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Ze zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo 12.12., 23.1.,7.2., mj.:
Vzalo na vědomí:
- informaci o stavu opravy varhan v místním kostele a
posunutí termínu dokončení opravy
- informaci o stavu stavby chodníku
- pasport dopravních značek na místních
komunikacích
- zprávu o výsledku jednání se sokolskou župou
Pippichovou
schválilo:
- rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu
na r.2007
- složení inventarizačních komisí a termín provedení
inventur
- prodej p.p.č. 2116/3 a p.p.č. 1406/14
- případné přijetí daru budovy sokolovny
- uzavření veřejnosprávní smlouvy s Městem
Vamberk o výkonu přenesené působnosti dle
zák.č.200/1990 Sb., o přestupcích
- podmínky zkušebního sběru bioodpadu
- návrh rozpočtu na r.2007
- dohodu s městem Žamberk, městem Letohrad a
Sdružením Orlicko o způsobu spolufinancování
nákladů spojených s výkupem pozemků pro
cyklostezku
- veřejnoprávní smlouvu s městem Vamberk o
výkonu některých činností obecní policie
I.Severová – starostka

Návrh rozpočtu na r.2007
Na úřední desce či webových stránkách jste se mohli
seznámit s návrhem rozpočtu na letošní rok. Vybírám akce,
které Vás budou asi nejvíce zajímat. Finančně
nejnáročnější akcí bude stavba komunikace v úseku od
křižovatky v „Židovině“ až po křižovatku v „Lánici“,
včetně kanalizace a veřejného osvětlení. Rozpočet
předpokládá cenu 2 mil.Kč. Další skoro stejně drahou akcí
bude stavba chodníku od sokolovny po přechod pro chodce
u J.Dudka, včetně výměny kabelu veřejného osvětlení. Pak
už nám bude pro dokončení záměru vybudování chodníků
po jedné straně komunikace, chybět jen úsek od
Škodových po p.Motla. Pro tento úsek by měla být letos
zpracována projektová dokumentace. Bude zahájen výkup
pozemků pro cyklostezku a bude zahájena I.etapa výměny
a optimalizace dopravních značek na obecních
komunikacích. Ve škole budeme kromě výměny osvětlení
ve třídách mateřské školy a jejích šatnách a chodbách (103
tis.Kč), pokračovat s výměnou oken ve staré části školy,

ROČNÍK XIII.

tentokrát v přízemí (400 tis. Kč). Provozní a mzdové
náklady školy nás budou stát 1 mil.Kč, do okolních měst
zaplatíme na naše žáky částku 220 tis. Kč. Do letošního
roku se přesunula částka z loňska na opravu varhan. Na
obecní úřad plánujeme nákup nové kopírky od níž si mimo
jiné slibujeme i lepší kvalitu tisku občasníku. Ve dvou
obecních bytech plánujeme pořízení nových kotlů. 134 tis.
Kč je rezervováno pro dokončení územního plánu. Celková
částka na obou stranách návrhu rozpočtu činí 9.763.500,Kč.
I.Severová – starostka

Fond rozvoje bydlení
Obec Lukavice vyhlašuje podle článku IV. vyhlášky obce
Lukavice č.2/2000 ze dne 13.6.2000 výběrové řízení na
poskytnutí půjček z Fondu rozvoje a bydlení v roce
2007.
- Přihlášky mohou podávat do 19.3.2007 fyzické nebo
právnické osoby, které vlastní obytné budovy v Lukavici a
splňují i další podmínky vyhlášky č.2/2000 .
- Tiskopis přihlášky je možno si vyzvednout v kanceláři
obecního úřadu. Přihlášky musí obsahovat všechny
potřebné údaje včetně příloh podle čl.IV odst.3, vyhlášky
č.2/2000.
- O konečném výsledku výběrového řízení rozhodne
obecní zastupitelstvo, žadatelé o něm budou písemně
informováni. Proti výsledku výběrového řízení není
odvolání.
- Smlouvy o půjčce s jednotlivými žadateli budou podle
výsledku výběr. řízení uzavřeny do 15 dnů od rozhodnutí
obecního zastupitelstva. Finanční prostředky budou
poskytovány prostřednictvím Komerční banky v
Letohradě.

Z Fondu rozvoje bydlení je možno žádat o tyto
druhy půjček:
Účel půjčky

Splatnost Úro
roky
k%
Obnova střechy starší 10 4
5
let
Pořízení plynového
3
5
vytápění
Pořízení nebo obnova
4
4
fasády starší 10 let
Zateplení domu staršího 4
5
5 let
Výměna oken v jedné
4
5
bytové jednotce

Max. výše
půjčky
80.000 Kč
50.000 Kč
80.000 Kč
50.000 Kč
80.000 Kč

Přehled rok 2006

Společenská kronika

Celkový počet obyvatel k 31.12.2006 ……… 1095
Z toho – narozených
11
- zemřelých
-7
- přistěhovaných
41
- odstěhovaných
-22
- přestěhovaných
8
Celkem ………………………….. +23

Vítáme nové občánky

Výsledky internetové ankety:
Měření rychlosti vozidel v Lukavici
a) schvaluji, řidiči zde povolenou rychlost často překračují
32 (41%)
b) není potřeba, jezdí se zde vcelku přiměřeně
13 (16.7%)
c) policie by se měla věnovat důležitějším věcem
16 (20.5%)
d) je mě to jedno, hlavně když nechytnou mě
17 (21.8%)
od 3.1.2007 celkem hlasů: 78

Blahopřání
V sobotu 3.2.2007 oslavil své 50.narozeniny starosta TJ
Sokol Lukavice a člen obecního zastupitelstva p.Antonín
Vítek. Rádi bychom mu touto cestou popřáli do dalších let
především pevné zdraví, hodně štěstí, optimismu,
solventních zákazníků a také dostatek času na cyklistiku a
ostatní sporty.
Se sokolským NAZDAR - Výbor TJ Sokol Lukavice
8.12. Jan Jakubec čp. 283
14.12. Jan Holeček čp. 325
5.2. Jan Auxt
čp. 307

Krátce:
ZO ČZS zve své členy a příznivce na výroční schůzi,
která se koná v neděli 25. února 2007 od 14,00 hod.
v zasedací síni obecního úřadu.

Vzpomínáme
31.10. Jiří Veverka čp.298

82let

TJ Sokol schůzi bude pořádat svou výroční schůzi
v pátek 9.března od 19,00 hod. v sokolovně. Samozřejmě
rovněž zve své členy a příznivce.

Blahopřejeme jubilantům
3.2.
8.3.
8.3.
9.3.
27.3.
28.3.
30.3.
5.4.
10.4.
16.4.
20.4.
20.4.
21.4.
23.4.
25.4.
29.4.
8.5.
8.5.
16.5.
20.5.
21.5.
21.5.
28.5.
28.5.
30.5.

Vítek Antonín
Jarmila Dolečková
Ludmila Kernalová
Jiřina Poláčková
Hana Novotná
Věra Hladíková
Marie Vašáková
Jiří Kos
Vít Vrba
Ludmila Sršňová
Jaroslava Klášterecká
Jan Hubálek
Marie Čevelová
Antonín Poláček
Vladislav Lehký
Josef Lehký
Zdeněk Vágner
Vladimír Blecha
Anna Zapletálková
Adolf Slavík
Ladislav Chládek
Eliška Dostálová
Antonín Šťovíček
Mgr.Ivana Hubálková
Eva Kosková

čp. 256
čp. 62
čp. 4
čp. 302
čp. 238
čp. 133
čp. 88
čp. 107
čp. 200
čp. 204
čp. 37
čp. 238
čp. 104
čp. 208
čp. 56
čp. 53
čp. 77
čp. 45
čp. 162
čp. 27
čp. 114
čp. 244
čp. 173
čp. 260
čp. 86

50 let
70 let
50 let
50 let
50 let
81 let
60 let
70 let
81 let
75 let
84 let
82 let
87 let
85 let
70 let
75 let
75 let
50 let
93 let
82 let
60 let
60 let
98 let
50 let
70 let

V neděli 11. března od 14,00 hod. pořádá TJ Sokol
Lukavice v sokolovně Dětský maškarní karneval.
TJ Sokol Líšnice pořádá v sobotu 21.4.2007 Turistický
pochod <Líšnický puchýř>
VI. ročník: Kolem "Vejdových lip" k dělostřeleckému valu
z dob válek o Slezko.
Trasy 8-16-32 km, pěšky i na kolech! Start u sokolovny od
8 do 10hodin, návrat tamtéž do 17 hodin. Startovné 20 Kč.
Každý účastník obdrží oplatek a čaj na trase. U sokolovny
bude připraveno posezení s možností občerstvení. Na malé
i velké turisty se těší pořadatelé!
Cvičení žen
Cvičení žen je přes zimu v Orlovně. Každé pondělí od
19:00 hod. do 20:00 hod. si můžete zacvičit aerobic. Středy
jsou v době od 18:30 hod. do 19:30 hod určeny méně
zdatným cvičenkám a čas od 19:30 hod. do 20:30 hod. je
vyhrazen pro posilování a strečink.
Tříkrálová sbírka
Oblastní charita děkuje všem za finanční příspěvky do
letošní Tříkrálové sbírky. V Lukavici se letos vybralo
celkem 34.789,- Kč.

Zlevňujeme veřejný internet v knihovně
Počínaje únorem dochází k 50%
zlevnění veřejně přístupného internetu
v místní knihovně. Nyní na něm můžete
brouzdat za 0,50 Kč za minutu.

Nové knižní tituly v místní knihovně
Pokud patříte k těm, kteří rádi tráví volnou chvíli s knihou,
zveme Vás do místní knihovny kde na Vás čekají mimo
jiné následující tituly:

budete využívat tuto službu. Předpokládáme, že svozy by
se střídaly v letním období tak, že jeden týden se budou
vyvážet popelnice s komunálním odpadem a druhý týden
s bioodpadem. Pokud se ptáte, proč nezůstalo původních
52 svozů popelnic ročně, tak je to proto, že za likvidaci 1t
komunál.odpadu platíme 1040,-Kč a za likvidaci
bioodpadu zaplatíme o 400,-Kč za t méně. Dle průzkumů
činí množství bioodpadu v popelnicích 20%. Vše směřuje
ke snaze lépe třídit a méně platit. Záleží na každém z vás
jaký přístup k věci zvolíte. Pro nás by bylo jistě
administrativně jednodušší vydělit celkové náklady na
odpady počtem obyvatel bez vymýšlení jak s kterým
odpadem naložit. Ale dnešní doba je a bude muset být ještě
dál. Proto zastupitelstvo rozhodlo přispět občanům na
zakoupení popelnice na bioodpad. Popelnice budou
dotované jen v letošním roce.
I.Severová - starostka

Zpráva o bezpečnostní situaci
v katastru obce Lukavice za rok 2006
Dobrodružná literatura: Wilbur Smith - Nářek vlků
Napínavá četba: Sidney Sheldon - Bojíš se tmy?; Ken Mc
Clure - Experiment
Historické romány: Robert Graves – Já, Claudius; Jean
Plaidy – Soudy lásky; Elizabeth Peters – Strážce obzoru
Pravdivý příběh: Kathy O´Beirneová – Nikdy o tom
nemluv
Dívčí román od Lenky Lanczové – Nebe plné hvězd

Pomůžete s knihou?
Obecní úřad hodlá vydat knihu o historii naší obce,
mapující historii od vzniku až po
současnost.
V souvislosti
s tím
prosíme o materiály, které by mohly
pomoci při tvoření této knihy. Jedná
se o staré fotografie, rodinné
kroniky,
záznamy
vyprávění
pamětníků
a
další
záznamy
(vysvědčení, dopisy). Kdo byste měl zájem spolupracovat
či poskytnout nějaké dokumenty kontaktujte obecní úřad
v Lukavici.

V období 1.1.2006 – 31.12.2006 bylo v katastru obce
Lukavice šetřeno 10 trestných činů. Dále
bylo šetřeno 10 přestupků. Statisticky
bylo celkem na Obvodním oddělení
Policie ČR Žamberk evidováno celkem
210 tr.činů a objasněnost činila 53,81%,
přičemž došlo k drobnému poklesu jak
trestné
tak
přestupkové
činnosti
v porovnání s předchozími roky.
Mimo shora uvedené události bylo dále
v katastru obce Lukavice na zdejších
komunikacích
řešeno
celkem
9
dopravních nehod bez závažných
zranění.
Také jako v předcházejících letech byla
prováděna preventivní a represivní činnost zaměřená proti
kriminalitě jako celku a alkoholu u řidičů. Příslušníci
zdejšího útvaru věnovali při hlídkové činnosti nemalé úsilí
v potírání negativních společenských jevů, zejména pak
v oblasti veřejného pořádku, majetkové, násilné trestné
činnosti a v oblasti dodržování pravidel silničního provozu.
V nočních hodinách byl dozor směřován zejména do
oblasti napadených objektů a to především v areálu
zemědělského družstva.
Zpracoval: prap.Ing František Vychytil – inspektor

Poplatky
Připomínáme, že ke dni 30.4.2007 jsou splatné poplatky za
odpad a za psy. Poplatky je možno platit hotově v kanceláři
obecního úřadu nebo převodem na účet číslo 4122611/0100 KB Letohrad (v.s. = čp. domu)
Poplatky za odpad činí 320 Kč za
osobu v domácnosti které nevlastní
popelnici a 400 Kč za osobu
v domácnosti která vlastní popelnici.
Popelnice bez nové známky na r.2007
budou vyváženy do konce února.
Poplatky za psa od stáří 3 měsíců činí
100 Kč a za každého dalšího psa 250
Kč.

Sběr bioodpadu
V letáku, který je součástí tohoto občasníku najdete i
výzvu k účasti na sběru bioodpadu. Pro úplnost ještě
připomínám, že poplatek za odpad nebude vyšší pokud

Výsledek řádění orkánu Kyril v Lukavici

Letohradští rybáři občanům Lukavice
MO ČRS Letohrad chce informovat občany Lukavice o své
činnosti, která také zasahuje do jejich okolí. Zájem o
rybařinu v posledních letech navýšil a i my se můžeme
pochlubit novými členy z naší obce. Nejvíce nás těší zájem
naší mládeže, která se schází pravidelně v klubovně na
Orlici. Zde se mladí rybáři učí pravidla rybářského práva,
poznávání ryb a lásce k přírodě. Každoročně je pro naši
mládež připravovaná soutěž v lovu ryb na rybníku
Mostiska.

Těmito závody je zakončen rybářský kroužek a mladí
rybáři se mohou pochlubit vším, co se naučili.
Nejúspěšnější jsou odměněni krásnými cenami za své
snažení. Radost v dětských očích je tou nejkrásnější
odměnou. Pro dospělé jsou též pořádány závody v lovu
ryb. V loňském roce jsme pořádali první ročník o živého
čuníka a ten přilákal rybáře z celého okresu. Bohatá
tombola, teplé občerstvení a studené pivo též přilákalo
některé naše spoluobčany k rybníku Mostiska, kde se
závodilo o největší ulovenou rybu. Druhý ročník o živého
čuníka bude letos 2.června a tímto Vás všechny zveme.
Budou připravovány rybí speciality pečené na roštu a
uzené (kapr, amur, tolstolobik, makrela). Po vyhlášení
nejúspěšnějších rybářů bude následovat bohatá tombola,
kde může vyhrát každý, kdo si zakoupí los. O dalších
akcích připravovaných MO ČRS Letohrad Vás budeme
informovat v dalších číslech Lukavského občasníku.
Za MO ČRS Kubový

LINKA DŮVĚRY ÚSTÍ NAD ORLICÍ
V Y H R Á LA výběrové řízení Kú
Pardubice na poskytování telefonické
krizové pomoci,
Linky
důvěry
(LD)
poskytují
širokou
psychosociální pomoc. Největší část klientely tvoří lidé
v krizových stavech.
LD v Ústí nad
Orlicí vznikla 1. 12. 1995
jako součást Pedagogickopsychologické
poradny
(dále PPP) v Ústí nad Orlicí
za podpory Okresního
úřadu v Ústí nad Orlicí a
Školského úřadu v Ústí nad
Orlicí.
Cílovou skupinou
v době vzniku LD byly děti,
mládež
a
rodiny,
s postupem času se naší klientelou stále více stávali a

stávají dospělí. Jako krajská linka očekáváme opět zájem
školní a dospívající mládeže. Za tím účelem se v roce
2007, po proškolení, zaměříme na Internetové poradenství.

www.linkaduveryuo.wz.cz
tel. 465 52 42 52
Poskytujeme anonymní a okamžitou psychologickou,
poradenskou a informační službu lidem v krizové situaci.
Otázky se týkají vztahové problematiky, seniorské
kategorie občanů, domácího násilí, drog, šikany,
antikoncepce…
Od roku 1996 pracuje LD NONSTOP a je jediná
s tímto rozsahem služeb v Pardubickém kraji.
LD v Ústí nad Orlicí získala v roce 2005 statut
pracoviště akreditovaného Českou asociací pracovníků
linek důvěry ( organizace, která zastřešuje LD v republice
).
V LD je vybudován systém supervize a intervize
k zajištění vysoké kvality služby. Pracovníci LD jsou
speciálně vyškolený tým složený z psychologů, sociálních
pracovníků, kurátorů, speciálních pedagogů a studentů.
Díky propagaci, seznámením veřejnosti a škol
s funkcí LD a dobré spolupráci se starosty měst, policií a
úřady zabývajícími se sociální problematikou, se LD stala
běžnou součástí života lidí nejen našeho kraje.
LD získává peníze na provoz prostřednictvím OS
KONTAKT Ústí nad Orlicí, které se stalo nástupnickou
organizací PPP ÚO od 1. 1. 2007.
IČO 612 39 488, Ge Capital Bank a.s., č.ú. 757001494/0600
Těšíme se na spolupráci se všemi zainteresovanými.
Ladislava Langerová, vedoucí LD
lduo@seznam.cz

Výměna řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1.července 1964 do
31.prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do
31.prosince 2007. Výměna řidičského průkazu je
osvobozena od správního poplatku.
Kde vyměnit ŘP – na MÚ Žamberk
S sebou přinést jednu fotografii předepsaných rozměrů,
platný občanský průkaz a platný řidičský průkaz.
ŘP vydané od 1.1.1994 do 31.12.2000 – povinná výměna
do 31.12.2010
ŘP vydané od 1.1.2001 do 30.4.2004 – povinná výměna do
31.12.2013

Nominujte
již dnes
dobrovolníky!
Galavečer
Den D
se stěhuje do
Chrudimi.
Chrudim bude 8. března 2007 hostit v Divadle Karla
Pippicha třetí ročník akce s názvem Den D – Den
dobrovolníků Pardubického kraje. Ten se letos poprvé
přestěhuje z krajského města Pardubice.
„Jsme velice rádi, že se nám podařilo tuto prestižní akci
pro letošní rok přesunout do Chrudimi. Galavečer
moderovaný Jakubem Železným doplněný o hudební
vystoupení bude velkým lákadlem,“ pochvaluje si
místostarosta Roman Málek, který se zúčastnil i
předchozích ročníků. Ten společně se starostou města a
vicehejtmanem Pardubického kraje Romanem Línkem
převzali záštitu nad touto akcí.

prestižní ocenění nominováni svým okolím a doporučeni
odbornou komisí.
„Bylo by hezké, kdybychom všichni rádi a s osobní
chutí automaticky konali dobro v situacích, ve kterých se
objevíme. Někomu z nás to jde lépe, někomu hůře a
bohužel jsou i tací, kteří pomoci neumí či dokonce
nechtějí. Tím spíše je potřeba nahlas každoročně ocenit a
pochválit konkrétně dobrovolníky, kteří dobro konají nad
běžný rámec, ve svém volném čase a s jediným cílem –
pomoci potřebným. Važme si jich a zkoušejme je aspoň
trochu v našich životech napodobit,“ řekl vicehejtman
Pardubického kraje Roman Línek.
Den D není soutěží, ve které vyhrává ten nejlepší – Den D
je dnem, kdy vyhrává nezištná práce pro druhé, dnem, kdy
vyhrává lidskost, přátelství a cit pro problémy druhých.

Den D je svátkem všech dobrovolníků – a že je jich v
Pardubickém kraji hodně, svědčí uplynulé dva ročníky ve
Východočeském divadle v Pardubicích.
„Naším záměrem je ocenit práci dobrovolníků v
Pardubickém kraji a upozornit veřejnost na to, že jsou mezi
námi lidé, jichž si velmi vážíme a bez nichž by například
většina neziskových organizací vůbec nemohla existovat,"
řekl manažer projektu Leoš Malina z SKP-CENTRUM.

Den D je pro města a vesnice Pardubického kraje dnem
těch, kteří dobrovolně a bezplatně tráví svůj volný čas
službou lidem kolem sebe – je Dnem Dobrovolníků.

„Na toto ocenění může kdokoliv navrhnout člověka,
který bez nároku na odměnu poskytuje svůj čas, energii
či vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí a
společnosti, a to v oblasti sociální práce, volného času,
ekologie a kultury," sdělil předseda pořádají organizace
SKP-CENTRUM Jan Vojvodík.

Den D je pro obyvatele Pardubického kraje spojen se
slavnostním oceněním deseti dobrovolníků, kteří byli na

Nominovat dobrovolníky je možné až do pátku 23. února
2007 na stránkách www.skp-centrum.cz/dend

DŮŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Z důvodu účasti na školení bude dle níže uvedené tabulky omezen provoz obecního úřadu v Lukavici.
Rozpis omezení provozu obecního úřadu
pondělí
26.2
5.3.
12.3.
19.3.
26.3.
2.4.

úterý
27.2.
ZAVŘENO
6.3.
13.3.
ZAVŘENO
20.3.
27.3.
ZAVŘENO
3.4.
ZAVŘENO

středa
28.2.
ZAVŘENO
7.3.
14.3.
ZAVŘENO
21.3.
28.3.
ZAVŘENO
4.4.
ZAVŘENO

čtvrtek
1.3.
ZAVŘENO
8.3.
15.3.
ZAVŘENO
22.3.
29.3.
ZAVŘENO
5.4.
ZAVŘENO

Děkujeme za pochopení.

pátek
2.3.
ZAVŘENO
9.3.
16.3.
ZAVŘENO
23.3.
30.3.
ZAVŘENO
6.4.
ZAVŘENO

ÚŘAD PRÁCE V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
odbor státní sociální podpory
Aktuální informace na I. čtvrtletí 2007
1. Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007
V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,
dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů.
Přídavek na dítě
•
Nárok má nezaopatřené dítě do 26 let, které žije v rodině s příjmem nižším než je čtyřnásobek životního minima
rodiny.
•
Pro výpočet dávky se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok.
•
Přídavek je vyplácen ve třech úrovních v závislosti na příjmu rodiny. Výše dávky je stanovena jako násobek částky
životního minima dítěte a příslušného koeficientu.
Sociální příplatek
•
Nárok má rodič, který se stará o alespoň jedno nezaopatřené dítě, pokud rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje 2,20
násobek životního minima rodiny.
•
Pro výpočet dávky se posuzuje příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí.
•
Výše sociálního příplatku je odstupňována podle věku dítěte a příjmu rodiny. Jako příklad lze uvést situaci úplných
rodin s jedním dítětem bez dalších sociálních událostí. Výše sociálního příplatku dle stáří dítěte a výše příjmu rodiny činí
Věk nezaopatřeného
dítěte v rodině

Sociální příplatek při rozhodném příjmu rodiny
v předchozím kalendářním čtvrtletí
měsíčně v Kč k 1. lednu 2007
1,0 ŽM
1,6 ŽM
2,0 ŽM
do 6 let*
873
437
146
6 - 15 let
1070
535
179
15 - 26 let
1 228
614
205
Pozn.: * rodina bez nároku na rodičovský příspěvek
•

Sociální příspěvek se zvyšuje v případech, kdy dítě je dlouhodobě těžce zdravotně postižené, dlouhodobě zdravotně
postižené nebo dlouhodobě nemocné, zohledněny jsou také zdravotní postižení nebo osamělost rodiče. Vyšší sociální
příspěvek se poskytuje i rodinám, kde se narodilo více dětí současně, a to v době do tří let jejich věku. Nově se sociální
příspěvek zvyšuje i rodinám, kde dítě studuje na střední škole v denní formě studia nebo na vysoké škole v
prezenční formě studia.

Příspěvek na bydlení
• Nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů
rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné
normativní náklady stanovené zákonem.
• Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů
v domácnosti. Zahrnují pro nájemní byty částky nájemného v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty
vlastníků obdobné náklady. Dále jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energií. Normativní náklady na bydlení jsou
propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.
• Výše příspěvku na bydlení se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a násobkem rozhodného příjmu a
koeficientu 0,30 ( Praze 0,35)
• Nová právní úprava příspěvku na bydlení v praxi znamená, že příspěvek na bydlení podle dosavadních předpisů se
naposledy vyplatí za prosinec 2006. Aby byl přiznán příspěvek na bydlení od ledna 2007 podle nových předpisů je
třeba podat novou žádost na předepsaném tiskopise a doložit všechny rozhodné skutečnosti. Půjde zejména o náklady
za bydlení za 4. čtvrtletí roku 2006.
Rodičovský příspěvek
• Nárok má rodič, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o alespoň jedno dítě mladší 4 let. Je-li
dítě dlouhodobě zdravotně postižené, nárok na rodičovský příspěvek je prodloužen do 7 let věku dítěte.
• Rodičovský příspěvek náleží, pokud dítě mladší 3 let navštěvuje jesle nebo obdobnou instituci pro předškolní děti nejvýše
5 kalendářních dnů v měsíci. Dítě, které dovršilo 3 roky věku, může pravidelně navštěvovat mateřskou školu nebo jiné
obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně.

•
•

•

Příjem rodiče není testován, rodič může být výdělečně činný, aniž ztratí právo na pobírání rodičovského příspěvku. Po
dobu své výdělečné činnosti musí však rodič zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.
Výše rodičovského příspěvku je stanovena ve výši částky odpovídající 40 % průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské
sféře za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, v němž se rodičovský příspěvek poskytuje. Pro rok
2007 se tedy vychází z průměrné mzdy roku 2005 a rodičovský příspěvek tak od 1. ledna do 31. prosince 2007 činí 7 582
Kč měsíčně.
Příjemcům rodičovského příspěvku se dávka zvýší automaticky; nemusí o nic žádat. Zvýšená částka se poprvé vyplatí za
leden 2007 v únoru.

Příspěvek na školní pomůcky
• Nárok má dítě, které bylo přihlášeno k zápisu k povinné školní docházce a má nárok na přídavek na dítě.
• Příspěvek na školní pomůcky náleží dítěti jen jednou a vyplatí se v roce, kdy dítě nastupuje do 1. třídy.
• Výše příspěvku na školní pomůcky činí 1 000 Kč.
Porodné
• Nárok na tuto jednorázovou dávku má žena, která porodila dítě. Jestliže žena, která porodila dítě, zemřela a nebylo jí
porodné vyplaceno, má na dávku nárok otec. Na porodné má rovněž nárok osoba, která převzala dítě do jednoho roku do
trvalé péče nahrazující péči rodičů.
• Výše závisí na počtu současně narozených dětí. Je stanovena jako součin částky životního minima dítěte a koeficientu,
jehož hodnota činí při narození 1 dítěte 11,10 a při narození dvou a více dětí současně 16,60.
• Výše porodného od 1.1.2007 činí na 1 dítě - 17 760 Kč, 2 děti - 53 120 Kč, 3 děti - 79 680 Kč, 4 děti - 106 240 Kč.
Pohřebné
• Pohřebné náleží jednorázově osobě, která vypravila pohřeb, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý
pobyt na území ČR nebo že se pohřeb konal na území ČR.
• Výše pohřebného je stanoveno pevnou částkou ve výši 5 000 Kč.
Bc. Ladislav Kunst
vedoucí odboru státní sociální podpory

Úřadu práce v Ústí nad Orlicí

Finanční úřad v Žamberku
Pionýrů 1360, tel:465678111, fax:465678398

Pravidelné služby pro poplatníky
Den

Úřední hodiny

Úřední den a podatelna

Pokladna

Pondělí

8:00 - 17:00

8:00 - 17:00

8:00 - 11:00 13:00 - 16:00

Úterý
Středa

8:00 – 12:00 13:00 - 14:30
8:00 - 17:00

8:00 - 17:00

Čtvrtek

8:00 – 12:00 13:00 - 14:30

Pátek

8:00 – 12:00 13:00 - 14:00

8:00 - 11:00 13:00 - 16:00

Mimořádné služby pro poplatníky v roce 2007
V době od 22.1. do 31.1. 2007 pro podávání přiznání a placení daně silniční a pro podávání přiznání k dani z nemovitostí,
v době od 19.3. do 2.4. 2007 pro podávání přiznání a placení daně z příjmů a v době od 21.5. do 31.5. 2007 pro placení daně
z nemovitostí budou na úřadě v Žamberku organizovány následující mimořádné služby:
Den

Úřední den a podatelna

Pokladna

Pondělí

8:00 - 17:00

8:00 - 11:00 13:00 - 16:00

Úterý

8:00 – 12:00 13:00 - 14:30

8:00 - 11:00 13:00 - 14:00

Středa

8:00 - 17:00

8:00 - 11:00 13:00 - 16:00

Čtvrtek

8:00 – 12:00 13:00 - 14:30

8:00 - 11:00 13:00 - 14:00

Pátek

8:00 – 12:00 13:00 - 14:00

8:00 – 11:00

Rozpis LSPP – stomatologie na 1.pololetí r.2007
Oblast Letohrad-Žamberk-Lanškroun
Termín LSPP

Jméno

Adresa ZZ

Telefon

MUDr. Vacková

Jana

Lanškroun, Hradební 227

465322348

MUDr. Ulman

Jaroslav

Tatenice 268

465381212

13. - 14. 1. 2007

MUDr. Vebrová

Zdeňka

Žamberk, Raisova 814

465613441

20. - 21. 1. 2007

MUDr. Vítková

Eva

Červená Voda 333 (MOVIOM)

465626460

27. - 28. 1. 2007

MUDr. Vojtová

Eliška

Žamberk, nám.Gen.Knopa 837

465676821

3. - 4. 2. 2007

MUDr. Applová

Hedvika

Dolní Čermná 222

465393266

10. - 11. 2. 2007

MUDr. Beranová

Renata

Jablonné nad Orlicí, U koupaliště 149

465642267

17. - 18. 2. 2007

MUDr. Bílý

Aleš

Lanškroun, Opletalova 17

465324829

24. - 25. 2. 2007

MUDr. Dunglová

Stanislava

Letohrad,budova žel.stanice ul. Tyršova

972324447

MUDr. Jáňová

Radmila

Mladkov 133

465635441

10. - 11. 3. 2007

MUDr. Jaslovská

Marie

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465676818

17. - 18. 3. 2007

MUDr. Jedličková

Zuzana

Bystřec 182

465642990

24. - 25. 3. 2007

MUDr. Ježáková

Daniela

Letohrad, U Dvora 815

465620528

31. 3. - 1. 4. 2007

MUDr. Johnová

Marie

Letohrad, Šedivská 498

465622216

MUDr. Karásková

Vlasta

Letohrad, U Dvora 815

465620358

9.4.2007

MUDr. Kobzová

Zdeňka

Lanškroun, 5. Května 2

465322897

14. - 15. 4. 2007

MUDr. Krčálová

Helena

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465676824

21. - 22. 4. 2007

MUDr. Mareš

Miroslav

Žamberk, Gen. Knopa 837

465613103

28. - 29. 4. 2007

MUDr. Milota

Karel

Lanškroun, Svobody 356

465322787

1.5.2007

MUDr. Nováková

Gabriela

Lanškroun, Svobody 356

465322787

5. - 6. 5.2007

MUDr. Strnadová

Marie

Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622

465642765

8.5.2007

MUDr. Beranová

Renata

Jablonné nad Orlicí, U koupaliště 149

465642267

12. - 13. 5. 2007

MUDr. Šrámek

Petr

Letohrad, U Dvora 815

465621551

19. - 20. 5. 2007

MUDr. Špičková

Marie

Králíky 414

465631274

26. - 27. 5. 2007

MUDr. Ulman

Jaroslav

Tatenice 268

465381212

2. - 3. 6. 2007

MUDr. Vacková

Jana

Lanškroun, Hradební 227

465322348

9. - 10. 6. 2007

MUDr. Valentová

Hana

Lanškroun, Strážní 151

465322907

16. - 17. 6. 2007

MUDr. Vebrová

Zdeňka

Žamberk, Raisova 814

465613441

23. - 24. 6. 2007

MUDr. Vítková

Eva

Červená Voda 333 (MOVIOM)

465626460

30.6. - 1. 7. 2007

MUDr. Vojtová

Eliška

Žamberk, nám.Gen.Knopa 837

465676821

5.7.2007

MUDr. Applová

Hedvika

Dolní Čermná 222

465393266

6.7.2007

MUDr. Špička

Jan

Králíky 414

465631154

MUDr. Bílý

Aleš

Lanškroun, Opletalova 17

465324829

1.1.2007
6.- 7. 1. 2007

3. - 4. 3. 2007

7. - 8. 4. 2007

7. - 8. 7. 2007

MUDr. Příjmení

