SLUNEČNÍ ZPRAVODAJ 2/2018
INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE ŽUMBERK www.obec-zumberk.cz
VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB
Zvolení členové zastupitelstva:
Ždímalová
Yveta

starostka

Slavíčková
Jana

místostarostka

Boušková
Monika

předsedkyně
kontrolního výboru

117 hlasů

Marková
Helena

předsedkyně
kulturního výboru

115 hlasů

Pešavová
Drahomíra

předsedkyně
finančního výboru

107 hlasů

Prokeš Jan

člen kontrolního
výboru

59 hlasů

Ing. Jeníčková
Lenka

člen kulturního
výboru

58 hlasů

Čížek Zdeněk

49 hlasů

Kvisová Michaela

52 hlasů

Prokešová Kristýna

43 hlasů

131 hlasů
120 hlasů

STAVEBNÍ AKCE V LETOŠNÍM ROCE:








Náhradníci:



Dejnožka Pavel

76 hlasů

Carda Zdeněk

111 hlasů

Mlejnek Dušan

61 hlasů

Žampach Petr

54 hlasů

Šafránková Eva

54 hlasů



Letos byla dokončena stavba zázemí na
místním hřišti – celkové náklady 1 294 720 Kč
Byly opraveny části místních komunikací u
Čížkových – na tuto akci byla čerpána dotace
z POV Pardubického kraje ve výši 170 000 Kč
Oprava komunikací byla dále provedena pod
hospodou a na Částkov a Prostějov
Celkové náklady na opravy komunikací –
520 000 Kč
Probíhá restaurování sochy Sv. Jana
Nepomuckého, na kterou jsme obdrželi dotaci
z programu Podpora památkové péče
v Pardubickém
kraji
na
rok
2018
z Pardubického kraje ve výši 80 000 Kč
Celkové náklady – 132 250 Kč
Oprava šindelové střechy a pískovcových
částí rumpálu na náměstí
Celkové náklady – 34 856 Kč
Z důvodů neustálých připomínek při vývozu
kontejnerů ze strany Technických služeb
Hlinsko se chystá nové stání na kontejnery
před budovou staré školy
Právě probíhá dláždění cesty kolem sochy sv.
Jana Nepomuckého směrem ke kostelu, na
kterou je čerpána dotace z
POV
Pardubického
kraje
prostřednictvím
Mikroregionu Skutečsko – Ležáky ve výši
41 600 Kč.
Celkové náklady budou – 344 924 Kč

NEJBLIŽŠÍ KULTURNÍ AKCE
 26. 1. 2019 – ples SDH Žumberk
 22. 3. 2019 – obecní ples – začátek od 20:00
hodin k tanci a poslechu nám zahraje skupina
Rytmus

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO,
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A SVOZ
BIOODPADU V ROCE 2019:
 Svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu se uskuteční v pátek 10. 5. 2019 a 27. 9.
2019 od 16.00 hodin. Místa a časy budou
upřesněny.
 Kontejner na bioodpad bude přistaven v pátek
10. 5. a 27. 9. 2019 v ranních hodinách na
parkovišti pod hospodou a odvezen vždy v
pondělí ráno.

INFORMACE TECHNICKÝCH SLUŽEB
HLINSKO:
Technické služby s. r. o. od příštího roku
avizovaly výrazné navýšení ceny za svoz
odpadů. Zvýšení je způsobeno zejména
růstem
minimální
mzdy
a
malou
nezaměstnaností. Dříve na těchto pozicích
pracovali lidé hlášení na úřadu práce, což
v příštím roce nebude možné. Dalším
důvodem jsou nízké výkupní ceny za plasty a
ostatní komodity. Jelikož se pro občany
poplatky zdražovaly naposledy v roce 2013,
odsouhlasilo zastupitelstvo cenu za svoz
odpadů na osobu ve výši 650 Kč.
Zastupitelstvo schválilo novou OZV č. 2/2018
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Od poplatku se osvobozuje:
a) poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této
vyhlášky, který v příslušném kalendářním
roce dovrší 80 a více let věku.

b) poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této
vyhlášky
s místem
pobytu
v sídle
ohlašovny úřadu městyse Žumberk
(Žumberk č. p. 71).
Úleva se poskytuje poplatníkovi dle čl. 2 odst. 1
písm. a) této vyhlášky, který v příslušném
kalendářním roce dovrší nejvýše 14 let věku, a to
ve výši 50% sazby poplatku.
Nikoho z nás zvyšování poplatků netěší, ale
situace je již bohužel neudržitelná
Ani toto zvýšení nepokryje veškeré náklady
spojené s likvidací odpadů z naší obce. I nadále
bude tato oblast dotována.

ROZPOČET NA ROK 2019:
Celkové příjmy městyse Žumberk: 4 652 700 Kč
Celkové výdaje městyse Žumberk: 4 960 862 Kč
Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude kryt přebytkem
hospodaření minulých let.
Pro příští rok jsou v rozpočtu zohledněny zejména
tyto plánované akce:
1. Rozšíření dětského hřiště
2. Oprava místní komunikace u Hubkových
3. Dokončení restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého
4. Dokončení dláždění na náměstí
5. Dokončení posezení na místním hřišti
včetně úpravy terénu
6. Zavedení elektrické energie na hřbitov
7. Projekt na opravu budovy úřadu
8. Další akce dle finančních možností

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN
Od 1. 1. 2019 dojde ke změně úředních hodin na
úřadě Městyse Žumberk
Úřední hodiny:
pondělí 8:00 – 12:00 a 15:00 – 17:30 hod.
středa 8:00 – 12:00 hod.

POŠTA PARTNER ŽUMBERK
Upozorňujeme zákazníky Pošty Partner, že
poslední zákazník bude obsloužen 15 minut před
koncem pracovní doby. Všechny transakce musí
být provedeny do uzavírací doby, vzhledem
k denní uzávěrce a odvozu poštovním kurzem.

JEDNÁNÍ S FIRMOU GRANITA

PODĚKOVÁNÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ
FARNOSTI ŽUMBERK

Dne 21. 11.2018 proběhlo jednání mezi zastupiteli
obce a jednatelem firmy Granita s.r.o.
Ing.
Františkem Flídrem.
Tato rodinná firma se sídlem ve Skutči působí
v katastru obce již více než 18 let. Po ukončení
těžby byla v roce 2016 uzavřena smlouva s obcí o
pronájmu pozemků na dobu určitou a to do roku
2021. Nájemné bylo stanoveno ve výši 145 000
Kč.
Kromě toho firma poskytla sponzorský dar ve výši
30 000 Kč na dětské hřiště.
5. 11.2018 nás zástupce firmy písemně požádal o
dodatek k nájemní smlouvě – tedy o prodloužení
nájmu pozemků do roku 2023 s tímto
odůvodněním: „V rámci programu úspory energie"
žádáme MŽP o dotaci na projekt „Granita s. r. o. –
snížení
energetické
náročnosti
Žumberk".
Realizací tohoto projektu dojde k výměně
buldozeru Stalinec T130 a kolového nakladače za
nový buldozer. Současné stroje jsou z dnešního
hlediska neefektivní, provozně ekonomicky

náročné a mají neekologický provoz. Věřím,
že nový stroj bude přínosem nejen pro naši
firmu a naše zaměstnance, ale vzhledem
k ekologičtějšímu provozu (snížená hlučnost,
snížené emise) bude přínosný i pro naše okolí.
Při společném setkání nám jednatel firmy
Ing. Flídr odpověděl na většinu dotazů a nastínil
současnost i předpokládaný vývoj provozu.
Cílem a závazkem je rekultivace vytěženého
prostoru lomu zavážkou inertními materiály pod
neustálou kontrolou orgánů životního prostředí.
Jakmile zavážka dosáhne plánovaného objemu a
výšky, přijdou na řadu závěrečné vrstvy včetně
ornice. Osázení plochy stromy vrátí prostoru
původní podobu lesa.
Již dnes se začíná s likvidací nepotřebného
vybavení (pásové dopravníky). Zatím má „lom"
dostatečný přísun materiálu ze staveb v okolí –
především z budování kanalizace a komunikací.
Pan Flídr odhaduje činnost skládky na 15 – 30 let.
Členové zastupitelstva vyjádřili předběžný souhlas
s prodloužením nájemní smlouvy.
P. Flídr navrhnul přispět na další výstavbu hřiště
sponzorským darem ve výši 70 000 Kč
a slevou při ukládání (stavebního) odpadu ze
staveb obce.
Jednání proběhlo v přátelské atmosféře s pocitem,
že bylo prospěšné pro obě strany.

Městys Žumberk obdržel poděkování za finanční
příspěvek na opravu střechy kostela Všech
svatých v Žumberku.
P.ThLic.Mgr. Boguslaw Partyka napsal: „Tímto
jednáním pomáháte zachovat kulturní dědictví
českého národa. Jsme hrdí, že tento kostel, na
kterého vzniku se podíleli i vaši předkové – farníci
z Žumberku, je krásnou dominantou okolí“.
Farnosti byla poskytnuta z našich finančních
prostředků dotace ve výši 150 000,- Kč. Celkové
náklady na opravu byly ve výši 997 893,- Kč.
Zastupitelstvu byly předloženy všechny doklady
prokazující, že dotace byla vyčerpána účelově.

HŘIŠTĚ
Patrně největší investicí kulturně-sportovního
života naší obce bude již výše zmiňované hřiště.
Především je nutné dotáhnout do konce vybavení
nové budovy zázemí:
-

vyřešit podhled trámové konstrukce
stávající sezení nahradit vhodnějším
především rozměrově
postavit krb tak, jak byl plánován
upravit okolí zázemí

Současné dlouhé stoly s lavičkami jistě při
správné údržbě poslouží na venkovní ploše kolem
hřiště, kde bychom chtěli postupně vybudovat:
-

další prolézačky, houpačku, domeček atp.
bednu na ukládání hraček, případně nářadí
pro mládež betonový pingpongový stůl
pro obyvatele všeho věku venkovní
posilovací stanoviště

Možná se nepovede vše v příštím roce, především
pro nedostatek financí, ale jsou i další roky,
v kterých nás ještě něco nového napadne. Těšíme
se na Vaši podporu, nápady a spolupráci s Vámi.
Drahomíra Pešavová
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