škola a základní škola Žamberk,
Tyršova 214, ve výši 16.000 Kč; b) ZŠ Erudio Orlicko, š. p.
o., Velký Hájek 1554, ve výši 12.000 Kč; c) Mateřská škola
ČTYŘLÍSTEK, Tylova 1244, ve výši 10.000 Kč; d) Základní
škola Žamberk, 28. října 581, ve výši 7.000 Kč; e) Základní
škola Žamberk, Nádražní 743, ve výši 3.000 Kč
- pověřuje starostu města podpisem smluv. Termín:
01.09.2020.
 51/2020-RADA/2371
- bere na vědomí informaci o nabídce společnosti JRK
Česká republika s. r. o., Praha, týkající se poradenství v
odpadovém hospodářství pro města a obce
- schvaluje poskytnutí společnosti JRK Česká republika
s. r. o., Praha, vstupních dat a informací o OH města pro
zpracování vstupní analýzy
- pověřuje odbor životního prostředí a zemědělství
poskytnutím informací a předáním vstupních dat o OH
města společnosti JRK Česká republika s. r. o. Termín:
15.09.2020.
 51/2020-RADA/2372
- bere na vědomí informaci odboru ZPZE o původci
odpadů M. A. K., se kterým byla sepsána smlouva a který
nehradí městu sjednanou cenu za využívání Systému
nakládání s odpady
- schvaluje návrh na odstoupení od smlouvy
- pověřuje starostu města podpisem odstoupení od
smlouvy. Termín: 01.09.2020.
 51/2020-RADA/2373
schvaluje: 1) vyhlášení Soutěže ve sběru druhotných
surovin pro žamberské školy pro školní rok 2020/2021 −
14. Ročník; 2) pravidla soutěže.
 51/2020-RADA/2374
- bere na vědomí informaci odboru ZPZE týkající se
žádosti Generálního ředitelství cel o součinnost při zajištění vozidla a nákladu v souvislosti s nelegální přepravou
odpadů
- schvaluje vhodná místa pro odstavení vozidla a nákladu
pro případy nelegální přepravy odpadů v zařízeních pro
nakládání s odpady dle přílohy
- pověřuje odbor ZPZE odesláním odpovědi na žádost
o součinnost při zajištění umístění vozidla a nákladu
3

v souvislosti s nelegální přepravou odpadů. Termín:
30.09.2020.
 51/2020-RADA/2375
- bere se souhlasem na vědomí převzetí 40 ks sběrných
nádob na třídění papíru od společnosti EKO-KOM, a. s., na
základě předávacího protokolu ke smlouvě o výpůjčce
- pověřuje starostu města podpisem předávacího protokolu ke smlouvě o výpůjčce. Termín: 01.09.2020.
 51/2020-RADA/2376
schvaluje: 1) smlouvu o dílo k instalaci zábran na nábřežní
zdi na Husově nábřeží s MADOS MT s. r. o., Lupenice; 2)
rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2020 na převod finančních prostředků
ve výši 600 tis. Kč z položky rozpočtu „Protipovodňová
opatření − Opravy a udržování“ na položku „Protipovodňová opatření – investice“
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
 51/2020-RADA/2377
- bere na vědomí informaci k výstavbě a předání PPO k
06.08.2020
- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství projednat s TS Žamberk s. r. o. zajištění následné péče o
novou výsadbu kolem stavby protipovodňových opatření. Termín: 03.09.2020
- ukládá odboru obrany a krizového řízení aktualizovat
povodňový plán města s ohledem na vybudování protipovodňových opatření na toku Divoké Orlice a připravit
nácvik činností pro zabezpečení funkčnosti protipovodňových opatření s Městským úřadem Žamberk, jednotkou SDH města a Technickými službami Žamberk s. r. o.
Termín: 15.10.2020.
 51/2020-RADA/2378
nedoporučuje realizovat nabídku na zpracování žádosti
na digitální povodňový plán ORP.
 51/2020-RADA/2379
bere na vědomí zápis z jednání komise pro dotační program „Podpora sociálních služeb a zdravotnictví“ ze dne
27.07.2020.
 51/2020-RADA/2380
bere na vědomí zrušení plánovaných aktivit odboru
SOCZ: Veletrhu sociálních služeb a Týdne pro seniory z
důvodu koronavirové situace v ČR.
 51/2020-RADA/2381
- bere na vědomí zápis z jednání komise pro sociální
služby ze dne 11.08.2020
- schvaluje na základě doporučení komise pro sociální
služby uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou v DPS:
na byt č. 151 se S. P., na byt č. 242 s R. M., na byt č. 135 s E. L.
 51/2020-RADA/2382
bere na vědomí zápis z jednání redakční rady ŽL č. 5/2020
konaného dne 27.07.2020.
 51/2020-RADA/2383
bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne
30.07.2020.
 51/2020-RADA/2384
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně
potřebné občany v ul. Čs. armády 457/2 s V. Č. a R. K. na
dobu určitou do 31.10.2020 s podmínkou hrazení dluhu
vůči městu.
 51/2020-RADA/2385
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční 794/3 s S. K. do
28.02.2021.
 51/2020-RADA/2386
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády 457/3 s D. B. do
31.08.2021.
 51/2020-RADA/2387
bere na vědomí souhlas Krajského úřadu Pardubického
kraje se zřízením přípravné třídy základní školy ve školním roce 2020/2021 v Základní škole Žamberk, Nádražní
743.
 51/2020-RADA/2388
bere na vědomí vyjádření města Žamberka − účastníka řízení k řízení o určení právního vztahu k pozemkům 1853, 1884, 1958, 1959 v obci a k. ú. Žamberk ze dne
06.08.2020.
 51/2020-RADA/2389
bere na vědomí oznámení D. A. P. o postupu ve využívání
zámeckého parku neziskovými a příspěvkovými organizacemi i občany města Žamberka od následujícího roku.
 51/2020-RADA/2390
schvaluje aktualizovaný ceník pečovatelské služby Žamberk platný od 01.09.2020. Žadatel: Centrum sociální
péče Žamberk, Albertova 357, 564 01 Žamberk.
Zpracovala Bc. Kamila Borovičková,
sekretariát starosty města.

Poválečné znárodňování v Žamberku

Prakticky již od konce 2. světové války se začali živnostníci obávat, že v rámci třísektorové ekonomiky (podniky znárodněné, družstevní a soukromé) bude jejich svobodné podnikání výrazně
omezováno na úkor zbylých dvou, tzv. vyšších podniků. Vůdčí představitelé všech politických
stran sice řemeslníky a obchodníky ujišťovali, že jich se znárodnění týkat nebude, tomu však
v rychlém znárodňovacím tempu poválečné republiky věřil jen málokterý z nich.
První omezování drobného živnostenského sektoru v poválečné republice nastalo současně
s omezením osobních a občanských práv sudetských Němců. Jak jsme si uváděli v minulém
článku, tak na veškeré jejich výrobní kapacity
byly zaváděny tzv. národní správy. Toto však tak
jednoznačně neplatilo u malých živnostenských
dílen, služeb a ochodů. Vzhledem
k tomu, že se ve všech regionech
neustále snižoval počet obyvatel,
tak Zemský národní výbor nabyl
přesvědčení, že jsou některé obory
předimenzované a jako součást
nového plánovaného hospodářství
musí být jejich počty redukovány.
Některé živnosti tedy nedostaly
národní správu, ale byly rovnou
zrušeny a jejich zařízení a zásoby
byly přerozděleny ostatním. Takových zrušených podniků byly jen
na Žambersku desítky. Dle dochovaného hlášení z července 1946
bylo v pohraniční části našeho
okresu 1 273 řemeslných dílen
a obchodů, z čehož 982 patřilo starousedlíkům a novoosídlencům,
183 mělo teprve dostat národní
správu a zbytek měl být zrušen.
Avšak vzhledem k tomu, že pohraničí bylo značně dynamickým regionem, tak se tato čísla v dalších
hlášeních neustále mění.
Osidlování pohraničí novými živnostníky se provádělo na základě
tzv. rámcových plánů, které představovaly jakýsi seznam podniků
vhodných k udržení či obnovení.
Dle I. rámcového plánu pro okres
Žamberk mělo být pod národní
správu svěřeno 96 živností. II. rámcový plán nabízel dalších 38 hostinců, 54 obchodů a 75 drobných
řemeslných dílen. Plány pomáhaly
osidlovacímu referátu při ONV
a MěNV sestavovat Okresní jednoty živnostenských společenstev. Ty vznikaly prakticky ihned
po osvobození a měli se v nich
sdružovat všichni drobní živnostníci. Pro informaci
můžeme uvést, že v okrese Žamberk byl založením
této jednoty pověřen 29. května 1945 Josef Hovad,
krejčovský mistr z Líšnice.
Počet členů žamberské jednoty záhy přesáhl několik stovek (počty členů u vybraných profesí: krejčí
89, holiči 38, zámečníci 93, kováři 73, truhláři 111,
obuvníci 51 atd.), proto se postupně začala tato
organizace přetvářet na specifická společenstva
dělená dle typu živnosti. Okresní jednoty měly především dva základní úkoly. Zaprvé svým členům
pomáhat s administrativní činností a finančně
je podporovat, takto byla například poskytnuta
finanční podpora v říjnu 1947 jednomu sedláři
z Kameničné a dalším čtyřem obuvníkům z pohraničních oblastí. Druhým jejich úkolem bylo vypomáhat s dodávkami a přerozdělováním výrobního materiálu, konzumního zboží či alkoholu. Díky

přesným dochovaným seznamům dnes víme,
že o dodávku materiálu v posledním čtvrtletí roku
1945 žádalo v našem okrese 46 obuvníků, kteří
zaměstnávali 108 lidí, z čehož bylo 8 učňů. Další
zajímavostí pak mohou být například dodávky
alkoholu pro hostince, restaurace a vinárny.
Nicméně v únoru roku 1948 byly i v těchto sdruže-

ních ustanoveny akční výbory a naplno se začaly
projevovat politické represe. Ty měly podobu
omezení dodávek či naprostého vyškrtnutí ze
seznamu příjemců, což mělo živnostníky postupně
donutit ke vstupu do komunálních či družstevních
podniků, a tím zlikvidovat československé živnostenstvo jako takové.
Dalším způsobem redukce drobných živnostníků bylo omezení vydávání nových živnostenských oprávnění, což bylo odůvodněno již zmiňovanou předimenzovaností některých odvětví
drobné ekonomiky. Tímto rozhodnutím byl však
definitivně zrušen jeden ze základních pilířů zdravé
ekonomiky, konkurenční prostředí. Celkový počet
živností ve sledovaném období v okrese Žamberk
bohužel neznáme a stejně tak neznáme ani počet
zamítnutých žádostí o vydání živnostenského
oprávnění, nicméně od 5. května 1945 do konce
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roku 1947 vydal ONV 48 (z toho 19 v pohraničí)
koncesovaných živností, 143 (73) řemeslných
živností a 113 (23) živností svobodných. Ať živnostník vstoupil do tzv. vyšších celků dobrovolně
či pod nátlakem, tak byla v jeho podniku provedena inventura veškerých strojů a zásob, které
měly být následně odkoupeny. Tento odkup se
dle nařízení prováděl za maximálně 75 % odhadní
ceny, k čemuž však téměř nikdy nedošlo. Vzhledem k tomu, že družstevní a komunální podniky ve
svých počátcích nedisponovaly žádným kapitálem
a o jejich ekonomické prosperitě se ještě dlouhá
léta dalo pouze spekulovat, tak neměly ani volné
prostředky na nucený výkup zrušených a začleněných živností. Ti, kteří se prozatím
bránili a nechtěli opustit své soukromé podnikání, byli označeni
za zpátečníky, málo efektivní a příčinu veškerých nedostatků na trhu.
Jak vypadala likvidace žamberských živnostníků, nám přibližuje
dopis Bohumila Sychry, který měl
malou pekárnu v Kostelní ulici.
„[...] od 11. ledna nepečem, přišlo to
tak náhle bez předběžného oznámení, ani ve mlýně zde nic předem
nevěděli. Přijeli ráno dva úředníci
z Předměřic s hotovou věcí, koncentrování řemesel. Odpoledne
nám to přinesli ze mlýna písemně,
ráno už jsme neměli péci.“ Úřední
nařízení o zrušení živnosti pana
Sychry z ledna 1951 se vztahovalo pouze na pekárnu, pekařský
obchod měl zůstat dále v provozu
a pečivo do něj měli dodávat pekaři
Kvapil a Mareš. Obchod byl zařazen pod národní podnik Pramen,
o čemž dostal pan Sychra písemné
vyrozumění v pátek 26. ledna
1951. K fyzickému převzetí došlo
již v neděli, o dva dny později, kdy
musela být v obchodě opět provedena nová inventura. Ve stejný den
přebíral národní podnik Pramen
také masny řezníků Koblížka, Čížka
a Knopa a zároveň podnik cukráře
Neugebauera, kterému tím byla
rovněž zastavena výroba.
Závěrem dopisu pan Sychra uvádí:
„Zatím prodávám v krámě a Máňa
spravuje prádlo. Též Pepík Bakešů
dostal z okresu přípis že má do
14 dní zavřít. Žijeme jak na vodě
v blázinci a je nás mnoho tak
postižených.“ Vyhaslá pec neznamenala pouze
ztrátu svobody v podnikání a jistoty obživy pro
rodinu, ale dotkla se také chodu celé domácnosti,
protože přestala v zimních měsících vytápět dům.
„Nejhorší že na nás doléhá zima v celém baráku“.
Díky předloženému dopisu, který nám poskytla
rodina pana Sychry a jehož znění jsme ponechali
bez jazykových úprav, jsme si mohli přiblížit situaci desítek živnostníků v okrese Žamberk. V příštím a zároveň posledním díle našeho rozkrývání
žamberských dějin se podíváme na znárodnění
prodejen a velkoobchodů pánů Mazury, Langera,
Buchmüllera a dalších.
Mgr. Jindřich Žák
Zdroje:
archiv Městského muzea Žamberk,
fotografie Facebook:
Starý Žamberk a zapomenutá místa

