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Informace občanům o městském dotačním titulu „Podpora památkové péče“
Město Žamberk pro rok 2018 vyhlašuje program nazvaný „Podpora památkové péče“, jedná se 
o titul, který je zaměřen na podporu rozvoje kulturních památek a objektů v městské památko-
vé zóně města Žamberka. Pro rok 2018 byl, po jeho úspěšném přijetí a vyčerpání v rámci pilotního 
roku 2017, zastupitelstvem města tento dotační program navýšen na částku 350.000,-Kč. Informace 
k tomuto dotačnímu titulu a podrobná pravidla jsou k dispozici na webových stránkách města v sekci 
Dotace, případně jsou vyvěšena na nástěnkách v přízemí budovy radnice města. Ochotně Vám pomohou  
i pracovníci Městského úřadu v kanceláři č. 206 v budově radnice na Masarykově náměstí. 
Město si je vědomo absence státního dotačního titulu, který by pamatoval právě na objekty v památkové 
zóně. Na obnovu těchto objektů jsou kladeny obdobné požadavky jako na objekty, které jsou kulturními 
památkami. S tím samozřejmě souvisí zvýšené finanční náklady spojené s dodržením těchto požadavků. 
Snahou města je tedy pomocí tohoto dotačního titulu alespoň částečně kompenzovat vlastníkům těchto 
objektů finanční rozdíl způsobený dodržením zákonných požadavků památkové péče.
K získání dotace je třeba:
Mít vypracované závazné stanovisko orgánu státní památkové péče, případně odsouhlasené provedení 
prací stavebním úřadem.
Podat v termínu 14. – 28. února 2018 žádost na formuláři, který je k dispozici na webu města, případně 
v kanceláři. č. 206, kde vám pomohou s jeho správným vyplněním, k rukám paní Mgr. Šárky Strnadové 
(budova radnice, kancelář č. 208). K žádosti je nutno přiložit:
a) čestné prohlášení, že obnova bude průběžně konzultována s pracovníky památkové péče a specialisty NPÚ, 
b) položkový rozpočet, případně smlouvu o dílo, pokud je v době podání žádosti uzavřena 
c) fotodokumentaci.
Po zhodnocení Vaší žádosti komisí města Žamberka a následném schválení radou města Žamberka  
budete písemně informováni o výši přidělené dotace.
z   Jiří Dytrt, starosta města Žamberka

Zahradní kompostér k vyzvednutí
Pro ty, kteří roce 2016 v anketě uspořádané 
městem Žamberkem projevili zájem o zahradní 
kompostér, máme informaci, že jsou již kom-
postéry složeny v areálu TS ŽAMBERK s.r.o., 
Zemědělská 1052, 
Žamberk. Dostavte 
se prosím co nejdří-
ve pro kompostér 
na výše uvedené 
adrese v pracovní 
dny: pondělí až 
pátek mezi 7:00-
14:30 hodin. Kom-
postéry jsou v roz-
loženém stavu, 
budou se vydávat 
v dílně, a to po předložení průkazu totožnosti. 
Při vjezdu do areálu je to první budova vpravo. 
Váha kompostéru je cca 20 kg, proto bude dob-
ré si pro přepravu zajistit dopravní prostředek 
(auto, vozík). Po podpisu smlouvy a převzetí 
kompostéru obdržíte návod na jeho složení  
a také informační brožurku „Kompostování 
v domácích kompostérech“.
z  Za odbor ŽPZE Ing. Alena Hovádková

INVESTICE
MĚSTA
DRUŽINA ZŠ 581

 ÚPRAVY ZAHRADY

V roce 2017 pokračovaly práce v zahra-
dě budovy čp. 468 a 550 (budova bývalé 
speciální školy), kde v současné době 
sídlí družina, dílny a cvičná kuchyňka 
„dolní“ základní školy č.p. 581, depozi-
táře městského muzea a pedagogicko-
-psychologická poradna. 
Na dřevěné oplocení, které jsme provedli 
v roce 2016 směrem k budově městského 
úřadu, vloni navázal obdobný oddělova-
cí plot k budově gymnázia, kde hrozilo  
dětem zranění od plechových krytů ang-
lických dvorků. Ve spodní části zahrady 
byl demontován stávající dožilý přístře-
šek a na jeho místo je přesunuta pergola 
ze dvora základní školy. Starý a již vetchý, 
břečťanem porostlý dřevěný plot byl  
nahrazen novým plotem s podezdívkou. 
Podařilo se nám vyjednat přesun od-
padkového koše a kontejnerů na tříděný  
odpad a prostor pro děti tak mohl být roz-
šířen. Minulostí jsou nepoužívané cvičné 
záhonky, které letos na jaře nahradíme 
novým pískovištěm. Spodní a horní část 
zahrady propojilo ocelové roštové scho-
diště. 
Letos budeme v tomto prostoru ještě 
pokračovat montáží zábradlí na opěr-
né zídce, terénními pracemi a náhradní  
výsadbou.

Investiční náklady: 
282.300 Kč vč. DPH

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru (REUP) spodní část zahrady - nový stav

oplocení - původní stav oplocení - nový stav

dvorky u gymnázia - původní stav dvorky u gymnázia - nový stav

spodní část zahrady - původní stav


