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Investice města: Prázdninové investice ve školách a školkách
Období letních prázdnin využíváme k provedení investičních prací v zařízeních školek a škol.  
V ZŠ v ulici 28. října byla provedena výměna žlabů a svodů nad kolárnou (148.168 Kč), pracovníci školy 
provedli úpravu povrchu kolárny a prostoru kolem školy (navožení kačírku, nátěr stojanů na kola, deko-
race u vchodu do školy). Ve dvou třídách byla vyměněna podlahová krytina z PVC včetně podkladu 
(213.344 Kč). V těchto třídách zajistilo vedení školy výmalbu, nákup nového nábytku, nákup jedné tabule 
s dataprojektorem a výměnu umyvadel a obkladů (celková hodnota 144.000 Kč). Na zahradě družiny byl 
odstraněn dožilý herní prvek a povrch zahrady upraven a zaset.

Na budově Mateřské školy Sluníčko na náměstí Gen. Knopa 433 byly vyměněny původní poškozené 
titanzinkové parapety a opraveno plechování okolo komína a na balkonu nad vchodem. Opravena byla 
rovněž opadaná římsa. Celkové náklady: 163.404 Kč.

z	Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování (REUP)
z	Blanka Reková, ředitelka MŠ Sluníčko, Mgr. Jaromír Žejdlík, ředitel ZŠ 581

Pardubický kraj zahájí v říjnu příjem žádostí o kotlíkové dotace
Popáté bude Pardubický kraj vyřizovat žádosti o poskytnutí kotlíkových dotací. Ty slouží k výměně 
starých zdrojů tepla za nový, ekologický zdroj. Pro žadatele se ve vybraných městech kraje uskuteční  
v září semináře k podmínkám předkládání žádostí a poskytnutí dotace. „Výměna kotlů na pevná paliva 
je bezesporu přínosem pro přírodu i obyvatele Pardubického kraje. Nikdo z nás si nepřeje kouřící komíny. 
Kotlíkové dotace tak výraznou měrou přispívají ke zlepšení životního prostředí. V letošním roce jsme 
připravili již pátou výzvu a pro žadatele je tak připraveno 176,4 milionů korun. První peníze mohou 
úspěšní žadatelé 5. výzvy dostat již na jaře v příštím roce,“ sdělil hejtman Martin Netolický. Žádosti  
o poskytnutí dotace budou předkládány prostřednictvím webové aplikace dostupné na webových 
stránkách Pardubického kraje. Žádosti bude možné v uvedené aplikaci vyplňovat již od 4. září 2019. 
Příjem žádostí bude zahájen dne 8. října 2019 v 6:30 hod a ukončen bude 30. října 2020. 

Úspěšní žadatelé musí zreali-
zovat výměnu kotle a předlo-
žit závěrečné vyúčtování do 
deseti měsíců po podepsání 
smlouvy. „Dotace se bude 
týkat výměny kotlů na pevná 
paliva s ručním přikládáním 
nesplňujících emisní třídu  
3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 

v rodinných domech na území Pardubického kraje. Nahradit je bude možné kotli na biomasu s ručním 
nebo automatickým přikládáním, tepelnými čerpadly, plynovými nebo kondenzačními kotli,“ sdělila 
Hana Štěpánová, radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace. Výše podpory se bude pohybo-
vat v závislosti na novém tepelném zdroji od 95 do 120 tisíc korun. Ta může být dále navýšena o 7,5 tis. Kč  
v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií (do roku 2020) zlep-
šení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území (seznam prioritních obcí tvoří přílohu výzvy). 
„Veškeré informace najdou žadatelé o dotaci na webových stránkách Pardubického kraje, všechny obce 
od nás obdrží e-mailem informaci o vyhlášené výzvě. Připraveni jsme na telefonické, e-mailové i osobní 
konzultace,“ informovala Hana Štěpánová. 
Podrobné informace lze najít na: www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.

z	Tisková zpráva Pardubického kraje

Město Žamberk vyhlašuje 

DRAŽBU
NÁJMU BYTU  
dle „Pravidel pro pronajímání bytů 

v majetku města Žamberka“

Adresa bytu: Žamberk, Nádražní 671, číslo 
bytu: 14. Velikost bytu: 0+1. Nadzemní podlaží: 4. 
Podlahová plocha vč. sklepa: 36,98 m2. Základní 
měsíční nájemné: cca 1.700 Kč. Vratná kauce 
na byt: 5.000 Kč. Vyvolávací cena: 25.000 Kč.  
Dražební jistina: 2.500 Kč. 

Prohlídka bytu je možná 
v pondělí 7. 10. 2019 

od 13:00 do 13:30 hod. 

Dražba se bude konat ve čtvrtek 
10. října 2019 ve 13:30 hodin 

v zasedací místnosti MěÚ Žamberk, 
budova radnice, přízemí.

Poslední možnost podání přihlášky do 
dražby: středa 9. října 2019 do 13:00 hodin 
na MěÚ Žamberk (budova radnice) k rukám 
paní Kamily Borovičkové, č. dveří 203, sekre-
tariát starosty. Zde jsou také k vyzvednutí 
tiskopisy přihlášky do dražby i příslušná pravi-
dla, která dále můžete získat na internetových 
stránkách www.zamberk.cz (městský úřad › 
formuláře). 

Podrobné informace: 
www.zamberk.cz, úřední deska města.


