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Vážení občané,

dostává se Vám do rukou útlá publikace se statistickými čísly,
která vypovídá o životě a dění v našem městě.
Ing.Ivan Prchal, tajemník MěÚ

OBSAH
I. MĚSTO A OBČAN
1. Obyvatelstvo
2. Bydlení
3. Děti a mládež, školství
4. Zdravotnictví
5. Sociální péče
6. Kultura
7. Sport
II. BEZPEČNOST, INFRASTRUKTURA, ÚŘAD
1. Bezpečnost
2. Doprava
3. Odpady
4. Voda
5. Veřejná zeleň
6. Město a Městský úřad – PO-III.
III. PŘIJMY A VÝDAJE, MAJETEK, HOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ
1. Rozpočet města Žamberka
2. Hospodářský rozvoj města
3. Nezaměstnanost a průměrná mzda
4. Mezinárodní vztahy
IV. VÝBĚR DAT HISTORICKY VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTÍ A
OSOBNOSTÍ KTERÁ SI PŘIPOMENEME V ROCE 2005.

2

1.Obyvatelstvo
Celkový počet obyvatel: 6 111
Narozeno: 52 dětí, z toho 22 děvčátek a 30 chlapců
Zemřelo: 63 osob, z toho 27 žen a 36 mužů
Uskutečněno: 42 sňatků a 27 rozvodů
Počet přihlášených k trvalému pobytu:
113 občanů, z toho 65 žen a 48 mužů
Počet odhlášených osob: 122, z toho 84 žen a 58 mužů
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu : 13, z toho 6 žen a 7 mužů
Konaly se 3 stříbrné a 6 zlatých svateb, 22 osobních gratulací bylo
předáno osobám 90 letým a starším.
Odbor správní a dopravy (v rámci správního obvodu PO III.)
Celkem bylo vydáno 3 041 občanských průkazů, zrušeno 177, z toho
166 z důvodů úmrtí, ostatní z jiných důvodů.
Vedoucí odboru: Ing.Petra Řeháčková ,tel.465 670 220

2.Bydlení
Stavební úřad vydal 113 stavebních povolení a 187 kolaudačních
rozhodnutí. Počet vydaných územních rozhodnutí bylo 39.
Dokončeno bylo 20 bytových jednotek, zahájena stavba 13-ti,
rozestavěno k 31.12.2003 – 31 byt.jednotek.
Kupní smlouvy: prodej 29, výkup 6, nájemní smlouvy 15.
Vedoucí odboru: Ing.Jiří Dvořák, 465 670 340
Stavební bytové družstvo, Pionýrů 1176, tel.465 614 826
Obhospodařuje 529 bytů v 29 domech, ve kterých žije cca 1 800
obyvatel.
Ředitel : Josef Pecháček
BYTOVÉ DRUŽSTVO U Jatek - dobrat se pravdy, kdy vzniklo a
kdo ho založil. RNDr.Nožka?
Domov – PENZION Albertova 357, tel.465 617 101, 465 617 111
Počet obyvatel : 70, průměrný věk 75,5 roků
50 jednolůžkových pokojů a 15 dvoulůžkových obytných jednotek.
Úhrada za pobyt: cca 1 050,-Kč (zálohy na elektřinu si hradí každý
obyvatel sám)
Dům s pečovatelskou službou je součástí organizace Domova pro
důchodce – Penzionu.
Počet nájemníků 11, z toho 10 žen a 1 muž.
Pečovatelské služby v r.2003 využívalo 61 zájemců v jejich
domácnostech, které zajišťovaly dvě pečovatelky
Ředitelka : Mgr.Krajčírová Miroslava, tel.465 612 453

3

Správa budov Žamberk s.r.o
Správa budov Žamberk s.r.o, do června roku 2004 sídlila v Nádražní
ulici v č.p.626. Z důvodu výstavby nové silnice, kde původní objekty
užívané Správou budov byly určeny k demolici, se přestěhovala do nově
vybudované budovy u sídlištní kotelny v Klostermannově ulici č.p.990 v
Žamberku.
Městský bytový fond ve správě naší organizace byl rozšířen o 24
malometrážních bytů zvláštního určení v budově penzionu. Tyto byty,
z nichž dva jsou bezbariérové, jsou určeny zejména pro starší občany.V
roce 2004 bylo předáno novým nájemníkům 34 městských bytů.
Správa budov z provozních důvodů ukončila v roce 2004 službu
vyvážení septiků fekálním vozidlem, tuto činnost zabezpečují TS
Žamberk.
Na úseku tepelného hospodářství bylo rozšířeno vytápění o nové
prostory ve 3 patře městského úřadu v č.p.833 a vytápění budovy
vedení Správy budov.
Správa budov Žamberk s.r.o.v roce 2004 zajistila výkony ve výši cca
13,5 mil.Kč. Nájemnéz městských bytů a nebytových prostor je ve výši
8,4 mil Kč. Ředitel: Jan Martinec 465 611 655, 465 611 609

2.Děti a mládež, školství
Dům dětí a mládeže – ANIMO, 28.října 713, tel.465 611 666
60 zájmových útvarů - 899 dětí a 106 dospělých.
Za rok 2003 se uskutečnily 104 akce s návštěvností 8 812 účastníků.
Prázdninová činnost:
Celkem 13 táborů (celková účast 403), z toho 11 letních (293 dětí), 1
zimní (81 účastníků) a 1 příměstský (děti chodí spát domů), kterého se
účastnilo 29 dětí.
Bylo uskutečněno celkem 14 soutěží a přehlídek s účastí 1 555 dětí.
Ředitelka : Alena Němcová
Rodinné centrum POHODA, Nádražní 22, tel. 465 614 555
V listopadu 2003 se naše sdružení přestěhovalo do nově opravených
prostor.
Na rekonstrukci se podílelo 33 dobrovolníků, kteří odpracovali 450
brigádnických hodin. Celková výše rekonstrukce byla 350 tisíc korun.
Nejvýraznějšími sponzory byla nadace Civilia a Městský úřad Žamberk
a dalších 17 subjektů, které nám významně finančně přispěly.
Naše rodinné centrum v roce 2003 navštívilo 212 maminek, uskutečnilo
se 31 jednorázových akcí, kterých se zúčastnilo celkem 3 450
návštěvníků.
Za RC : Eva Chládková
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JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko 534.07 Žamberk
Zaregistrováno celkem 110 členů v 5 výchovných jednotkách:
v 1.oddíle oldskautů, v 1. oddíle skautek a 3. oddílech skautů.
Práci s dětmi rozdělujeme do dvou hlavních kategorií:
- téměř každodenní činnost v rámci našeho střediska
- jednorázové akce většího charakteru i mimo oblast působení našeho
střediska .
Vyvrcholením celoroční práce a odměnou pro všechny jsou v červenci
letní skautské tábory. Tábořiště máme dvě – na Václavově Seči na
Panském poli a v Uhelné dolině v Albrechticích u Lanškrouna.
Do druhé skupiny naší práce patří i akce, kde jsou vítáni i nečlenové
Junáka z řad veřejnosti. Do této skupiny řadíme:
- skautskou mši v Kunvaldě. Tato mše se koná vždy poslední pátek před
svátkem Jiřího, protože svatý Jiří je patronem všech skautů a zároveň
kostel v Kunvaldě je našemu patronu zasvěcen.
- výstavu fotografií Jana Šibíka v předsálí Divišova divadla.
Každé 4 roky se koná setkání zástupců skautů z celého světa na
světovém Jamboree. Minulý rok se konalo již podvacáté v thajské
provincii Chomburi. Jednou z 30 tisíc účastníků byla i Lenka Poludová,
která byla členem servisního týmu. S českou výpravou byl i známý
fotograf Jan Šibík, který odtud přivezl velmi mnoho fotografií. Z těch
nejpovedenějších byla uspořádána výstava, která se konala ve dnech
31.5. až 11.6.2003
- na konci měsíce června 2003 se děvčata z 1.oddílu skautek účastnila „
Dnů dřeva “, které organizuje Městské muzeum v Žamberku.
- celostátní akce " Kapka naděje ", kterou Junák pořádá ve spolupráci
s Nadací pro transplantaci kostní dřeně.
Starší skautky a skauti se této akce zúčastňují již tradičně a v roce 2003
na 3 čerpacích stanicích za jeden den trvání akce vybrali 10 509,-Kč
(celková částka vybraná skauty v celé republice činila 689 812,-Kč).
- v září jsme si udělali hezký výlet do Prahy.
- mezi závěrečné akce každého roku patří mikulášské a vánoční besídky.
Tyto probíhají nejen v družinách a oddílech, ale i pro veřejnost.
Mikulášskou besídku pro ostatní děti uspořádali naši bráškové a
sestřičky z Kunvaldu na konci roku 2003.
Za Středisko Junáka Žamberk
Petr Musílek – Pedro – vůdce střediska
Vladislav Severin – Robin – zástupce vůdce střediska
Odbor školství a kultury, Nádražní 833
1. Státní správa:
Typy škol a školských zařízení, pro které byla vykonávána státní správa
a jejich počet:
- mateřské školy:
25
- školní jídelny:
32
- školní družiny:
21
- základní školy úplné:
7
- základní školy neúplné: 12
celkem: 97 zařízení.
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Těchto 97 zařízení je sloučeno do 38 samostatných právních subjektů na
území správního obvodu PO III Žamberk.
Vykonávaná státní správa zahrnuje zejména tyto činnosti: zpracování
návrhů rozpisu rozpočtu na platy zaměstnanců škol a školských zařízení
(dále jen Š/ŠZ), zpracování rozborů hospodaření Š/ŠZ, přípravu
podkladů pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných
krajským úřadem a podkladů pro sumarizaci účetní závěrky a
účetních a finančních výkazů Š/ŠZ, shromažďování a zpracování dat z
dokumentace a evidencí Š/ŠZ aj.
2. Samospráva:
Příjmy do rozpočtu města:
Místní poplatky ze vstupného:
5 090 Kč
Příspěvky na úhradu neinvestičních nákladů (školné):
Mateřské školy:
300 150 Kč
Základní školy (družiny):
122 725 Kč
Počet vydaných správních rozhodnutí: 4
Správní poplatky z tombol:
3 350 Kč
Mládežnické projekty:
Částka k rozdělení:
400 000 Kč
Počet přijatých žádostí:
42
- z toho:
sportovní aktivity:
24 žádostí
- rozděleno
295 000 Kč
kulturní aktivity:
5 žádostí
- rozděleno
31 000 Kč
ostatní:
13 žádostí
- rozděleno
74 000 Kč.
Vedoucí odboru: Ing.Jana Hlaváčová, tel.465 670 280
Gymnázium Žamberk, Nádražní 48, tel. 465 612 763
357 studentů, 27 pedagogických pracovníků, 5 provozních zaměstnanců.
RNDr.Milan Lipenský, ředitel
Střední odborné učiliště obchodu, řemesel a služeb, Zámek 1,
tel. 465 614 225
Školní rok 2002/2003 : 489 žáků v 18 třídách
Vedoucí pracovníci: 5
Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů : 11
Učitelé odborných předmětů : 16
Mistři odborné výchovy : 11
Vychovatelé Domova mládeže : 4
Nepedagogičtí pracovníci – ekonomický úsek : 3
Nepedagogičtí pracovníci – školní jídelna : 6
Nepedagogičtí pracovníci – provozní zaměstnanci : 9
Celkem: 65 zaměstnanců
V roce 2003 ukončilo docházku 165 žáků a nastoupilo 186.
Mezinárodní spolupráce školy:
Francie – Lycée Brise – Lames Marseille – vzájemná výměna žáků i
pedagogů.
Ing.Eduard Dvořák, ředitel
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Odborné učiliště a praktická škola, Tyršova 214, tel. 465 614 472
Absolventů školní rok 2002/2003 - 57
ke studiu 2003/2004 v září: 66 žáků
celkem ke studiu v r.2003/2004 : 179 žáků
Zaměstnanci: ředitel, 2 zástupci ředitele, 9 pedagogických pracovníků, 8
mistrů odborné výuky, 6 vychovatelů, 2 pomocní vychovatelé, 4 –
správa školy, 5 nepedagogických pracovníků, celkem 37, přepočtený
počet pracovníků 33,95.
Ředitel: Mgr.Josef Kvičera

ZŠ Nádražní 743
Školu navštěvovalo ve šk.roce 2002/2003 v 22 třídách 534 žáků.
Pracovalo zde 34 pedagogů, provoz školy zajišťovalo 8 dalších
pracovníků.
Ze spádových obcí dojíždělo denně 160 žáků.
Z cizích jazyků jsme vyučovali anglický - 343 žáků, německý - 46 žáků.
Ve školním roce 2003/2004 bylo otevřeno 21 tříd.
K 1. září nastoupilo 511 dětí, nově 25 prvňáčků.
Ze spádových obcí dojíždí denně 161 žáků.
Děti se zúčastňují řady soutěží a olympiád, kde získávají velmi dobrá
umístění v rámci okresu i regionu.
Dobře pracuje výtvarný obor, velmi oblíbené jsou přírodovědné a
taneční kroužky. K zásadní změně došlo po zprovoznění tělocvičny "U
Žirafy" a možnosti využívat nový sportovní areál. Od října 2003 je v
provozu boulderingová stěna. Škola vydává školní časopis.
Při škole vznikla Rada školy.
Pro děti od prvních do čtvrtých tříd je přímo v budově školy k dispozici
ranní i odpolední školní družina.
Mgr.Vilém Křečan, ředitel
ZŠ 28.října 581
Školu navštěvovalo ve šk.roce 2002/2003 v 20 třídách 468 žáků, pro
menší děti byly zřízeny 3 oddělení družiny. Pracovalo zde 30 pedagogů,
provoz školy zajišťovalo 6 dalších pracovníků.
Ze spádových obcí dojíždělo denně 121 žáků.
Z cizích jazyků jsme vyučovali anglický – 240 žáků, německý - 97 žáků
a francouzský – 33 žáků.
Informatika je zařazena do vyučování všech žáků 6. – 9. ročníku.
Na základě závěrů vyšetření lékařů a psychologů bylo do výuky
zařazeno 26 integrovaných dětí. Jedná se jak o tělesná postižení, tak i o
vývojové poruchy učení a chování.
Vydáván je školní časopis „Soudníček“.
Do humanitární akce Běh Terryho Foxe se zapojilo 154 účastníků, kteří
přispěli na konto boje s rakovinou částkou 8 330,- Kč.
Svá vystoupení pořádají mažoretky " Baby" děti 8 - 10 let,
vedoucí Krčálová Ludmila, "Karamelky" kadetky - 10 - 12 let ,
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vedoucí Krčálová Ludmila a Kluková Lucie, „ Mažoretky ZŠ
Žamberk „ - seniorky - 14 - 15 let, vedoucí Hájek Jaroslav.
Sbormistr Mgr. Jaromír Žejdlík vede Pěvecký sbor Viola.
Ve školním roce 2003/2004 bylo otevřeno 20 tříd, v 1. a 7. ročníku je
po třech třídách. K 1. září nastoupilo 472 dětí, nově 56 prvňáčků a 16
dalších žáků do vyšších ročníků, kteří k nám přišli ze spádových obcí
Líšnice, Lukavice a Hejnice.
Škola sídlí v budově bývalého c.k. hejtmanství a soudu postavené
v letech 1907 – 1908.
Mgr.Jaroslav Tajbr, ředitel
Speciální škola, Nádražní 468, tel.465 614 614
Od 1.září 2003 začala škola používat nový název – Speciální škola,
Nádražní 468, Žamberk. Zřizovatelská funkce příspěvkové organizace
přešla s účinností od 1.7.2001 na Pardubický kraj. Škola pomocí
zvláštních výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem práce
poskytuje výchovu a vzdělávání mentálně postiženým žákům v souladu
s obecně platnými právními předpisy. V dnešní podobě školu tvoří
celkem čtyři součásti:
_ zvláštní škola s kapacitou 100 žáků
_ pomocná škola s kapacitou 15 žáků
_ přípravný stupeň s kapacitou 10 žáků
_ školní družina s kapacitou 25 žáků
Ve školním roce je soustavně vzděláváno 109 žáků, z toho 5 žáků
v přípravném stupni pomocné školy, 4 žáci dle osnov pomocné školy.
Výuka probíhá ve 13 třídách. Zastoupeny jsou všechny ročníky zvláštní
školy, některé duplicitně. Jedna čtvrtina žáků je místních , ostatní
dojíždějí z blízkého i ze vzdálenějšího okolí města. Jedna žákyně je
cizím státním příslušníkem. Na škole pracují tři oddělení školní družiny.
Výchovně vzdělávací proces speciální školy včetně školní družiny
zajišťuje tým 23 pedagogických pracovníků, jejichž dosažené vzdělání
v 13 případech naplňuje podmínky odborné a pedagogické způsobilosti,
3 kolegové disponují pedagogickou způsobilostí, 7 kolegů dle obecně
platných právních předpisů nenaplňuje odbornou způsobilost, 2
kolegové studují speciální pedagogiku. Tři vychovatelky školní družiny
zároveň na snížený úvazek vyučují.Dva mladí vychovatelé pracují jako
stálá asistence těžce zdravotně postižených žáků. Na škole zároveň
působí civilní služba a dvě stážistky přidělené úřadem práce.
Škola sídlí v budově, která je stará více než 100 let. Zvláštní škola
zde byla umístěna již v roce 1951.
Učitelé spolu se žáky se maximálně zapojují do aktivit pořádaných nad
rámec povinného vzdělávání. Škola se již tradičně zapojuje do projektů
nejrůznějšího zaměření – protidrogová tématika,ekologické aktivity a
sportovní činnosti. Již šest let trvá intenzivní spolupráce s německou
speciální školou v Neuendettelsau. Díky zpracovatelsky náročným
projektům při mezinárodní spolupráci si mohla naše škola pořídit
nákladné vybavení dětského hřiště a začít s enviromentální výchovou .
Již od roku 1990 jsou všichni naši žáci zapojeni do spolupráce
s Českým svazem ochránců přírody v Žamberku, nyní jsou registrováni
jako Klub přátel přírody Lupínek. Každoročně se koná plavecký výcvik,
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pobyt v přírodě, v zimě se vyjíždí lyžovat, pořádají se sportovní hry
mládeže pro speciální školy v regionu. Žáci nacházejí uplatnění
v soutěžích a na výstavách vlastních výrobků. Intenzivní péče je
věnována dopravní výchově.Ke každoročním nabídkám pro veřejnost
patří výtvarné výstavky,nabídka zhlédnutí školní akademie před
vánočními prázdninami a dny otevřených dveří.
Mgr. Bronislava Havlíková, ředitelka
Mateřská škola Sluníčko, nám.Gen.Knopa 433 Žamberk,
tel.465 614 463
Kapacita - 100 dětí.
Ve školním roce 2003 bylo zapsáno 100 dětí ve věku od 3-6 let.V září
odešlo do ZŠ 41 dětí a do MŠ nastoupilo 39 dětí.
Škola má čtyři oddělení, pro školní rok 2003- 2004 je k 30.9.2003
zapsáno 98 dětí.
Pedagogičtí pracovníci : 4
Provozní zaměstnanci: 2
Pořádané akce školy:
 výstava dětských výtvarných prací v rámci města – knihovna
 návštěva městské knihovny spojená s přiblížením dětských
knih pro děti
 mikulášská nadílka
 vánoční besídka pro rodiče s programem a pohoštěním a
posezením u stromečku
 návštěva školáků ve škole
 návštěva školy před zápisem do první třídy
 školní karneval
 saunování dětí podle přání rodičů
 návštěva divadelních představení v Divišově divadle
 spolupráce se ZUŠ Petra Ebena
 návštěva divadelních představení přímo ve škole
 oslava Svátku matek
 výlety do okolí- návštěva hradů, okolí řeky Orlice apod.
 rozloučení se školáky a závěrečný táborák se spaním ve
škole.
Zřizovatelem je město Žamberk.
Školné: 180,-/měsíc, stravné: 24,20 /den.
Ludmila Burešová, ředitelka
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MŠ ČTYŘLÍSTEK, MŠ Tylova 1244, Žamberk, tel.465 613 405,
je pavilonová, čtyřtřídní školka s krásnou zahradou o rozloze 40 arů a
rozsáhlým lesem o rozloze 60 arů.
Kapacita MŠ je 100 dětí.
Ve školním roce 2002/2003 chodilo do MŠ 100 dětí, k 1. září 2003
odešlo do 1. třídy ZŠ 21 dětí.
Pro školní rok 2003/2004 je zapsáno 96 dětí.
O kvalitní chod MŠ ČTYŘLÍSTEK se stará 8 pedagogických pracovnic,
2 kvalifikované kuchařky, 2 uklizečky a školník.
Pobyt dětí venku alespoň 1,5 – 2 hod. denně.
Logopedická péče, pravidelná návštěva dětských představení v Divišově
divadle, každý měsíc divadelní představení přímo v MŠ (agentura HK).
Spolupráce se ZŠ – návštěvy učitelek ZŠ v MŠ ČTYŘLÍSTEK, zápis
dětí do 1. tříd – návštěva dětí v 1. třídách ZŠ.
Spolupráce se ZUŠ – výchovný koncert, výběr dětí do ZUŠ.
Plavecký výcvik – akce plaveckého oddílu – účast předškolních dětí –
MŠ akci pouze zprostředkovává.
Zřizovatelem je město Žamberk.
Školné 180,- Kč/měsíc, stravné 23,- Kč /den.
Hana Marešová, ředitelka

Školní jídelna, nám.Gen.Knopa 433, tel. 465 612 775
Otevřena 1.10.1993 – po rekonstrukci
1.1. 1994 – přechod do právní subjektivity.
Za deset let působnosti bylo uvařeno cca 2 400 000 obědů
Tři výdejní místa : MŠ nám.Gen.Knopa, jídelna ZŠ 28.října, hlavní
výdejna - nám Gen.Knopa vydají denně celkem cca 1 250 obědů.
Vaří se tři teplá jídla + moučníky, saláty.
Provoz zabezpečuje 20 zaměstnanců ŠÚ, 2 zaměstnanci MěÚ a 1
zaměstnanec - civilní služba.
Složení strávníků : 70 % děti – hlavní činnost
30% ostatní – doplňková činnost
Ředitelka: Hana Dušánková
ZUŠ Petra Ebena
Ve školním roce 2002/ 2003:
Kolik žáků - 572
Z toho dojíždějících - 181
Počet vystoupení na soutěžích - 11 soutěží
Počet vystoupení koncertních - 88 ( z toho:
22 koncertů v sále školy
19 koncertů v divadle
11 výchovných koncertů pro MŠ, ZŠ, SŠ
12 zájezdů žáků a učitelů
7 vernisáží )
- Počet zaměstnanců - 22
Ředitelka: PhDr. Hana Chvátilová
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Zdravotnictví
Poliklinika Žamberk spol. s r.o., nám.Gen.Knopa 837,
tel. 465 612 441
Přehled počtu akcí v r.2003
LSPP - výjezdy
07.00 - 17.00 hod. - 160 - pacientů
17.00 - 22.00 hod. - 193 - pacientů
22.00 - 07.00 hod. - 48 - pacientů
Celkem: 401
LSPP - ordinace
07.00 - 17.00 hod. - 2 883 - pacientů
17.00 - 22.00 hod. - 1 820 - pacientů
22.00 - 07.00 hod. - 374 - pacientů
Celkem: 5 077
07.00 - 17.00 hod. - 3 043 - pacientů
17.00 - 22.00 hod. - 2 013 - pacientů
22.00 - 07.00 hod. - 422 - pacientů
CELKEM: 5 478 pacientů

+ grafy
Integrovaný záchranný systém:
Hasiči

Policie

ZZS

ČR

Zdravotní Záchranná Služba
RLP – rychlá lékařská pomoc (stát tuto službu negarantuje, ale snaží se
zajistit dostupnost, poliklinika Žamberk tuto službu zajišťuje)
RZP – rychlá zdravotnická pomoc (služba garantovaná státem , po
zavolání 155 je nutné zajištění dostupnosti do 15 min. – uloženo
vyhláškou)
LSPP - lékařská služba první pomoci (pro náhle vzniklé onemocnění –
návštěva v ordinaci, mimořádně lékař+sestra, sanitka + řidič)
Ředitel: Ing.Karel Vojta
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OLÚ ALBERTINUM, Za Kopečkem 353,
tel. 465 612 111
Celkový počet přepočtených pracovníků : 203,068
Stravní jednotka 46,99 Kč/den a pacienta, průměrné denní náklady na
léky na jednoho pacienta 44,03 Kč, denní náklady na pacienta na
zdravotnický materiál 26,83 Kč.
15.9. 2003 byla dokončena generální rekonstrukce a přístavba budovy
LDN v objemu 46 mil.Kč.
zdravotnický materiál 26,83 Kč.
Dopravní zdravotní službu zajištují :
2 sanitní vozy Volskwagen Transporter 1,9, škoda 1203 a osobní vůz
Škoda Felicia.
* Pneumologické oddělení /TRN
7 lékařů, 40,56 zdrav.pracovníků celkem
Počet lůžek 118, počet přijatých pacientů 1 347

* Psychiatrické oddělení
9 lékařů, 14 zdrav.pracovníků celkem
Počet lůžek 36, počet přijatých pacientů 558

* Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN)
5 lékařů, 27,40 zdrav.pracovníků celkem
Průměrný počet lůžek 70, počet přijatých 335
*Plicní ambulance s kalmetizací
Počet ošetřených celkem 2 965
*Alergologická ambulance
Počet ošetřených celkem 303
*Psychiatrická ambulance
Počet ošetřených celkem 667
*Psychologická ambulance
Počet ošetřených celkem 46
* Ambulance závodního a praktického lékaře
Počet ošetřených celkem 339
* ORL ambulance
Počet ošetřených celkem 109
* Biochemická a hematologická laboratoř
Celkem laboratorních vyšetření 290 039
* Mikrobiologická laboratoř
Celkem laboratorních vyšetření 103 179
Ředitel: MUDr.Jiří Jireš, Zřizovatel: Pardubický kraj
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2.Sociální péče
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (v rámci správního obvodu PO
III.)
Oddělení sociálně-právní ochrany
- počet rodin, se kterými bylo pracováno:
439
- počet soudních jednání:
268
- počet návštěv v rodinách, školách apod.:
1 569
- počet dětí v pěstounské péči:
16
- počet osvojených dětí
7
Oddělení sociálních služeb a pomoci
1. Dávky pro zdravotně postižené a staré občany:
- počet vydaných rozhodnutí:
706
- počet vydaných oznámení:
500
- částka vyplacená na příspěvek na provoz mot. vozidla: 3 020 682,- Kč
pro 560 klientů
- částka vyplacená na příspěvek na úpravu bytu: 255 943,- Kč pro 16
klientů
- částka vyplacená na příspěvek při zakoupení vozidla: 2 350 199,- Kč
pro 38 klientů
- částka vyplacená na zakoupení zvláštních pomůcek:533 347,- Kč pro
26 klientů
- částka vyplacená na příspěvek na individuální dopravu: 56 636,- Kč
pro 10 klientů
- částka vyplacená na příspěvek při péči o blízkou osobu: 2 913 530,- Kč
pro 73 klientů
- částka vyplacená na zvýšené náklady při používání komp. pomůcek:
501 575,- Kč pro 252 klientů
- částka vyplacená na příspěvek na provoz tel. stanice: 225 615,- Kč pro
130 klientů
2. Dávky sociální péče nezaměstnaným občanům a rodinám s dětmi:
- počet vydaných rozhodnutí:
1 923
- částka vyplacená pro rodiny s dětmi: 3 670 639,- Kč pro 118 rodin
- částka vyplacená nezaměstnaným: 4 543 656,- Kč pro 151 klientů
- počet šetření v terénu: 1190
Vedoucí odboru: Bc.Dagmar Ducháčková
Vydané tiskopisy receptů označené modrým pruhem (recepty na léčivé
přípravky obsahující omamné látky skupiny I a psychotropní látky
skupiny II) v roce 2003: 9 bloků á 25 ks.
Vydané tiskopisy žádanek označené modrým pruhem (žádanky na
léčivé přípravky obsahující omamné látky skupiny I a psychotropní látky
skupiny II) v roce 2003: 1 blok á 25 ks.
Podatelna:
x doporučených psaní
x obyčejných dopisů
x ověření podpisů
x ????
Vedoucí kanceláře tajemníka: Blanka Kulhavá
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KLINICKÁ PSYCHOLOGIE
PhDr. Ľudmila Langrová
Nám.gen.Knopa 837, 564 01 Žamberk
t.č. 465 676 857, 605 168 521 ,
e-mail: ludmila.langrova@tiscali.cz
ordinační hodiny:
Po.: 8.00- 17.00
Út.: 8.00- 15.30
St.: 8.00- 11.30
Čt.: 8.00- 15.30
Pá.: 8.00- 15.00

Kultura
FIDIKO – Městský kulturní podnik, Nádražní 39,
tel.465 614 583
KINO: 128 filmových titulů, odehrálo 251 představení s návštěvností
12 282 diváků. DIVADLO: uvedeno 38 titulů s celkovou návštěvností
5 027 diváků
KONCERTY:
Ochotnická představení: ?
Školní představení: ? filmová, ? divadelní: , ? koncertní:
Počet přepočtených zaměstnanců : 5,3
Počet přepočtených zaměstnanců : 5,3
Příspěvek města: 1 750 000 Kč
Ředitel: Jaroslav Moravec

Městské muzeum, Čs.armády 472, tel.465 611 678
5 samostatných výstav a expozice v rodném domě P.Diviše navštívilo
3 662 návštěvníků.
Vernisáží výstav se zúčastnilo asi 670 milovníků historie a umění,
školních výprav bylo 25 (dětí 463), ostatních výprav 8 (155 osob) a
neplatící výpravy 3 (129 osob). Do muzea zavítalo 2 119 dospělých a
634 dětí, celkem 2 753, expozici v rodném domě P.Diviše zhlédlo 467
dospělých a 442 dětí, celkem 909 návštěvníků.
V roce 2003 prošlo rukama restaurátorů 117 předmětů, 25 předmětů ze
dřeva bylo zakonzervováno a 45 obrazů bylo přerámováno. Do zlaté
knihy přírůstků bylo zapsáno 58 nových sbírkových předmětů.
15 815 inventárních čísel představuje 18 000 sbírkových předmětů.
Přepočtený počet pracovníků: 3,6. Příspěvek města: 1 400 000 Kč.
Ředitelka: Mgr.Marie Otavová

Městská knihovna, Nádražní 743, tel.465 614 663
Počet návštěvníků: 16 671
Přírůstky: 1 884 svazků
Počet čtenářů celkem 1 084, děti do 15 let 290.
Počet výpůjček: celkem: 77 325, z toho 35 269 krásná lit. pro dospělé,
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7 741 krásná pro děti, 33 541 naučná pro dospělé, 774 naučná pro děti.
54 vzdělávacích akcí a 20 konzultací.Od ledna 2003 bylo zahájeno
půjčování knih prostřednictvím čárového kódu.
Přepočtený počet pracovníků: 4
Příspěvek města: 1 420 000 Kč
Ředitelka: Hana Absolonová

Informační středisko, Kostelní 446, tel.465 612 946
Celkový počet návštěvníků 8 027
* obecné informace o městě: 1 456 občanů,
*obecné informace o okolí a jiných místech kraje: 916,
* inf.o kulturních a sportovních akcích, prodej vstupenek 366
* inf. o dopravě 1 469, * inf. o ubytování 258
* o nákup nabízených materiálů projevilo zájem 1 461 občanů
* ostatní: 2 101, * rozhlednu navštívilo 135 osob (počet osob, které si
vypůjčily klíč)
Přepočtený počet pracovníků: 2,12
Příspěvek města: Kč
Vedoucí střediska: Zdenka Kroulíková

Sport
Tělocvičná jednota Sokol Žamberk
- 290 sportovců v následujících sportovních oddílech:
(oddíly, které hrají soutěže)
- nohejbal, orientační běh, stolní tenis, volejbal ženy, volejbal
muži, basketbal dívky, florbal, futsal.
(zájmové oddíly)
volejbal smíš., fotbal, BOREC – kondiční sporty, sokolská všestrannost
(děti a mládež)
Starosta: Mgr.Miroslav Vohník
Tenisový oddíl TOSK Žamberk
U Koupaliště 1362,
564 01 Žamberk

IČO 266 52 871
Tenisový areál :
 6 antukových dvorců
 1 asfaltový
 1 minidvorec
 cvičná zeď
 „Babeta“-společenské a sociální zázemí klubu
 každodenní provoz dvorců duben až říjen
Informace a rezervace u správce tel. 605 322 943
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Závodní i rekreační tenis :
 tradice od roku 1926
 150 členů oddílu
 10 družstev v soutěžích z toho 8 mládežnických
 Týden tenisu-prázdninový seriál turnajů všech kategorií
 nabídka turnajů pro neregistrované
 každoroční oddílová soutěž o nejlepšího tenistu
 Tenisprogram-celoroční tréninkový cyklus pro mládež
 oddílový trenér 1.třídy
 mezinárodní kontakty – Woerden, Nizozemsko
ing.Stanislav Tajbr, předseda klubu

Sportovní klub (SK) Žamberk
má celkem 9 oddílů s celkovou členskou základnou 608 členů.
Oddíly :
Kanoistika
86 členů
Šachy
45 členů
Lední hokej
82 členů
Klub českých turistů 55 členů
Tenis
120 členů
Cyklistika
22 členů
In -line hokej
38 členů
ASPV
122 členů
Lyžování
38 členů
Předseda SK Žamberk: Jiří Pěnička
18 akcí odboru Klubu českých turistů v Žamberku se účastnilo 484 lidí
a 9 psů.
Předseda KČT v Žamberku: Petr Friml

KOUPALIŠTÉ, AUTOKEMP
PROVOZOVATEL: JAN KULHÁNEK
Místní koupaliště navštívilo 58 000 návštěvníků
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2.BEZPEČNOST, INFRASTRUKTURA, ÚŘAD
Bezpečnost
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
obvodní oddělení
Husovo Nábřeží 314, 564 01 ŽAMBERK
tel. státní : 465 614333, FAX 465 614165
tel. služební : 580751
FAX 580758
Celkový nápad /nápad zn. oznámené nebo zjištěné tr. činy/ trestných
činů v rámci Obvodního oddělení Policie ČR Žamberk pro rok 2003
činil 256 skutků, z toho objasněno bylo 128 skutků, což činí 50%. V
roce 2002 činil nápad 259 skutků, z toho objasněno bylo 106 skutků, což
činilo 40,93%.
Porovnáním let 2002 - 2003 vyplývá, že celkový nápad trestných činů v
celém obvodu Obvodního oddělení ČR Žamberk je téměř stejný,
objasněnost však stoupla o zhruba 10%. Naopak porovnáním nápadu
trestných činů pouze ve městě Žamberku byl zjištěn pokles o 26 skutků
a pokles procentuelní objasněnosti o zhruba 6%.
Největší podíl na páchané trestné činnosti má majetková TČ zejména krádež vloupáním a krádež prostá / objektem napadení jsou
zejména rodinné domy, byty, výrobní objekty a motorová vozidla /.
Velkým problémem jsou páchané trestné činy týkající se neoprávněného
držení platebních karet a jejich manipulace, sprejerství a výtržnictví
spojená s ublížením na zdraví či těžkou újmou na zdraví, která ve
většině případů souvisí zejména s provozem restauračních zařízení,
diskoték a heren, kde je podáván alkohol.
V roce 2003 bylo provedeno několik kontrol restauračních zařízení se
zaměřením na podávání alkoholických nápojů mládeži. Byl zjištěn
neuspokojivý stav s nutností se touto problematikou i nadále zabývat.
Neuspokojivá je situace v oblasti dopravy, která plyne z nedostatečného
počtu parkovacích míst ve městě, velkého zatížení místních komunikací
zejména v okolí Pověřeného úřadu a z důvodu průtahu silnice I. třídy č.
11. Následkem je pak zvýšená nehodovost v kritických místech města.
Nutno však podotknout, že různými úpravami se dopravní situace za
poslední dva roky trochu zlepšila, což je patrné ze snížení počtu
dopravních nehod v katastru města Žamberka.

DOPRAVNÍ NEHODY V KATASTRU OBCE ŽAMBERK
2001
2002
2003
Dopravní nehody
82
83
64
V roce 2003 byl navázán úzký kontakt ve spolupráci s Městskou
Policií Žamberk, jímž nový zákon o Obecní Policii umožňuje se ve
větším měřítku podílet na odhalování a objasňování přestupků a jejich
pachatelů.
Kpt.Richard Schroler, vedoucí OO PČR
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Městská policie – Žamberk, Kostelní 446, tel.: 603 311 551
/ 465 614 806, mpolicie@zamberk-city.cz
Výběr místních poplatků za užívání veřejného prostranství:
- městská tržnice: 75 065,- Kč
- prodejní stánky při konání žamberské pouti: 33 710,- Kč
Výběr finanční hotovosti za placené parkování na Masarykově
nám.:
- 269 900,- Kč, tj. placení parkovacím automatem bez
předplacených parkovacích karet.
Represivní činnost MP, tj. statistika přestupků a pokut:
Celkový počet odhalených přestupků v roce 2003 – 483
Postoupeno přestupků správnímu orgánu města
– 16
Postoupeno přestupků správnímu orgánu v dopravě – 35
Celková uložená finanční částka na pokutách v roce 2003 :
68 000,-Kč.

Pokuty dle druhu přestupku
Přestupek
zastavení B28
stání B29
stání v křižovatce
stání na přechodu
stání v protisměru
stání na invalidech
neosvětlení cyklisti
zákaz vjezdu
Jednosměrka
veřejný pořádek
veřejný pořádek v opilosti
volné pobíhání psů
podání alkoholu
Krádež

§
§22
§22
§22
§22
§22
§22
§22
§22
§22
§47
§47
§46
§30
§50

Celkem
Kč
6 100 Kč
9 200 Kč
1 400 Kč
1 200 Kč
2 900 Kč
4 700 Kč
3 300 Kč
3 400 Kč
6 100 Kč
4 100 Kč
9 300 Kč
12 100 Kč
1 600 Kč
2 600 Kč

Počet
pokut
50
81
14
11
28
29
19
20
41
12
15
28
4
7

68 000 Kč 359

18

Počet Správní
domluv orgán

Celkový
počet
přestupků

4
48
\
\
1
3
2
10
\
5
\
\
\
\

3
20
\
2
4
3
\
3
\
2
\
\
8
6

57
149
14
13
33
35
21
33
41
19
15
28
12
13

73

51

483

Podíl přestupků dle uložené finanční částky (Kč).

krádež
4%
podání alkoholu
2%
volné pobíhání psů
18%

v dopravním provozu
56%

veřejný pořádek v
opilosti
14%

veřejný pořádek
6%

Velitel Městské policie: Patrik Lauterbach
PŘESTUPKOVÁ AGENDA
Celkový počet přestupků:
117
Postoupeno nebo odloženo:
54
Projednáno napomenutím:
4
Projednáno pokutou:
20
Zastavením řízení:
17
Příkazním řízením:
17
Blokovým řízením:
10
Uloženo na pokutách a nákladech řízení:
39 800,- Kč
Odvolání:
2
Přestupky na úseku alkoholismu:
4
Přestupky na úseku zbraní:
5
Přestupky proti veřejnému pořádku:
7
Přestupky proti občanskému soužití:
59
Přestupky proti majetku:
35
Přestupky spáchané dětmi do 15 let:
11
Přestupky spáchané mládeží do 18 let:
13
Přestupky spáchané občany Žamberka:
56
Přestupky projednané na základě VPS s obcemi: 16
JUDr. Jitka Kubová, vedoucí práv. odboru
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Odbor obrany a KŘ
1. Hromadné SMS
V měsíci květnu 2003 bylo zahájeno vysílání hromadných zpráv
SMS na mobilní telefony zájemců. O službu „Obecní rozhlas do kapsy“
projevilo zájem 45 občanů, kterým jsou na jejich mobilní telefony
posílány 2 x měsíčně zprávy SMS o dění ve městě. Hlavní cíl služby je
informovat o vzniku závažných havárií a mimořádných událostí
(povodeň, únik nebezpečných látek,...). Zájemci o tuto službu se mohou
registrovat na podatelně Městského úřadu.
2. Infopanel
V říjnu 2003 byl uveden do provozu informační digitální panel
v prosklené verandě Penzionu pro důchodce.Tento světelný řádek je
určen pro podávání informací a pokynů občanům o nebezpečí vzniku a o
průběhu povodně. V běžném životě zde zpravidla najdete informace o
počasí a stavu na vodním díle Pastviny.
3. Hasiči – JPO II
V jednotce požární ochrany města ktg. II je 21 aktivních
dobrovolných hasičů. V roce 2003 provedla jednotka 20 výjezdů
k zásahům (o požáry se jednalo v 40 % případů). Skutečné výdaje na
činnost jednotky v r. 2003 činily 330 tisíc korun.
Vedoucí odboru obrany : Ing.Vladimír Fikejs

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje – požární stanice
Žamberk, Vrbí 257 , tel. 465 614 222
Požáry
- 53
Dopravní nehody
- 78
Technická pomoc - 104
Olejová havárie
-9
Planý poplach
-8
Práce na vodě
-0
Čerpání vody
-0
Živ.pohroma
-4
Jiný techn.zásah
-0
Dýchací přístroje
-0
Celkem: 256 zásahů
Evakuace :
-11
Záchrana osob :
-17
Zranění :
-53
Mrtví:
-2
Velitel: Ing.Libor Dušek
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Doprava
Nádraží Českých drah, a.s. v Žamberku
Celkový počet prodaných jízdenek: 47 835 ks
Tržba za jízdenky (do tržeb osobní pokladny není započítán prodej
průkazů na slevu jízdného, prodej jízdních řádů, tržba za spěšniny atp.
činila: 2 856 199,-Kč
Nádražím projelo:
Nákladní vlaky:
Končící - 388
Výchozí - 370
Tranzitní (průchozí) – 1 238
Osobní vlaky:
Končící - 248
Výchozí - 259
Tranzitní – 9 684
Speciální vlaky (lidově drezíny) – 152
Dozorčí žst.Žamberk ČD, a.s.: Šimek Ladislav

Autobusové nádraží v Žamberku
Na autobusové nádraží v Žamberku zajíždí celkem 21 pravidelných
autobusových linek, z toho 7 dálkových na kterých je celkem 254 spojů,
z toho 28 dálkových, které autobusovým nádražím v Žamberku v roce
2003 projely celkem 53 370 x, z toho dálkové linky: 4 057 x.
Vedoucí autobusové dopravy ČSAD Ústí nad Orlicí: Radek Kuběnka

Statistický přehled cestovních dokladů (v rámci správního obvodu PO
III.)
Počet podaných žádostí o cestovní pas
1 969
Vydáno cestovních pasů
2 060
z toho – se strojově čitelnou zónou – 1876
- bez strojově čitelné zóny
- 184
Ztráty CP
61
Odcizení CP
26
Odnětí CP
2
Počet skartovaných CP
1 071
Počet vydaných hraničních průkazů do Polské republiky 11
Provedení změn v cestovních dokladech
221
Vedoucí odboru: Ing.Petra Řeháčková
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Odpady, veřejná zeleň
EKOLA České Libchavy s.r.o.
1) odpad uložený v občanských i firemních popelnicích činil
1 155,06 tun
2/ odpad uložený ve velkoobjemových kontejnerech
(sídliště + jednotlivá místa pro jarní a podzimní sběry): 632,08 tun
3/ nebezpečné odpady odevzdané v rámci mobilních sběrů
- oleje 70 kg
- znečištěné obaly 150 kg
- akumulátory 1 030 kg
- zářivky 50 kg
- lednice 3 980 kg
- barvy 390 kg
- léky 10 kg
- monočlánky 100 kg
- televize 1 450 kg
4/ uliční smetky 1,29 t
Ředitel: Ing.David Černý
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Technické služby města
Činnost TS města jako příspěvkové organizace v r.2003 byla dle své
zřizovací listiny zaměřena na tyto hlavní činnosti:
Opravy a údržba 33 km místních komunikací a přilehlých
chodníků.
Za sezonu se spotřebovalo cca 250 tun posypu.
Během letní sezony se městské komunikace udržují zametacím strojem a
dle potřeby kropí pro snížení prašnosti nebo jako konečné dočištění.
Z celkové roční dotace na provoz TS města ve výši 5,6 mil. Kč se cca
6O % použilo na této kapitole.
Provoz a údržba veřejného osvětlení.
V našem městě je provozováno cca 680 osvětlovacích bodů VO.
Náklady na provoz l osvětlovacího bodu jsou cca l 200,- Kč za rok, což
je přepočteno cca l30,-Kč na jednoho obyvatele našeho města.
Údržba veřejné zeleně.
V našem městě je cca 11 ha ploch veřejné zeleně a její součástí je i
městský hřbitov o ploše 2 ha. Mimo sečení travnatých ploch je
udržována veřejná zeleň na okrasných záhonech a v kontejnerech
s mobilní zelení. Na údržbu veřejné zeleně je ročně vynakládáno cca
75O tis Kč. V tom jsou zahrnuty i náklady na výsadbu nové zeleně.
Je pečováno o plantáž vánočních stromků na rekultivované části
skládky v Dlouhoňovicích, kde je vysazeno 5 000 smrků a 2 500
borovic.
Odpady.
V našem městě jsou všechny odpady po prováděném třídění
zneškodňovány na skládce EKOLA s.r.o. České Libchavy. /Mimo
plastů, skla, papíru a kovového šrotu/. TS města prováděly na
objednávku přistavení a odvoz velkoobjemových kontejnerů . Doprava
na skládku a zpět byla fakturována za l kontejner cca 6OO,-Kč. Další
náklady byly fakturovány dle druhu a množství uloženého odpadu
provozovatelem skládky.
Ředitel: Bajt Jaroslav
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Odbor životního prostředí a zemědělství
Přehled činnosti odboru životního prostředí a zemědělství
( v rámci správního obvodu PO III.).
Celkový přehled:
Za uplynulý rok došlo na odbor celkem 3 241 podání. Písemně bylo
vyřízeno 970 podání, a to 563 formou správních rozhodnutí, 274
formou vyjádření a souhlasů a 136 formou souhrnných stanovisek
odboru. Dále bylo zpracováno 996 evidenčních listů pro přepravu
nebezpečných odpadů, schváleno 36 plánů chovu a lovu I. a II.,
zaregistrováno 13 honebních společenstev atd. Zbývající část podání
byla tvořena pozvánkami na ústní jednání a místní šetření, pozvánkami
na výrobní výbory, korespondencí se stavebními úřady, Českou inspekcí
životního prostředí apod. Průběžně byly prováděny konzultace s
jednotlivými žadateli. Pracovníci odboru se účastnili ústních jednání a
místních šetření. Probíhalo odborné vzdělávání včetně příprav na
zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Na úseku pohledávek byla
získávána data u bank, finančních úřadů, dopravního inspektorátu atd.,
zpracovány byly odpovědi účastníkům řízení, žádosti o vyjádření a došlé
dožádané údaje z úřadů. Zveřejňovány byly rovněž informace podle
zákona č. 100/2001 Sb. (posuzování vlivů na životní prostředí).
Přehled činnosti podle jednotlivých oddělení:
Oddělení správní:
- ovzduší
Na tomto úseku bylo vydáno 90 správních rozhodnutí (střední a malé
stacionární zdroje znečištění) a 41 vyjádření, řešeno bylo 5 stížností,
z nichž 3 byly postoupeny České inspekci životního prostředí. Mimo
jiné byl zpracován dotazník pro Ministerstvo životního prostředí k
Evropské unii a roční výkaz o poplatcích za znečišťování ovzduší pro
střední stacionární zdroje znečištění za rok 2002.
- odpady
Vydáno bylo 63 správních rozhodnutí, 12 vyjádření, dále bylo
zpracováno 996 evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů a
provedeny 2 kontroly. Vypracován byl dotazník pro Ministerstvo
životního prostředí k Evropské unii, zpracovány byly podklady pro plán
odpadového hospodářství kraje, přehledy a výkazy pro hlášení evidence
odpadů. Kontrolováno bylo dodržování nakládání s odpady včetně
jejich likvidace. Pracovníci odboru přijali o zkontrolovali celkem 11
žádostí na tzv. ekologické mládežnické projekty v celkové výši 300 tis.
Kč.
Oddělení zemědělství:
- myslivost
Vydáno bylo 72 rozhodnutí a 25 vyjádření. Ve 2 honitbách byly
provedeny kontroly mysliveckého hospodaření. Řešeny byly 4
přestupky, vedeno bylo 1 řízení o pokutě. Schváleno bylo 36 plánů
chovu a lovu I. a II. a zaregistrováno 13 honebních společenstev.
Celkem bylo vydáno nebo prodlouženo 38 loveckých lístků. Dále bylo
přezkoušeno 57 mysliveckých stráží a provedeno jejich ustanovení,
ustanoveno 5 mysliveckých hospodářů, pro 18 honiteb byly
odsouhlaseny roční výkazy o honitbě, tyto výkazy byly dále zpracovány
a předány na ministerstvo zemědělství. Průběžně bylo prováděno
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zpracování měsíčních hlášení ulovené zvěře (celkem 18 honiteb).
Pracovníci odboru se rovněž podíleli na organizaci výstavy o myslivosti.
- příroda
Vydáno bylo celkem 96 správních rozhodnutí a 60 vyjádření. Provedeno
bylo 69 kontrol. Aktualizován byl seznam památných stromů a
významných krajinných prvků v rámci obce s rozšířenou působností.
Organizačně byly zabezpečovány akce údržby městské zeleně (např.
„Rekonstrukce přírodně krajinářského parku u kaple Sv. Rozálie“).
- zemědělský půdní fond
Vydáno bylo 72 souhlasů s odnětím, 27 správních rozhodnutí a 5
vyjádření. Dále bylo provedeno 5 kontrol a zpracovány statistické
výkazy Českého statistického úřadu.
- lesní hospodářství
Vydáno bylo 74 správních rozhodnutí a 32 vyjádření. Provedeno bylo
11 kontrol, řešeny byly 3 přestupky a uložena 1 pokuta. Dále byly
zpracovávány statistické výkazy Českého statistického úřadu.
Vlastníkům lesů byly průběžně vydávány lesní hospodářské osnovy.
Zpracovány byly rovněž podklady pro částečnou úhradu zvýšených
nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin a úhradu
nákladů na činnost odborného lesního hospodáře pro 2 lesní správy Lesů
České republiky.
- rybářství
Řešen byl 1 přestupek. Bylo vydáno 71 rybářských lístků a 23 jich bylo
prodlouženo.
Oddělení životního prostředí:
- vodní hospodářství
Vodoprávní úřad vydal 131 vodoprávních rozhodnutí a 27 vyjádření.
Provedeno bylo 5 kontrol. Řešena byla 1 stížnost a 1 přestupek.
Celkem byly uloženy 3 pokuty. Dále byla provedena prvotní
aktualizace povodňového plánu města Žamberka. Průběžně probíhala
t vorba evidence jednotlivých opatření vodoprávního úřadu a vzorů
jednotlivých opatření vodoprávního úřadu. Zpracovávány byly
statistické výkazy Českého statistického úřadu. Elektronicky byla
vedena evidence rozhodnutí vodoprávního úřadu, majetková a provozní
evidence vodovodů a kanalizací. Pracovníci odboru se rovněž podíleli na
zpracování dílčích kapitol povodňového plánu obce s rozšířenou
působností Žamberk.
Vedoucí odboru: Ing. Jiří Vanžura
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PŘIJMY A VÝDAJE, MAJETEK, HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ
Rozpočet města Žamberka
Příjmy a výdaje města Žamberka v roce 2004
Skutečnost v tis. Kč

Ukazatel

Skutečnost v Kč
přepočtená na 1 obyvatele

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy města Žamberka celkem
Provozní výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje města Žamberka celkem
Zdroj: Finanční odbor

Počet obyvatel k 1. 1. 2004: 6 120

Výdaje města Žamberka v roce 2004
Celkové výdaje v jednotlivých oblastech
přepočítané na jednoho obyvatele

v Kč

v%

Provozní Investiční
výdaje
výdaje

záležitosti pozemních komunikací
odvádění a čištění odpadních vod
Vzdělávání
Kultura
tělovýchovná a zájmová činnost dětí a mládeže
bydlení, komunální služby a územní rozvoj
bezpečnost a veřejný pořádek, požární ochrana
Celkem

Ukončené investice v roce 2004 – výběr
Název investice

Čistička odpadních vod (rekonstrukce)
Rekonstrukce MŠ Čtyřlístek

Celková cena v tis. Kč

10 050
49

Rekonstrukce čp. 833 – Pověřený úřad

32 496

Inženýrské sítě

310

Rekonstrukce čp. 22 - U Pešanů (pro Mateřské centrum)

318

Obnova fasády čp. 166 – budova Radnice

700

Rekonstrukce komunikací

673
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Obchodní společnosti s majetkovou účastí města Žamberka
Vloženo
městem v tis.
Kč

Účasti ve společnostech

Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s.

33 638

Podíl města v
%

Základní jmění
v tis. Kč

96 nezapisuje se

Ekola České Libchavy, s.r.o.

3 208

28,65

11 200

Správa budov Žamberk s.r.o.

15 832

100

15 832

200

100

200

60

25

240

304

51

50

TS Žamberk s.r.o.
Poliklinika Žamberk spol. s r.o.
Bytové družstvo U Jatek, Žamberk
Zdroj: Obchodní rejstřík na internetu - výpis k 31. 12. 2004

Ostatní ukazatele roku 2004
Ukazatel

1. Počet povolených VHP
Místní poplatek z VHP
Správní poplatek z VHP
2. Počet vydaných známek pro psy
Nově přihlášení psi
Majitelé osvobozeni od poplatku
3. Objem půjček poskytnutých občanům z Fondu rozvoje bydlení
4. Počet přijatých nálezů
- z toho předáno majitelům

Vedoucí odboru: Ing.Eva Janotová
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Množství, částka v Kč

Hospodářský rozvoj města
Odbor regionálního rozvoje a ÚP (REÚP)
Statistika REÚP – majetkové oddělení:
Výstavba nových bytů
Prodej bytů
Prodej domů
Kupní smlouvy - prodej
Kupní smlouvy – výkup
Nájemní smlouvy
Zástavní smlouvy
Ostatní smlouvy
Vyhlášení
Lesní výroba
Ověřování podpisů, vidimace

11
0
0
29
6
15
1
2
32
360 000,- Kč
408

Oddělení památkové péče ( v rámci správního obvodu PO III.)
Správní řízení na úseku pam.péče:
pravomocně ukončená
72
zahájená
4
v řízení (odvolání)
2
Vyjádření v řízení o prohlášení věci za kulturní památku 20
Vyjádření k návrhům územních plánů
3
Vyjádření k demolicím objektů v MPZ
2
Vyjádření k plánovaným stavbám z hlediska archeologie:
podle §22 památkového zákona
13
podle §23 památkového zákona
8
- Zpracování otázek s problematikou památkové péče na pracovních
setkáních s pracovníky Odboru kultury a pam. péče KÚ Pardubického
kraje, konaných dne 21. 3. 2003 v Litomyšli a 12. 6. 2003 ve Vysokém
Mýtě.
- Metodická pomoc vlastníkům kulturních památek při vyplňování
žádostí o příspěvky z „Programů MK“ a grantu Odboru kultury a pam.
péče KÚ Pardubického kraje a při vyplňování žádostí o vydání
závazného stanoviska podle § 14 památkové zákona.
- Účast na odborných seminářích k problematice:
„ Obnova historických omítek“ – červen, Nosticův palác Praha
„Klenby historických staveb“ – září, hrad Křivoklát
(pravidelně pořádá Společnost pro technologie ochrany památek).
- Účast na kurzu s tématikou „Aplikace správního řádu a přestupkového
zákona ve vztahu k památkovému zákonu“
říjen - 3 dny v Hradci Králové.
- Zpracování podkladů pro kronikářku města s tématikou „Opravy
kulturních památek ve městě v r.2003“.
- 1x za 14 dní celodenní konzultace s vlastníky památek a objektů
v MPZ (v případě nutnosti výjezd) s pracovníkem pardubického
památkového ústavu.
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Oddělení územního plánování ( v rámci správního obvodu PO III.)
ÚP – Vyjádření z hlediska ÚP ……………………….. 50
Počet rozpracov.ÚPD v PO3…………………………..6
Počet nově zahaj. pořizování ÚPD…………………… 1
Počet dokončených ÚPD v PO3……………………… 2
POV – Vykryté žádosti obcím…………. 10 v objemu 2,766 mil. Kč
Nové na rok 2004 ………………………….. 21 v objemu 31 mil. Kč
Vedoucí odboru: Ing. Jiří Šmok

Nezaměstnanost :
Žamberk :
průměrná nezaměstnanost činila 7,8 % , což
představuje 244 občanů
Ing.Jitka Blanková, vedoucí odboru trhu práce, Úřad práce Ústí n.O.
Obecně prospěšné práce
Při výkonu trestu obecně prospěšných prací bylo na údržbě veřejné
zeleně a úklidu komunikací 9 odsouzenými odpracováno 856 hodin.
JUDr. Jitka Kubová, vedoucí právního odboru
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Mezinárodní vztahy
Komise Rady pro zahraniční styky v roce 2003:
- komise se stará o evropské partnerské aktivity - t.zn. o styky s městy
Senftenbergem (BRD) a Senftenbergem (Rakousko) a dále o akce v
rámci Svazku evropských měst
- uskutečněno bylo 10 akcí
- z toho 4 v Žamberku, 6 v cizině
- nejvýznamnější byly oslavy 40. výročí vzniku partnerství s německým
Senftenbergem ( 3 etapy )
- do Žamberka přijelo 122 hostí ze Senftenbergu / BRD
- od nás vycestovalo 140 občanů do SRN a Polska
- nejvýznamnější akce:
1.návštěva 35 hostů ze Senftenbergu v rámci oslav 40. výročí
partnerství
2. vystoupení dechovky ZUŠ, souboru Break-dance DDM, sboru
Corale a lidového souboru Jaro v Senftenbergu v rámci oslav
3. účast 10 mladých Žamberanů na mezinárodním mládežnickém
táboře v Polsku
4. návštěva a koncerty dvou pěveckých sborů ze Senftenbergu u nás
5. historicky první výměnné kontakty hasičů Žamberka a Senftenbergu
(BRD)
6. účast mladých hráčů na Evropském týdnu hudby v Sársku a
mladých
krajkářek na Dnech paličkované krajky v německém Schneebergu
7. návštěva oficiální delegace města v Senftenbergu
- znovupodepsání partnerské smlouvy.
Předsedkyně komise: PhDr.Chvátilová Hana
ŽIFA
1. Školní rok 2002-2003 absolvovali na střední škole v Rice Lake opět
dva studenti Gymnázia Žamberk
- Tomáš Jukl
- Zbyněk Králík
2. V únoru 2003 proběhl na gymnáziu výběr dalších dvou výměnných
studentů na školní rok 2003-2004
- Hana Roháčková
- Michal Ševčík
3. 1. - 5. září přicestovala na přátelskou návštěvu p. Jaime
Weiler, učitelka angličtiny z Rice Lake, která v současné době učí v
Miharu ( 2. partnerské město RL v Japonsku).
4. 25.října - 5. listopadu se uskutečnila oficiální návštěva starosty města
p. T. Kalouse a zástupce ředitele Gymnázia Žamberk p. J. Vycha v
Rice Lake. Oba zástupci Žamberka byli pozváni starostou města RL
p. Jarvellou u příležitosti 10. výročí podepsání partnerské smlouvy.
Zároveň byli hosty rodin a dobrovolníků Rice Lake
International Friendship Association (RLIFA)
5) Jako každoročně proběhla celá řada přátelských návštěv RL
hostitelských rodin v českých rodinách bývalých výměnných studentů.
Předsedkyně ŽIFA: Jana Fialová
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