PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 9/2018
USNESENÍ RM č. 100
ze dne 19.04.2018

100/2018-RADA/4936
schvaluje ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku.
100/2018-RADA/4937
schvaluje předložený program jednání RM.
100/2018-RADA/4938
bere na vědomí
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk
o umístění stavby „oplocení“ na pozemcích parc. č.
668/35, 668/22, 668/23, 668/24, 668/38 v k. ú. Žamberk
- územní rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk
o umístění stavby „rekonstrukce chodníků a komunikace v k. ú. Žamberk - část B ulice 28. října“ na pozemcích
v k. ú. Žamberk
- územní rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk
o umístění stavby „rekonstrukce chodníků a komunikace v k. ú. Žamberk - část ulice Komenského, Mánesova“
na pozemcích parc. č. 3701/6 a 793 v k. ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby a vydání souhlasu ke zřízení stavby dle §15 „úprava prostoru u kostela sv. Václava“ na pozemcích parc. č. 939/1, 940, 942,
952, 3705/11 v k. ú. Žamberk
- oznámení MěÚ Žamberk o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a vydání souhlasu ke zřízení
stavby dle §15 „Žamberk - realizace parkovacích stání
na nám. Gen. Knopa“ na pozemcích parc. č. 716/5, 718,
3689/3 v k. ú. Žamberk
- rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění
stavby „REKO stanice katodické ochrany Žamberk“
na pozemku parc. č. 2217/6 v k. ú. Žamberk
- stanovisko Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k dělení
pozemku parc. č. 1603/2 v k. ú. Žamberk dle GP č. plánu 3148-128/2018 ze dne 04.04.2018
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí o umístění
stavby „bazar materiálu a strojů pro kovoobrábění“
na pozemku parc. č. 2593/42 v k. ú. Žamberk.
100/2018-RADA/4939
bere na vědomí
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení
kácení dřevin rostoucích mimo les „1 ks túje západní
na pozemku parc. č. 1200/1 v k. ú. Žamberk“ a uložení
náhradní výsadby
- závazné stanovisko odboru ZPZE MěÚ Žamberk k
umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje
lesa na akci „Žamberk, 3076/8, Vencl-servis - nové OM“
na pozemku parc. č. 3076/8, 3076/10 v k. ú. Žamberk
- vyjádření odboru ZPZE MěÚ Žamberk ke změně č. 2
územního plánu Žamberk.
100/2018-RADA/4940
bere na vědomí
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení
zvláštního užívání místní komunikace č. 20d chodník
ul. Kostelní - pro umístění prodávaných květin a zboží před provozovnou květiny MARKYTKA na pozemku
parc. č. 3703/1 v k. ú. Žamberk
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zřízení sjezdu z místní komunikace ul. Sadová
na pozemku parc. č. 3160/89 v k. ú. Žamberk za účelem
příjezdu k novostavbě kolny s dřevníkem na pozemku
parc. č. 3160/64 v k. ú. Žamberk
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace č. 24c
ul. Ke Střelnici pro umístění datového vedení na pozemku parc. č. 3798/1 v k. ú. Žamberk
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací č. 57c ul. Pod Schody
prodloužení, č. 48d ul. Tyršova prodloužení chodníku
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení
zvláštního užívání místní komunikace č. 38c ul. Ma-

sarykovo náměstí - pro umístění předzahrádky před
čp. 64 na pozemku parc. č. 3687/17 v k. ú. Žamberk
- oznámení odboru SPDO MěÚ Žamberk o zahájení
stavebního řízení o povolení stavby „Úprava prostoru u
kostela sv. Václava“ SO 101 - zpevněné plochy a sadové úpravy na pozemcích parc. č. 939/1, 940, 942, 952,
3705/11, 3705/31 v k. ú. Žamberk
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy
provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci:
horní parkoviště na pozemku parc. č. 1796/2 v k. ú.
Pastviny u Klášterce nad Orlicí z důvodu provádění
zkoušek z praktické jízdy řidičů motocyklů do skupiny
vozidel AM, A1, A2, A
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk - stavební
povolení na stavbu „Rekonstrukce chodníků a komunikace v k. ú. Žamberk - část D, ul. Zámecká - etapa 1“ na
pozemku parc. č. 21/1, 3750/1, 3750/3 v k. ú. Žamberk
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 85c U Polikliniky
z důvodu uzavírky parkoviště při provádění opravy
povrchu.
100/2018-RADA/4941
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
z programu Podpora volnočasových aktivit, uzavřené
dne 05.04.2018 mezi městem Žamberkem, jako poskytovatelem, a organizací Cesta pro rodinu, z. ú., Nádražní 22, Žamberk, IČ: 61239330, jako příjemcem.
100/2018-RADA/4942
- bere na vědomí Zápis č. 1/2018 z jednání komise
pro likvidaci majetku města Žamberka konané dne
23.03.2018; Zápis č. 1/2018 z jednání škodní komise
při Městském úřadu Žamberk konané dne 10.04.2018
- schvaluje 1) vyřazení majetku s pořizovací cenou nižší než 3.000 Kč z majetkové a účetní evidence města
a jeho následnou likvidaci, dle návrhu uvedeného
v článku „1.4.5 Zbytný majetek“ zprávy Ústřední inventarizační komise, přílohy číslo 2 a 4; 2) prodej majetku
s pořizovací cenou nižší než 3.000 Kč a jeho vyřazení
z majetkové a účetní evidence města, dle návrhu a za
cenu uvedenou v článku „1.4.5 Zbytný majetek“ zprávy
Ústřední inventarizační komise, přílohy číslo 2; 3) prodej a vyřazení majetku z majetkové a účetní evidence
města, dle návrhu uvedeného v článku „1.4.5 Zbytný
majetek“ zprávy Ústřední inventarizační komise a přílohy číslo 3, za cenu dle návrhu komise pro likvidaci
majetku města uvedenou v „Zápise č. 1/2018 z jednání
komise pro likvidaci majetku města Žamberka konané
dne 23.03.2018“; 4) v souladu se „Zápisem č. 1/2018
z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka konané dne 23.03.2018“ vyřazení majetku
z majetkové a účetní evidence města a jeho následnou
likvidaci, uvedeného v článku „1.4.5 Zbytný majetek“
zprávy Ústřední inventarizační komise, přílohy číslo 4,
vyjma inventárního čísla 500000; 5) v souladu se „Zápisem č. 1/2018 z jednání komise pro likvidaci majetku
města Žamberka konané dne 23.03.2018“ vyřazení
majetku inventární číslo 500000, vodní vysavač James
v pořizovací ceně 18.952 Kč, rok pořízení 2006, z majetkové a účetní evidence města s tím, že majetek nebude
fyzicky zlikvidován a bude ponechán na náhradní díly
- ukládá odboru REUP: 1) zajistit likvidaci a prodej
majetku s pořizovací cenou nižší než 3.000 Kč uvedeného v příloze č. 2 a 4 zprávy Ústřední inventarizační
komise a jeho následné vyřazení z majetkové a účetní
evidence města. Termín: 30.06.2018; 2) zajistit vyřazení majetku uvedeného v příloze č. 3 zprávy Ústřední
inventarizační komise z majetkové a účetní evidence
města. Termín: 30.06.2018; 3) zajistit likvidaci majetku
uvedeného v příloze č. 4 zprávy Ústřední inventarizační komise, vyjma inventárního čísla 500000 a jeho
následné vyřazení z majetkové a účetní evidence
města. Termín: 30.06.2018; 4) zajistit odborné posouzení neopravitelnosti majetku inventární číslo 500000,
vodní vysavač James. Termín: 30.06.2018
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- ukládá odboru obrany a krizového řízení zajistit
prodej majetku uvedeného v příloze č. 3 zprávy
Ústřední inventarizační komise. Termín: 30.06.2018
- ukládá starostovi města, aby tajemníkovi MěÚ Žamberk uložil povinnost odevzdat starostovi v termínu do 11.05.2018 předměty evidované v majetku
města Žamberka, inventární čísla: 93230 kufr Attache,
45x32x10 cm; 30003361 mobilní telefon Lumia 950;
30003308 modem TP-Link M7350 4G LTE Mobile WiFi.
Termín: 27.04.2018.
100/2018-RADA/4943
bere na vědomí zprávu manažerky dotací o výzvě
na sociální bydlení II. Ministerstva pro místní rozvoj
- z dotačního programu IROP.
100/2018-RADA/4944
schvaluje aktualizované, 8. vydání vnitřní směrnice
číslo OS2101 O účetnictví.
100/2018-RADA/4945
schvaluje aktualizované, 5. vydání vnitřní směrnice
číslo OS2102 O účtování a oceňování dlouhodobého
majetku.
100/2018-RADA/4946
souhlasí se zapojením Mateřské školy Sluníčko, Žamberk, nám. Gen. Knopa 433, IČ: 75017458 do projektu v
rámci výzvy č. 02 18 063 Šablony II - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony
II v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
100/2018-RADA/4947
- schvaluje: 1) vyřazení majetku inv. č. 652, 1056, 1035,
587, 16, 4, 964, 982 a 971 z účetní evidence příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova 357, Žamberk, uvedeného v Zápisu
č. 1/2018 z jednání komise pro likvidaci majetku města
Žamberka a jeho následnou likvidaci dle Směrnice pro
likvidaci majetku města Žamberka. Vyřazení majetku
z důvodu jeho nefunkčnosti, nerentabilnosti opravy.
Vyřazení majetku inv. č. 16 z důvodu jeho odcizení;
2) vyřazení majetku inv. č. 939, 1038 a 960 z účetní
evidence příspěvkové organizace Centrum sociální
péče města Žamberk, Albertova 357, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 1/2018 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka; 3) vyřazení majetku
inv. č. 228, 229, 762, 793 a 843 z účetní evidence příspěvkové organizace Středisko volného času ANIMO
Žamberk, 28. října 713, Žamberk, uvedeného v Zápisu
č. 1/2018 z jednání komise pro likvidaci majetku města
Žamberka a jeho následnou likvidaci dle Směrnice pro
likvidaci majetku města Žamberka. Vyřazení majetku
z důvodu jeho nepotřebnosti; 4) vyřazení majetku inv.
č. 776, 777, 802/1, 802/2, 802/3, 802/4, 802/7, 802/8,
844, 858 (PC i monitor), 859, 860 a 898 z účetní evidence příspěvkové organizace Středisko volného času
ANIMO Žamberk, 28. října 713, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 1/2018 z jednání komise pro likvidaci
majetku města Žamberka a jeho následnou likvidaci
dle Směrnice pro likvidaci majetku města Žamberka.
Vyřazení majetku z důvodu jeho nefunkčnosti a morálního zastarání; 5) vyřazení majetku inv. č. 505, 796b,
796c, 832 a 833 z účetní evidence příspěvkové organizace Středisko volného času ANIMO Žamberk, 28. října
713, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 1/2018 z jednání
komise pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho
prodej za ceny stanovené příspěvkovou organizací.
Vyřazení majetku z důvodu jeho morálního opotřebení a zastarání; 6) vyřazení majetku inv. č. 802/6 z účetní
evidence příspěvkové organizace Středisko volného
času ANIMO Žamberk, 28. října 713, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 1/2018 z jednání komise pro likvidaci
majetku města Žamberka; 7) vyřazení majetku inv. č.
DDHM 012, DDHM 103, DDHM 015, DDHM 93, DDHM
76, DDHM 96, DDHM 78, DDHM 60, DDHM 101, DDHM
175, DDHM 18, DDHM 24, DDHM 25, DDHM 71, DDHM
72, DDHM 77, DDHM 89, DDHM 90, DDHM 749, DDHM
776, DDHM 63, DDHM 64, DDHM 65, DDHM 66, DDHM
129, DDHM 130 z účetní evidence příspěvkové organizace Základní škola Žamberk, Nádražní 743, Žamberk,

uvedeného v Zápisu č. 1/2018 z jednání komise pro
likvidaci majetku města Žamberka a jeho následnou
likvidaci dle Směrnice pro likvidaci majetku města
Žamberka. Vyřazení majetku z důvodu jeho nefunkčnosti, neopravitelnosti; 8) vyřazení majetku inv. č.
DDHM 698, DDHM 6, DDHM 15, DDHM 165, DDHM
767 z účetní evidence příspěvkové organizace Základní škola Žamberk, Nádražní 743, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 1/2018 z jednání komise pro likvidaci
majetku města Žamberka; 9) vyřazení majetku inv. č.
20000012, 30000246, 30000375 z účetní evidence
příspěvkové organizace Městská knihovna Žamberk,
Nádražní 743, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 1/2018
z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho následnou likvidaci dle Směrnice pro likvidaci
majetku města Žamberka. Vyřazení majetku z důvodu
jeho zastarání, nerentabilnosti opravy; 10) vyřazení
majetku inv. č. 30001915, 30001916 z účetní evidence
příspěvkové organizace Městské muzeum Žamberk,
ČSA 472, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 1/2018
z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho následnou likvidaci dle Směrnice pro likvidaci
majetku města Žamberka. Vyřazení majetku z důvodu
jeho úplného opotřebení; 11) vyřazení majetku inv. č.
HIM-0020, DHM-646 z účetní evidence příspěvkové
organizace Školní jídelna Žamberk, nám. Gen. Knopa
433, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 1/2018 z jednání
komise pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho
následnou likvidaci dle Směrnice pro likvidaci majetku města Žamberka. Vyřazení majetku z důvodu jeho
nefunkčnosti
- ukládá 1) příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, Nádražní 743, Žamberk, doložit doklad o vyřazení majetku z účetnictví u inv. č. DDHM 698, DDHM
6, DDHM 15, DDHM 165, DDHM 767; 2) příspěvkové
organizaci Základní škola Žamberk, Nádražní 743,
Žamberk, dodržování Směrnice pro likvidaci majetku
města Žamberka
- ukládá 1) příspěvkové organizaci Středisko volného
času ANIMO Žamberk, 28. října 713, Žamberk, doložit
doklad o vyřazení majetku z účetnictví u inv. č. 802/6;
2) příspěvkové organizaci Středisko volného času
ANIMO Žamberk, 28. října 713, Žamberk, dodržování
Směrnice pro likvidaci majetku města Žamberka
- ukládá 1) příspěvkové organizaci Centrum sociální
péče města Žamberk, Albertova 357, Žamberk, doložit
doklad o vyřazení majetku z účetnictví u inv. č. 939, 1038
a 960; 2) příspěvkové organizaci Centrum sociální péče
města Žamberk, Albertova 357, Žamberk, dodržování
Směrnice pro likvidaci majetku města Žamberka.
100/2018-RADA/4948
ruší usnesení z jednání rady města Žamberka konané
dne 05.04.2018 číslo 99/2018-RADA/4903.
100/2018-RADA/4949
schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro rok 2018 dle tab. č. 1.
100/2018-RADA/4950
- bere na vědomí žádost o podporu a nabídku na spolupráci města Žamberka s Ústavem modelů ve vzdělávání, z. ú., Roháčova 14, Praha 3, v rámci výstavby
a propagace připravovaného modelu Pardubického
kraje v Království železnic
- schvaluje podporu projektu „model Pardubického
kraje v Království železnic“ ze strany města Žamberka
v oblastech:
1. formou propagace města Žamberka Ústavem modelů ve vzdělávání, z. ú., Roháčova 14, Praha 3, v rámci výstavby modelu Pardubického kraje v Království
železnic, a to:
a) finanční podporu v ceně 5.000,- Kč; b) poskytnutí
kontaktů a pomoci při oslovení ke spolupráci v Žamberských listech, spoluprací s referentem kultury MěÚ
Žamberk a marketingovou formou ve spolupráci
s Informačním střediskem města
2. propagaci města ze strany Ústavu modelů ve vzdělání, a to:
a) v kolejišti - billboardy, reklamní fasády; b) mimo
kolejiště - projekce propagačních videí města; c) formou poukázek pro třídy z mateřských a základních
škol zřizovaných městem Žamberkem do pražské expozice Království železnic.

100/2018-RADA/4951
schvaluje prominutí pohledávky města Žamberka ve
výši 7.591 Kč za zůstavitelkou I. H. z titulu uhrazení nákladů pohřbu z důvodu nedobytnosti dle § 158 odst. 2
písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů.
100/2018-RADA/4952
- schvaluje vyhlášení veřejné zakázky dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek formou
zjednodušeného podlimitního řízení „Realizace úspor
energií - MěÚ čp. 833 Žamberk“, „Vestavba osobní plošiny v čp. 833 Žamberk“ včetně textu zadávací dokumentace a příloh. Administrátorem veřejné zakázky
je dle příkazní smlouvy firma DABONA s.r.o., Rychnov
nad Kněžnou. Veřejná zakázka bude do konce lhůty
pro podání nabídek zveřejněna na profilu zadavatele,
zároveň bude odeslána alespoň 5 dodavatelům. Hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti nabídek
bude nejnižší nabídková cena vč. DPH: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
- Zelené Předměstí, IČ: 25253361; STATING s.r.o. Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864;
MARHOLD a.s., Motoristů 24 - Svítkov, 530 06 Pardubice, IČ: 15050050; Skanska a.s., Křižíkova 682/34a,
186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 26271303; VCES a.s.,
Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9, IČ: 26746573
- jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení
nabídek veřejné zakázky ve složení Ing. Bc. Oldřich Jedlička (náhradník Jiří Dytrt), Petr Procházka (náhradník
Jaroslava Halbrštátová), Lenka Dvořáková (náhradník
zástupce firmy DABONA s.r.o.), Ing. Lenka Fránková
(náhradník Radka Stránská), člen KV (náhradník člen KV).
100/2018-RADA/4953
- souhlasí s umístění STL přípojky do části pozemku
parc. č. 3744/1 - ost. plocha, ost. komunikace o celkové výměře 2.391 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk ve věci plynofikace rodinného domu
čp. 260 ve vlastnictví žadatele dle projektové dokumentace a dle Smlouvy u uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene - služebnosti na část pozemku parc. č. 3744/1 o výměře cca 5 m2 za jednorázovou
náhradu ve výši 1.000,-Kč, k této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke
dni uskutečnění platby, k poskytnutí náhrady dojde za
podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Toto sdělení
nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas,
posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní
správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: Z. V.
- pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
- služebnosti na část pozemku parc. č. 3744/1 o výměře cca 5 m2 ve věci umístění STL přípojky do části
pozemku parc. č. 3744/1 - ost. plocha, ost. komunikace
o celkové výměře 2.391 m2 vedeného na LV č. 10001
pro obec a k. ú. Žamberk - plynofikace rodinného
domu čp. 260 ve vlastnictví žadatele dle projektové dokumentace za jednorázovou náhradu ve výši
1.000,-Kč, k této částce bude připočtena daň z přidané
hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění
platby, k poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou.
100/2018-RADA/4954
doporučuje zastupitelstvu města schválit směny dílu
„b“ - ost. plocha, jiná plocha o výměře 85 m2, díl „a“ ost.
plocha, jiná plocha o výměře 84 m2, parc. č. 716/14 ost. plocha, jiná plocha o výměře 57 m2, parc. č. 716/16
- ost. plocha, jiná plocha o výměře 11 m2, vše vedeno
na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk za pozemky
parc. č. 716/12 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 122
m2, parc. č. 716/15 - ost. plocha, zeleň o výměře 139 m2,
parc. č. 742/11 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře
122 m2, vše vedeno na LV č. 2271 pro obec a k. ú. Žamberk dle GP č. pl. 3144-112/2018. GP byl vyhotoven na
náklady města. Žadatel: Podorlická poliklinika s.r.o.,
Vítězné náměstí 576/1, Dejvice, 160 00 Praha 6, doručovací adresa: nám. Gen. Knopa 837, 564 01 Žamberk.
100/2018-RADA/4955
schvaluje
- vyřazení majetku DDHM z účetní evidence Městského úřadu Žamberk uvedeného v Zápisu č. 1/2018
z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamber2

ka a jeho likvidaci ve sběrném dvoře
- vyřazení majetku OTE z účetní evidence Městského úřadu Žamberk a Městské policie a jeho likvidaci
ve sběrném dvoře (majetek v hodnotě do 3.000,- Kč,
tj. mimo režim Směrnice pro likvidaci majetku města
Žamberka).
100/2018-RADA/4956
pověřuje místostarostu jednáním o možném řešení
stavby garáže v souvislosti s chystanou rekonstrukcí
chodníku v ulici Nad Poliklinikou. Žadatel: P. K.
100/2018-RADA/4957
- schvaluje realizaci venkovního fitness parku pro
seniory v parku u Centra sociální péče města Žamberk
dle přiložené nabídky. Akce bude financována částkou
100.000 Kč z položky rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2018 „opravy a údržba hřišť“ a částkou ve výši 180.000 Kč z prostředků převedených do
rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018
z depozitního účtu města
- ukládá odboru finančnímu převést finanční prostředky ve výši 180.000 Kč z depozitního účtu města na běžný účet rozpočtového hospodaření města a připravit
příslušné rozpočtové opatření. Termín: 03.05.2018.
100/2018-RADA/4958
předává žádost o odkoupení části pozemku (cca 73 m2)
parc. č. 3714 - ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 2.271 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Žamberk z důvodu přístupu k zadní části objektu
čp. 571 na pozemku parc. č. 1077/1 - zast. plocha a nádvoří o výměře 561 m2 vedeném na LV č. 217 (žadatel)
pro obec a k. ú. Žamberk k projednání dopravní komisi.
Žadatel: J. a A. A.
100/2018-RADA/4959
- bere na vědomí zápis z jednání dopravní komise
č. 1/2018 konaného dne 27.03.2018
- neschvaluje na základě doporučení dopravní komise
zřízení systému placeného parkování v ul. U Polikliniky.
Žadatel: M. J.
- schvaluje 1) na základě doporučení dopravní komise
umístění vodorovného DZ V12a v ul. Nádražní před výjezdem mezi čp. 1389 a 1589 a pověřuje odbor REUP
realizací DZ. Žadatel: M. Š.; 2) na základě doporučení
dopravní komise změnu parkovacích stání z kolmých na
šikmá na Masarykově náměstí před obchodem „Dětský
svět“ a pověřuje odbor REUP realizací změny DZ
- pověřuje odbor REUP přípravou investiční akce „Žamberk, Masarykovo náměstí - úprava hlubokého přejezdu z parkoviště na silnici I/11“ a zahrnutím investice
do návrhu rozpočtu na rok 2019.
100/2018-RADA/4960
- schvaluje vyhlášení veřejné zakázky dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek formou
zjednodušeného podlimitního řízení „Rekonstrukce
a výstavba chodníků, komunikací a parkovišť v k.ú.
Žamberk“ rozdělené na 6 částí včetně textu zadávací dokumentace a příloh. Administrátorem veřejné
zakázky je dle příkazní smlouvy firma DABONA s.r.o.,
Rychnov nad Kněžnou. Veřejná zakázka bude do konce lhůty pro podání nabídek zveřejněna na profilu
zadavatele, zároveň bude odeslána alespoň 5 dodavatelům. Hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti nabídek bude nejnižší nabídková cena vč. DPH:
1) MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad
Orlicí, IČ: 25297899; 2) Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818; 3) STAVITELSTVÍ EU s.r.o., Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk,
IČ: 27521711; 4) PSK, s r.o., CHOCEŇ, T. N. Kautníka
165, 565 01 Choceň, IČ: 63220369; 5) STRABAG a.s.,
Na bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ: 60838744
- jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení
nabídek veřejné zakázky ve složení Ing. Bc. Oldřich Jedlička (náhradník Jiří Dytrt), Petr Procházka (náhradník
Jaroslava Halbrštátová), Lenka Dvořáková (náhradník
zástupce firmy DABONA s.r.o.), Ing. Lenka Fránková
(náhradník Radka Stránská), člen KV (náhradník člen KV).
100/2018-RADA/4961
- schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti na částech pozemků parc. č. 3882/5 - vodní plocha a parc. č. 3882/8 - vodní plocha vedených na LV
č. 2310 pro obec a k. ú. Žamberk na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 7DHM180057

mezi městem Žamberkem, jako stranou Oprávněnou
a Povodím Labe, státním podnikem, jako stranou
Povinnou ve věci umístění stavby „Žamberk - most
ev. č. 000420“. Věcné břemeno se zřizuje úplatně.
Úplata činí 3.913,- Kč + DPH
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy
- ukládá odboru finančnímu provést rozpočtové opatření ve výši 6.000,- Kč, a to ponížením položky „Rezerva
rozpočtu“ a navýšením položky „Opravy a údržba do
majetku města“. Termín: 03.05.2018.
100/2018-RADA/4962
schvaluje 1) zadání zpracování koncepční studie zahrady v areálu Penzionu (CSP) společnosti Ing. Martina Forejtová, Lindnerova 2396/12, 180 00 Praha 8
(IČ: 67754422); 2) zadání zpracování koncepční studie
tribuny fotbalového stadionu společnosti Rusina Frei,
s.r.o, Bubenská 225/49, 170 00 Praha 7 (IČ: 02308002).
100/2018-RADA/4963
trvá ve věci odkupu pozemku parc. č. 4244/12 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 642 m2 vedeného
na LV č. 2494 (R. P. podíl 3/5, A. Š. podíl 2/5) pro obec a
k. ú. Žamberk, vše vedeno na LV č. 2494 (R. P. podíl 3/5,
A. Š. podíl 2/5) pro obec a k. ú. Žamberk za kupní cenu
ve výši 220,-Kč na usnesení č. 98/2018-RADA/4848
ze dne 22.03.2018. Žadatel: R. P., A. Š.
100/2018-RADA/4964
- bere na vědomí informaci o nutnosti provedení záchranného archeologického výzkumu na akci „Žamberk - VO v ul. Hluboká, Č. Bratří, Vrbí“
- pověřuje starostu města podpisem Dohody o provedení archeologického výzkumu se zhotovitelem:
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Šemberova
125, 566 01 Vysoké Mýto.
100/2018-RADA/4965
- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000
Kč dle Pravidel SAM 3221 pro narozené dítě, a to:
dle přílohy
- pověřuje starostu podpisem darovacích smluv.
100/2018-RADA/4966
- schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování
technické podpory č. 31/2010 mezi městem Žamberkem a spol. KS-program, spol. s r.o., IČ: 43963617,
se sídlem Rokytnice 153, Vsetín
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 3 ke
smlouvě o poskytování technické podpory č. 31/2010.
100/2018-RADA/4967
- schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo a licenční
mezi městem Žamberkem a spol. KS-program, spol.
s r.o., IČ: 43963617, se sídlem Rokytnice 153, Vsetín
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 3
ke smlouvě o dílo a licenční.
100/2018-RADA/4968
- schvaluje smlouvu č. 314180010 mezi městem
Žamberkem a spol. RADIOHOUSE s.r.o., IČ: 03497313,
se sídlem Praha 2, Škrétova 490/12
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
100/2018-RADA/4969
- bere na vědomí nabídku spol. Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o., IČ: 05931614, se sídlem Šumperk,
Dr. E. Beneše 1831/12
- pověřuje odbor REUP a PRAV přípravou dalších kroků
potřebných pro pořízení certifikovaného elektronického nástroje CENT.
100/2018-RADA/4970
- schvaluje dohodu o ochraně osobních údajů mezi
městem Žamberkem a Benefit Management s.r.o.,
IČ: 27069770, Praha 2 - Vinohrady, Lublaňská 689/40
- pověřuje starostu města podpisem dohody.
100/2018-RADA/4971
- schvaluje smlouvu o užívání nemovitosti mezi městem Žamberkem, Jaroslavem Macháčkem, Dlouhoňovice 9, a spol. VIKA Kameničná, a.s., IČ: 25252097,
Kameničná 100
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
100/2018-RADA/4972
- schvaluje dohodu o způsobu úhrady telekomunikačních poplatků, úhrady léků a zdravotnického materiálu, vykazování materiálových nákladů a spotřeby
PHM vzniklých při zajištění veškeré činnosti spojené se
zabezpečením komplexního provozu městského koupaliště v Žamberku mezi městem Žamberkem a J. K.

- pověřuje starostu města podpisem dohody.
100/2018-RADA/4973
- schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb
v oblasti přenosu dat č. 5200 mezi dodavatelem Alberon Letohrad s.r.o., IČ: 27461289, se sídlem Letohrad,
Šedivská 844, a odběratelem, městem Žamberkem
- pověřuje starostu města podpisem dodatku.
100/2018-RADA/4974
schvaluje kácení 1 ks lípy srdčité (Tilia cordata) na
pozemku parc. č. 925 v k. ú. Žamberk za podmínky,
že subjekt, který provede kácení, zajistí plnění
povinností hospodářského subjektu podle zákona
č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků
na trh, včetně jejich prováděcích předpisů (Systém náležité péče). Dřevní hmota zůstává v majetku vlastníka
pozemku (města Žamberka). Žadatel: TS ŽAMBERK s.r.o.,
Zemědělská 1052, 564 01 Žamberk. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, popř. jiné
opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované
zvláštním předpisem (např. zákonem č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).
100/2018-RADA/4975
- schvaluje 1) obsah smlouvy o užívání věci s obcí
Dlouhoňovice; 2) obsah smlouvy o užívání věci s obcí
Hejnice
- pověřuje starostu města podpisem obou smluv.
Termín: 30.04.2018.
100/2018-RADA/4976
- schvaluje podání žádosti o grant z Nadace Partnerství, do výzvy Výsadba stromů 2018 - Tematická naučná stezka v MŠ Čtyřlístek, Žamberk
- pověřuje odbor životního prostředí a zemědělství
zpracováním a administrací žádosti o grant.
Termín: 30.04.2018.
100/2018-RADA/4977
- schvaluje obsah smlouvy mezi městem Žamberkem
a původcem odpadu: D. B. pro provozovnu v Nádražní
764, Žamberk
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 30.04.2018.
100/2018-RADA/4978
jmenuje členy Redakční rady Žamberských listů ve složení J. H., J. Š., Monika Škodová - zapisovatelka a šéfredaktorka ŽL.
100/2018-RADA/4979
- bere na vědomí zápis z jednání komise pro sociální
služby ze dne 17. dubna 2018
- schvaluje na základě doporučení komise pro sociální služby uzavřít nájemní smlouvy na dobu neurčitou
v DPS na byt č. 147 s A. M., na byt č. 128 s H. a K. CH.
100/2018-RADA/4980
bere na vědomí zápis z jednání Bytové komise ze dne
12.04.2018.
100/2018-RADA/4981
schvaluje přidělení bytu pro sociálně potřebné občany

v ul. Revoluční v čp. 794/6 bytu O. N. na dobu určitou
do 30.04.2019.
100/2018-RADA/4982
schvaluje změnu nájemce v nájemní smlouvě na
J. M. čp. 1526/2 za podmínek jako ve stávající uzavřené
smlouvě.
100/2018-RADA/4983
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ul. U Polikliniky čp. 1063/13
B. H. do 30.04.2019.
100/2018-RADA/4984
schvaluje přidělení bytu v ul. Nádražní 671/14 F. Š.
dle protokolu průběhu dražby nájmu bytu.
100/2018-RADA/4985
bere na vědomí oznámení Základní školy Žamberk
28. října 581 o volném dni pro žáky ve dnech
30.04.2018 a 07.05.2018.
100/2018-RADA/4986
bere na vědomí oznámení Základní školy Žamberk
Nádražní 743 o volném dni pro žáky ve dnech
30.04.2018 a 07.05.2018.
100/2018-RADA/4987
bere na vědomí oznámení Mateřské školy Čtyřlístek,
Žamberk o termínu zápisu k předškolnímu vzdělávání
dne 09.05.2018.
100/2018-RADA/4988
schvaluje navýšení vstupného do Městského muzea
Žamberk dle návrhu organizace (viz příloha).
100/2018-RADA/4989
bere na vědomí oznámení Městské knihovny Žamberk
o uzavření knihovny z důvodu povinné revize knihovního fondu ve dnech 28.05.-05.06.2018.
100/2018-RADA/4990
neschvaluje prezentaci v příloze týdeníku 5+2 na
téma Očima starostů dle nabídky předložené mediální
skupinou Mafra.
100/2018-RADA/4991
- schvaluje rozdělení finančního daru ve výši 100.000
Kč poskytnutého městu Žamberku společností Dibaq
a.s., Helvíkovice 90, Žamberk příspěvkovým organizacím MŠ Sluníčko ve výši 17.000,- Kč, MŠ Čtyřlístek
ve výši 17.000,- Kč , Základní škola Žamberk, 28. října 581 ve výši 17.000,- Kč , Základní škola Žamberk,
Nádražní 743 ve výši 17.000,- Kč, ZUŠ Petra Ebena
ve výši 16.000,- Kč , SVČ ANIMO ve výši 16.000,- Kč
- ukládá odboru finančnímu příslušné rozpočtové
opatření. Termín: 03.05.2018.
100/2018-RADA/4992
schvaluje pořádání mezinárodního flyballového turnaje s názvem Eager´s Cup ve dnech 05.-07.05.2018
v areálu fotbalového hřiště Pod Černým lesem, Žamberk. Žadatel: Český kynologický svaz, ZO Žamberk,
Sokolovská 1299, Žamberk.
Zpracovala Bc. Kamila Borovičková,
sekretariát starosty města

Rodina je záchranná síť - Mezinárodní den rodiny 15. 5.

Rodina má ve společnosti zcela nezastupitelné místo. Oblastní charita Ústí nad Orlicí cílí své služby právě
na podporu rodiny a všechny věkové kategorie jejích členů.
Klima ve společnosti není pro rodinu ideální, proto je třeba znovu objevit nezastupitelnou hodnotu a krásu
rodiny. Podpora rodiny je také jedna z priorit Oblastní charity Ústí n. O. „Ve všech službách, které poskytujeme,
se setkáváme s lidmi, kteří volají po pozornosti okolí a potřebují pomoc. Často vidíme, že když rodina dobře funguje,
a některý z jejích členů se ocitne v životních nesnázích, plní úlohu záchranné sítě,“ říká ředitelka Marie Malá a dodává:
„Naše služby se zaměřují na všechny věkové kategorie – od kolébky až po hrob.“
Nabízené služby: Rodičům s malými dětmi slouží dvě rodinná centra a mládeži Nízkoprahový klub. Pracovnice
terénní služby Šance pro rodinu zajíždí přímo do ohrožených rodin v celém okrese, kde učí rodiče konkrétním
dovednostem a převzetí zodpovědnosti za chod rodiny.
V občanské poradně se potkáváme s neblahými vlivy, které ohrožují rodiny - např. dluhy, exekuce, rozvody,
neplacení výživného. Následky většinou nesou ženy s dětmi, které často nemají nikde dovolání. Hodně lidí
naivně a nerozvážně naletí lákavým nabídkám rychlých půjček, které slibují zaručené štěstí, a přivedou tak rodinu
do vážných problémů. Rychlé štěstí ale neexistuje, štěstí pramení spíše z letitého budování vztahů, věrné péče
o rodinu a trpělivé práce na pracovišti. Starší generaci jsou určeny zdravotní služby - charitní ošetřovatelská služba, půjčovna kompenzačních pomůcek a domácí hospicová péče, zdravotně handicapovaným lidem osobní
asistence, pečovatelská služba či sociálně terapeutické dílny. I zde je rodinné zázemí pečující rodiny velmi důležité pro spolupráci s těmito službami. A konečně: i lidem, kteří domov nemají, poskytujeme v našich zařízeních
možnost hygieny, výměny oblečení a snažíme se jim pomoci, aby se vrátili zpět do samostatného života.
Charita podporuje rodinu. Budovat rodiny je důležité i přes různé těžkosti, které život přináší. Vytváření bezpečného zázemí domova na základě vzájemné lásky je podstatný vzorec pro životní postoje dalších generací.
Charita podporuje tradiční model rodiny s jeho hodnotami zodpovědnosti, slušnosti či ohleduplnosti a nabízí
k tomu své služby.
Iva Marková, Oblastní charita Ústí n. O.
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Městská knihovna zve

AUSTRÁLIE S DÍTKY V ZÁDECH
The Pinnacles, Perth a okolí, vysoké požární stromy
Karri, NP Cape Le Grand, Adelaide, Great Ocean Road,
Melbourne, Vánoční Tasmánie, Sydney
Cestovatelská beseda s promítáním ve čtvrtek
17. května v 17 hodin v městské knihovně
v Žamberku, vstupné 40 Kč.
Monika a Jirka Vackovi jsou autoři několika cestopisných knih, publikují v časopisu Cykloturistika a objevili
se i na televizních obrazovkách. Společně navštívili několik desítek zemí, ze kterých připravili cestovatelské
besedy. Tentokrát o Austrálii!
Hasiči Záchlumí a obec Záchlumí Vás zvou
NA KÁCENÍ MÁJE
na chatě SDH u Fontány v Záchlumí
v sobotu 26. května 2018 od 18:00 hodin.
Program: děti z mateřské školy, aerobic,
zahraje Plazma rock. Občerstvení zajištěno,
srdečně zvou pořadatelé!

Výzvy MAS ORLICKO, z. s., v roce 2018
V loňském roce podali žadatelé na MAS ORLICKO, z. s.,
celkem 84 žádostí o dotace do celkem 12 opatření ze
tří různých fondů. Poslední výzva, Neformální a zájmové vzdělávání I., se uzavřela na konci listopadu a bylo
do ní přijato 6 projektů.
Zkraje tohoto roku se uzavřela také výzva Prorodinná
opatření II., která přijala 2 projekty. Oba se týkají příměstských táborů v České Třebové. Na konci ledna
jsme přijali ještě 5 žádostí ve výzvě Bezpečné silnice
a chodníky pro všechny II. U žádostí z těchto výzev
aktuálně probíhá proces hodnocení a schvalování.
Výzva s názvem Komplexní podpora cyklistické dopravy I. se uzavřela 30.4.2018.
V průběhu března až června letošního roku budou
probíhat příjmy žádostí do výzev ze všech tří fondů:
l Integrovaného regionálního operačního programu
l Operačního programu Zaměstnanost
l Programu rozvoje venkova
Bližší informace k jednotlivým výzvám naleznete
v Harmonogramu výzev 2018 a podrobnosti výzev
budou průběžně zveřejněny na webových stránkách
www.mas.orlicko.cz.

Informace z Občanské poradny Ústí nad Orlicí
DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ
Od 1. června 2018 začne platit nová dávka ze systému
nemocenského pojištění – tzv. dlouhodobé ošetřovné.
Nárok na dlouhodobé ošetřovné vznikne tomu, kdo dlouhodobě pečuje o člena rodiny v domácím prostředí
alespoň po dobu 30 dnů a nemůže kvůli tomu chodit
do zaměstnání nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Dlouhodobou péčí se rozumí poskytování
celodenní péče ošetřovanému spočívající v každodenním
ošetřování (tzn. péče spojená s podáváním jídla a pití,
oblékáním, svlékáním, tělesnou hygienou a pomocí při
výkonu fyziologické potřeby). Dávku je možné pobírat
nejdéle 90 kalendářních dnů a výše dávky za kalendářní
den činí 60 % denního vyměřovacího základu. Ošetřovanou osobou musí být fyzická osoba, jejíž závažná porucha
zdraví si vyžádala hospitalizaci trvající nejméně 7 kalendářních dnů. Potřebu péče v následujícím období musí
potvrdit ošetřující lékař.

Podvody páchané na seniorech

Senioři jsou pro podvodníky snadnou kořistí, a proto
se často stávají obětmi především majetkové trestné
činnosti. Článek je věnován jak seniorům, tak i jejich
rodinám, protože právě příbuzní mohou seniorům
pomoci bránit se podvodníkům. Pachatelé parazitují
na dobrosrdečnosti, důvěřivosti i snížené ostražitosti
starších lidí. Podvodníci jsou výřeční, působí sympaticky a mile. Své podvody mají velice dobře připravené,
ne zřídka pracují ve skupince alespoň dvou lidí, pachatelkami bývají i ženy. Snaží se působit vzdělaně, používají slova, kterým senioři nerozumí. Tito pachatelé jsou
schopni rychlé improvizace, přizpůsobí se okamžitě
situaci, dokáží odhadnout svoji oběť a snadno si získávají důvěru. Seniora často připraví o celoživotní úspory.
Co mají pachatelé společného, jsou opakující se legendy, se kterými bývají stále úspěšní:
Vrácení peněz či požadování nedoplatku za různé
energetické služby – voda, plyn, elektrika
Žádná energetická společnost nevybírá ani nevrací peníze v hotovosti!!! Obavy seniorů, že by jim byla
okamžitě odpojena elektrika, voda či plyn, pokud by
na místě v hotovosti nezaplatili, jsou mylné. Nikdy za
tyto služby neplaťte nikomu v hotovosti u vás doma!
S tím souvisí i další podvodné jednání, kdy pachatelé
vydávající se za pracovníky energetických společností nabízí přepsání smlouvy s tím, že za tento přepis smlouvy musíte zaplatit. Nic neplaťte v hotovosti
a nikoho si domů nepouštějte! O případných změnách
ve smlouvách se poraďte s rodinou, příbuznými, sousedy a podobně. Nikdy se nenechte donutit cokoliv
okamžitě podepsat! Požádejte o čas na rozmyšlenou.
Další trik podvodníků je, že si jdou opsat stav vodoměru, plynoměru apod. V těchto případech si ověřte, že se
opravdu jedná o pracovníka energetické společnosti.
Nechte si přes panoramatické kukátko nebo přes pootevřené dveře zabezpečené bezpečnostním řetízkem

Abyste mohli uplatnit nárok na dlouhodobé ošetřovné, musíte být:
a) manželem (manželkou) ošetřované osoby nebo registrovaným partnerem (registrovanou partnerkou) ošetřované osoby,
b) příbuzným v linii přímé s ošetřovanou osobou nebo je
její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec,
teta nebo strýc,
c) manželem (manželkou), registrovaným partnerem
(registrovanou partnerkou) nebo druhem (družkou) fyzické osoby uvedené v písmenu b), nebo d) druhem (družkou) ošetřované osoby nebo jinou fyzickou osobou žijící
s ošetřovanou osobou v domácnosti.
Na rozdíl od běžného krátkodobého ošetřovného je tato
dávka určena i pro OSVČ. Protože je to ale dávka nemocenského pojištění, podmínkou pro vznik nároku na její výplatu je dostatečně dlouhá účast na pojištění. Zaměstnancům vznikne nárok na dlouhodobé ošetřovné, pokud jsou
účastni nemocenského pojištění alespoň 90 kalendářních
dnů v posledních 4 měsících. U OSVČ je to účast na pojišpředložit služební průkazy pracovníků uvedených
společností a případně si jejich totožnost ověřte (než
je pustíte do domu či bytu) u konkrétní společnosti.
Jistě máte i možnost stav měřáku napsat na lísteček
a dotyčným ho předat u dveří, následně zatelefonovat
nebo poslat e-mailem do příslušné firmy. Další možností je, pokud se energetici ohlásí předem, požádat
někoho z rodiny nebo souseda, aby v době, kdy má
cizí osoba přijít, byl s vámi doma. Vaší povinností není,
pokud si nejste jisti, pustit do bytu cizí osobu! Jak se
říká váš dům je váš hrad, vaše soukromí a nikdo nemá
právo vám ho narušit.
Vydávání se za zaměstnance stavebního bytového
družstva
Převážně seniorům podvodníci nabízeli výměnu starších kuchyňských linek nebo výměnu zámků za lepší,
bezpečnostní.
Vydávání se za kamaráda někoho z vaší rodiny
Tady je jejich nejčastější „pohádkou“ to, že někdo
z rodiny měl dopravní nehodu, porouchalo se mu auto,
ztratil peněženku, zastavili ho policisté a podobně, on
u sebe nemá peníze, a tak si poslal kamaráda za vámi,
abyste mu pomohli. Vy sami nikdy nesdělujte nikomu
cizímu jméno svého příbuzného, naopak se zeptejte
vy, kdo je v tísni. Pokud podvodník zazvoní u vašich
dveří nebo vás potká před domem, nikdy ho nezvěte
dovnitř do domu nebo bytu. Řekněte mu, ať počká
venku a pokud máte tu možnost, spojte se telefonicky s tím, komu máte údajné peníze poslat. Pokud se
mu nedovoláte, zkuste kontaktovat někoho z rodiny.
Pokud i tam budete neúspěšní, v žádném případě
vám nedoporučujeme cizím osobám předávat peníze! Dbejte i na to, abyste nenechali pootevřené dveře,
aby vám zloději nevnikli do domu.
Podomní podeje a nákupy
V poslední době není výjimečné, že obce zakazují
podomní prodej místní vyhláškou. Pokud si nejste jisti,
jak je to u vás, obraťte se s dotazem na váš obecní úřad.
4

FOTOSOUTĚŽ
Město Žamberk vyhlásilo fotosoutěž na téma

Jaro v Žamberku
Pokud se Vám podařil nějaký zajímavý fotografický úlovek ze Žamberka, pošlete nám ho a můžete soutěžit o
bezva ceny! Nejvydařenější fotografie vybere komise
složená ze zástupců města Žamberka a příspěvkových
organizací do 30 dnů od ukončení soutěže. Fotografie
budou prezentovány na webu města a na výstavních
panelech v budově pošty.
Své fotografie a kontaktní údaje posílejte na e-mail
s.hanakova@zamberk.eu, můžete připojit krátký komentář. Soutěž probíhá od 20. března a ukončena
bude 20. června 2018.
Podmínky soutěže naleznete na webu města.
Na Vaše fotografie se těší
Silvie Hanáková,
kultura, občanské záležitosti
tění alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního
převzetí této péče. V průběhu péče, za kterou náleží dlouhodobé ošetřovné, Vám zaměstnavatel nemůže dát výpověď a po ukončení péče Vám nová úprava v zákoníku práce
garantuje původní práci i návrat na stejné pracovní místo.
Zaměstnavatel ale nemusí poskytnout pracovní volno na
tuto péči automaticky. Může to odmítnout, ale jen kvůli
vážným provozním důvodům. V takovém případě Vám je
musí písemně sdělit. V ostatních situacích je povinen volno
poskytnout. Nárok na další dlouhodobé ošetřovné může
vzniknout nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne, za který
jste měli naposledy na tuto dávku nárok. Dlouhodobé ošetřovné náleží vždy jen jednou, i když současně poskytujete
péči více osobám. Služby občanské poradny jsou poskytovány bezplatně, jsou určeny všem lidem, kteří se dostali do
nepříznivé sociální či životní situace, nebo jim taková situace hrozí, situaci neumí sami řešit a potřebují pomoc. Informace o provozní době a kontakty na občanskou poradnu
najdete na www.uo.charita.cz nebo je získáte na telefonu
734 281 415. Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám
budeme věnovat.
Pracovníci Občanské poradny Ústí nad Orlicí
Jestliže u vás je podomní prodej zakázaný a někdo se
bude snažit vám cokoliv prodat, můžete kontaktovat
státní policii na lince 158 nebo městskou policii.
Výlety na prodejní akce
Akce, které se tváří jako výlet za kulturou s pohoštěním,
na kterém vám prodejci nabízejí různé zboží – deky, nádobí a tak podobně. Zde bychom na vás apelovali, abyste se takovým akcím buď úplně vyhnuli, nebo se nenechali donutit pod nátlakem k podpisu jakýchkoliv smluv
a dokumentů. Pokud by na vás byl na místě vyvíjen nátlak, můžete přímo z místa zavolat policii. Nemalou část
problémů si senioři vytvoří sami tím, že se, ač možná
nechtěně, zavážou k plnění nějakého závazku telefonicky. V tomto případě se nejedná o kontakt s podvodníky,
ale o to, že senioři si s někým rádi popovídají, nechají se
operátory různých společností přesvědčit o výhodnosti
nabídky a neuvědomují si, že i ústně uzavřený závazek
může být soudně vymahatelný. Naše rada proto zní,
pokud nic nepotřebujete, není vaší povinností přijímat
telefonní hovory od cizích lidí. Můžete odmítnout jejich monitorované hovory a telefonát striktně ukončit.
A rada pro seniory, jak se nestát obětí podvodníků?
Chraňte si své soukromí, nesvěřujte se s osobními věcmi
cizím lidem. V žádném případě nepouštějte cizí osoby
do domu či bytu. Udržujte dobré sousedské vztahy a
případně sousedy požádejte o pomoc. Pořiďte si panoramatické kukátko nebo řetízek na dveře. Neotevírejte
automaticky dveře, když nevíte, kdo je za nimi. Nejlepší
je peníze ukládat do peněžních ústavů, a pokud je již
máte doma, uschovejte je na několika různých místech.
Důležitá telefonní čísla mějte viditelně blízko telefonu,
abyste mohli případně rychle zavolat pomoc.
Kromě policie je možné se obrátit na krizovou linku pro seniory, která je v provozu 24 hodin denně:
800 157 157. Volání na linku je zdarma.
por. Ing. Markéta Janovská, tisková mluvčí policie PK
(redakčně zkráceno)

