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Úvodní
slovo

Vážení občané, 

jak už se stalo zavedenou tradicí, předkládáme vám další 
výroční zprávu, v pořadí již pátou, kterou se snažíme upozor-
nit na zásadní události uplynulého roku v oblasti samosprávy 
města Ústí nad Orlicí a současně si dovolujeme informovat vás 
o fungování a činnosti zdejšího městského úřadu za uplynulé 
roční období. Na tomto místě bych ráda shrnula všechny hlavní 
aktivity úřadu, které byly pro rok 2015 stěžejní.

V uplynulém roce se podařilo realizovat investice, velké opravy 
a  rekonstrukce komunikací, chodníků, veřejných prostor, 
základních a mateřských škol včetně restaurování památek 
za necelých 40 mil. Kč. Nejvýznamnější akce roku 2015 nalez-
nete v kapitole Významné stavební akce. Úřad rovněž vydal 
stovky správních rozhodnutí, cestovních dokladů, občanských 
průkazů, živnostenských listů, řidičských průkazů, rodných 
listů, kupních, nájemních a dotačních smluv. Z bohaté agendy 
správních činností vám předkládáme statistický vzorek vybra-
ných činností.

Další zavedenou novinkou, a to ve všech budovách měst-
ského úřadu, jsou schránky určené pro podávání písemných 
námětů, návrhů či podnětů od občanů. Podaná sdělení pravi-
delně vyhodnocujeme.

Naše práce, kterou vám ve výroční zprávě představuji, se 
neobešla bez vysokého nasazení a profesionálního přístupu 
úředníků městského úřadu, za kterou bych jim chtěla touto 
cestou poděkovat.

Závěrem mi ještě dovolte vyjádřit přesvědčení, že se i pátá 
výroční zpráva, která se vám právě dostává do rukou, stane 
přínosným materiálem, jenž vám přehledným způsobem 
nabídne řadu zajímavých a užitečných informací.

JUDr. Eva Kalousková
tajemnice Městského úřadu Ústí nad Orlicí 
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Zdroj: Český statistický úřad

Základní
údaje

Rozloha správního obvodu

Základní údaje o správním obvodu města 
Ústí nad Orlicí

190,43 km2

Počet obyvatel správního obvodu 26 137

Počet obcí správního obvodu 
(včetně Ústí nad Orlicí)

16

Průměrná míra nezaměstnanosti 
v okrese Ústí nad Orlicí

4,8 %

Průměrná míra nezaměstnanosti 
v Pardubickém kraji

5,2 %

Rozloha katastru města

Základní údaje o městě Ústí nad Orlicí

36, 36 km2

Počet obyvatel města 14 395

Zeměpisná šířka 49° 58‘ s.š.

Zeměpisná délka 16° 24‘ v.d.

Nadmořská výška 340 m n. m.

Části města

Černovír, Dolní Houžovec, 
Horní Houžovec, Hylváty, 
Kerhartice, Knapovec, 
Oldřichovice, Ústí nad Orlicí

Pozn.:
Statistické údaje o městě a jeho správním obvodu jsou uváděny 
aktuálně k datu 31. 12. 2015.

Pozn.:
Průměrná míra nezaměstnanosti v  okrese Ústí nad Orlicí 
oproti roku 2014 klesla o 1,1 %. Průměrná míra nezaměstna-
nosti v Pardubickém kraji oproti minulému roku klesla o 1,5 %. 

Počet obyvatel města Ústí nad Orlicí se oproti roku 2014 
zvýšil o 266 obyvatel.

Počet obyvatel správního obvodu se oproti roku 2014 snížil  
o 503 obyvatel.
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1 |
Rozpočet na rok 2015 město sestavovalo s ohledem na stá-
vající vnější i vnitřní podmínky. Vnější podmínky hospodaření 
místních samospráv byly v roce 2015 ovlivněny trendy, které 
působily na jejich finanční situaci v několika předcházejících 
letech. V roce 2014 se celková ekonomická situace v České 
republice začala zlepšovat a inkasované daňové příjmy města 
se zvýšily v roce 2015 na téměř 175 mil. Kč. 

Vnitřní omezení při sestavování rozpočtu na rok 2015 byla 
charakterizována především tím, že v uplynulých letech byly 
v  důsledku rozsáhlého investičního programu vyčerpány 
všechny rezervy, které město nashromáždilo, a rovněž se zvý-
šily jeho závazky vůči bankovnímu sektoru. Po období zvýšené 
investiční aktivity a zadlužování bylo nutné sestavovat roz-
počty v zásadě přebytkové a úvěrovou angažovanost snižo-
vat. Jak vyplývá z přiložených grafů, podařilo se městu tento 
záměr splnit a úvěrová angažovanost v posledních pěti letech 
rychle klesala. Cenou za tuto rozpočtovou konsolidaci bylo 
ovšem radikální snížení investiční aktivity, která dosáhla nej-
nižší úrovně v roce 2012 a od tohoto roku se jenom pozvolna 
zvyšovala, jak ukazuje další graf.

Rozpočet na rok 2015 byl navržen a schválen jako schodkový. 
Sestavení takového rozpočtu umožnily dobré výsledky hospo-
daření města v roce 2014 (schodek rozpočtu ve výši necelých 
3 mil. Kč proti plánovanému schodku ve výši přes 17 mil. Kč), 
které umožnily zapojit do výdajů rozpočtu roku 2015 částku 
více než 15 mil. Kč z běžného účtu města a z běžných účtů úče-
lových fondů. Příjmy města byly schváleny ve výši 227,19 mil. Kč  
a výdaje ve výši 232,86 mil. Kč. Plánovaný schodek rozpočtu 
představoval částku 5,67 mil. Kč. 

Sestavení rozpočtu na rok 2015

Zdroj: Finanční odbor

Finanční
hospodaření
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2006 2007 2008

Investice 2006—2015 
(v tis. Kč)

107 955

83 790

60 287

2009 2010

70 758

167 590

2011 2012

39 886
32 724

2013 2014

52 556
57 821

2015

47 362

2006 2007 2008

Úvěry a půjčky 2006—2015 
(v tis. Kč)

53 816
51 064

49 513

2009 2010

59 508

127 875

2011 2012

116 350

101 228

2013 2014

88 429 87 378

2015

76 240
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V průběhu roku 2015 došlo na základě rozpočtových opat-
ření schválených zastupitelstvem města k navýšení příjmové 
i výdajové části rozpočtu o cca 20 %, a to zejména opatřeními 
Ministerstva financí ČR a jiných ministerstev, které přidělily 
městu prostředky na výkon státní správy, na provoz příspěv-
kových organizací města, na snížení energetické náročnosti 
provozu škol a také zvýšením rozpočtu kapitálových a daňo-
vých příjmů. 

Orgány města zajistily plnění hlavních cílů finančního hospo-
daření stanovených ve schváleném rozpočtu, zejména toho, 
že se nadále nemá zvyšovat zadluženost města. Oproti plá-
novanému schodku ve výši téměř 6 mil. Kč se podařilo dosáh-
nout výsledku hospodaření o více než 17 mil. Kč lepšího, když 
výsledkem hospodaření byl přebytek ve výši přes 11 mil. Kč. 
Na více než 102 % se podařilo naplnit plánovaný objem příjmů, 
když výpadky v příjmech z investičních dotací nahradily vyšší 
příjmy kapitálové a nedaňové.

Největší dopad na výsledek hospodaření měly ovšem úspory 
ve výdajích, které byly o téměř 11 mil. Kč nižší, než předpo-
kládal plán. Úspornější než v minulých letech byl provoz měst-

2 |
Vývoj finančního hospodaření v průběhu roku 2015

Přehled hospodaření města Ústí nad Orlicí k 31. 12. 2015 (v tis. Kč)

% plnění UR

100,48%

109,93%

170,93%

100,66%

74,93%

102,27%

96,59%

99,12%

94,50%

94,92%

96,09%

- 203,19%

Upravený rozpočet

177 503,00

21 992,41

8 100,00

55 062,95

11 608,40

274 266,76

95 051,50

48 665,72

86 320,41

49 895,03

279 932,66

-5 665,90

Schválený rozpočet

174 922,00

20 448,98

7 000,00

24 821,50

0,00

227 192,48

77 750,90

45 366,70

70 282,28

39 458,50

232 858,38

-5 665,90

Skutečnost

178 357,61

24 176,83

13 845,26

55 425,04

8 697,97

280 502,71

91 814,90

48 239,48

81 573,98

47 361,61

268 989,97

11 512,74

Daňové příjmy

Nedaňové příjmy

Kapitálové příjmy

Neinvestiční dotace

Investiční dotace

Příjmy celkem

Provozní výdaje

Osobní výdaje

Příspěvky a dotace, 
finanční výdaje

Kapitálové výdaje

Výdaje celkem

Výsledek hospodaření
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Finanční hospodaření

ského úřadu a ostatní veřejné služby. Jak vyplývá z přiložených 
tabulek a grafů, úspory byly i v oblasti investic. Po výjimečně 
náročném roce 2010, kdy bylo proinvestováno přes 167 mil. Kč, 
klesla investiční aktivita města v letech 2011 a 2012 na méně 
než čtvrtinu a v letech 2013 až 2015 se jenom nevýznamně 
zvýšila. Části úspor v oblasti investic v roce 2015 bylo ovšem 
dosaženo přesunem realizace investičních projektů do roku 
2016. Město se také více věnovalo udržování majetku, který 
již vlastní, a to také v souvislosti s velkými stavbami, které 
v minulých letech probíhaly na území města a které byly finan-
covány jinými investory např. rekonstrukce kanalizace a nové 
nádraží. Slavnostní zakončení projektu Ústí nad Orlicí – kana-
lizace a ČOV se uskutečnilo 14. července 2015.

Hospodaření města za rok 2015 bylo přezkoumáno krajským 
úřadem a auditorem. Při přezkumu nebyly zjištěny v hospo-
daření města nedostatky.

Struktura 
přijmů

63,6 %
Daňové příjmy

9,2 %
Nedaňové příjmy

4,9 %
Kapitálové
příjmy

19,8 %
Neinvestiční
dotace

3,1 %
Investiční
dotace

Téměř 64 % objemu rozpočtu příjmů činí pří jmy daňové, 
z nichž největší položkou je daň z přidané hodnoty ve výši 
přes 68 mil. Kč. Další významné daňové příjmy tvoří daně 
z příjmu ze závislé činnosti (mzdy) ve výši téměř 31 mil. Kč 
a z příjmu právnických osob ve výši téměř 35 mil. Kč. 

Z neinvestičních dotací jsou nejvýznamnější dotace na výkon 
státní správy, kterou městský úřad zajišťuje v přenesené 
působnosti (stavební a živnostenský úřad, ochrana životního 
prostředí, cestovní doklady, občanské a řidičské průkazy, evi-
dence vozidel, sociální věci, apod.) ve výši přes 25 mil. Kč. 
Z hospodářské činnosti města bylo do příjmu převedeno přes 
5 mil. Kč. Menší dotace potom město dostává ze státního 

3 |
Významné položky v příjmech a výdajích
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Provoz orgánů města a městského úřadu stál cca 60 mil. Kč 
a z větší části byl hrazen z dotací ze státního rozpočtu na 
výkon státní správy a ze správních poplatků za úřední úkony. 
Na provoz městské policie vyčlenilo město přes 8 mil. Kč. 

V letech 2016–2019 bude město pokračovat v zodpovědné 
rozpočtové politice, která bude charakterizovaná snahou 
o kumulativně vyrovnaný rozpočet tak, aby se i v dalších letech 
zadlužení města pohybovalo pod úrovní 100 mil. Kč. Současně 
bude město připravovat velké investiční akce spojené přede-
vším s revitalizací bývalého textilního areálu Perla.

rozpočtu, z rozpočtu kraje a z rozpočtu EU na financování 
městské knihovny, rozvoje školství, kulturní a vzdělávací akce 
a projekty.

Nejnákladnější oblastí, kterou město f inancuje výlučně ze 
svých vlastních příjmů, je péče o vzhled a čistotu města včetně 
financování veřejných služeb, která si vyžádala výdaje ve výši 
více než 58 mil. Kč. Sem patří zejména údržba komunikací jak 
zimní, tak i letní, péče o zeleň, nakládání s odpady, veřejné 
osvětlení, hřbitovy a provoz krytého plaveckého bazénu, aqua-
parku, zimního stadionu a sauny.

Investiční a neinvestiční výdaje na provoz školských zařízení 
činily v roce 2015 cca 37 mil. Kč, výdaje na kulturu a památ-
kovou péči překročily 29 mil. Kč. Sociální služby, tj. Domov 
důchodců, Centrum sociální péče a podobná zařízení, obdržely 
z městského rozpočtu téměř 25 mil. Kč.

Struktura 
výdajů

34,1 %
Provozní výdaje

17,9 %
Osobní výdaje

30,3 %
Příspěvky a dotace, 
finanční výdaje

17,6 %
Kapitálové výdaje

4 |
Výhled hospodaření města na roky 2016–2019
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Město Ústí nad Orlicí čerpalo v roce 2015 na základě úspěšně 
podaných projektových žádostí f inanční prostředky ze stát-
ního rozpočtu, fondů Evropské unie a státu a rozpočtu Par-
dubického kraje. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty 
jako účelové.

Přehled 
získaných dotací
Zdroj: Finanční odbor

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelu 

Přiděleno (Kč)

1 348 499Konsolidace IT a nové služby TC

Označení účelové dotace

3 435 287

2 979 798Lidské zdroje a zaměstnanost

Sociálně-právní ochrana dětí

96 000

490 000Prevence kriminality, Asistent prevence

Podpora rodiny

9 950Dotace dle §24 lesního zákona

23 257

1 157 090Dotace dle §37 odst. 6, 7 lesního zákona

Dotace dle §26 odst. 2 lesního zákona

339 612

109 000Rozšíření systému REKS

Konsolidace IT a nové služby TC

1 090 000Městská památková zóna

316 000

1 697 120Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Kulturní aktivity

36 300

89 624Výsadba podél cesty v ulici U Letiště

Centrální registr vozidel

503 000Příspěvek na výkon sociální práce

11 848 037Celkem ze státního rozpočtu

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelu 

Přiděleno (Kč)

1 348 499Konsolidace IT a nové služby TC

Označení účelové dotace

3 435 287

2 979 798Lidské zdroje a zaměstnanost

Sociálně-právní ochrana dětí

96 000

490 000Prevence kriminality, Asistent prevence

Podpora rodiny

9 950Dotace dle §24 lesního zákona

23 257

1 157 090Dotace dle §37 odst. 6, 7 lesního zákona

Dotace dle §26 odst. 2 lesního zákona

339 612

109 000Rozšíření systému REKS

Konsolidace IT a nové služby TC

1 090 000Městská památková zóna

316 000

1 697 120Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Kulturní aktivity

36 300

89 624Výsadba podél cesty v ulici U Letiště

Centrální registr vozidel

503 000Příspěvek na výkon sociální práce

11 848 037Celkem ze státního rozpočtu
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Přehled získaných dotací

Přehled dotací ze státních fondů podle účelu

Přiděleno (Kč)

6 388Wolkerovo údolí – živý lesopark

Označení účelové dotace

6 657 832

220 000Přechod ulice Cihlářská

Snížení energetické náročnosti ZŠ – fondy EU

889 871

391 637Snížení energetické náročnosti ZŠ – SFŽP

Přeshraniční spolupráce

680 764Efektivní úřad

31 387

95 302Wolkerovo údolí – živý lesopark

Region neomezených možností

8 973 181Celkem ze státních fondů

Přehled dotací z rozpočtu Pardubického kraje 
podle účelu

Přiděleno (Kč)

1 835 000Výkon regionálních knihoven

Označení účelové dotace

85 000

30 000Příspěvek na protipovodňový kontejner

Soutěže

140 000

59 422Provoz a činnost IC

Restaurování, kopie oken

50 000Kamerový systém

5 000

30 000Český videosalon 2015

Heranova violoncellová soutěž

17 000

50 000Kocianova houslová soutěž

Krajská postupová přehlídka

5 000Florbalová liga

16 468 000

18 774 422Celkem z rozpočtu Pardubického kraje

Podpora sociálních služeb

39 565 640Celkem z vyšších rozpočtů (v Kč)

Pozn.: Poskytnuté účelové dotace byly v roce 2015 beze zbytku 
vyčerpány.

Wolkerovo údolí – živý lesopark
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dení nových moderních postupů do komunikace městského 
úřadu s klienty a veřejností.  
Nové informační komunikační technologie v celkové pořizovací 
ceně téměř 6.000.000,- Kč byly spolufinancovány částkou 
4.722.611,- Kč z prostředků Evropského fondu pro regionální 
rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. 

Projekt „Standardizace OSPOD“

V  roce 2015 byl ukončen projekt „Standardizace orgánů 
sociálně-právní ochrany dětí Ústí nad Orlicí “ , číslo projektu  
CZ.1.04/3.1.03/C2.00032, který byl f inancován z  Evrop-
ského sociálního fondu prostřednictvím Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu 
České republiky. Posloužil Městu Ústí nad Orlicí k  vytvo-
ření Standardů kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí,  
jejichž platnost a  účinnost je povinností každého orgánu 
sociálně-právní ochrany a vyplývá ze zákona č. 359/1999 Sb., 
o sociálně-právní ochraně dětí. Jejich hlavním účelem je nasta-
vení podmínek, personálního zajištění, pravidel, postupů 
a metodik pro výkon činnosti orgánů SPOD. Vedle přípravy 
standardů proběhly v průběhu projektu tři workshopy multi-
disciplinární spolupráce na témata: „Drogy na školách – co 
s tím?“ ,„Mediace v rodinných vztazích“ a „Součinnosti aktérů 

Významné 
dotační programy
Zdroj: Kancelář tajemníka
             Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
             Oddělení cestovního ruchu a propagace

Projekt „Konsolidace IT a nové služby TC 
Ústí nad Orlicí“

Město Ústí nad Orlicí v  listopadu 2015 ukončilo realizaci  
projektu „Konsolidace informačních technologií a  nové 
služby technologického centra Ústí nad Orlicí “ , číslo projektu 
CZ.1.06/2.1.00/22.09552. V rámci tohoto projektu oddělení 
informatiky městského úřadu v období let 2010–2015 zajistilo:

• vybudování nového technologického centra městského  
 úřadu, vybaveného technologií serverové virtualizace, 
 technologií virtualizace datových úložišť a  technologií  
 umožňující vysokou dostupnost aplikačních systémů a dat,
• modernizaci datové sítě městského úřadu s vysokou  
 rychlostí datových přenosů,
• pořízení efektivního systému pro zálohování a obnovu  
 dat informačních systémů města,
• pořízení programových aplikací podporujících elektronizaci 
  procesů, digitalizaci dokumentů a aplikací podporujících  
 elektronická podání,
• zvýšení energetické bezpečnosti provozu informačních  
 systémů města pořízením výkonného motorgenerátoru.

Tyto systémy přispívají ke zvýšení efektivity výkonu pracov-
ních činností zaměstnanců městského úřadu a umožňují zave-



[ 14 ] Výroční zpráva Města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí

Významné dotační programy

multidisciplinární spolupráce v diagnostice klientů OSPOD 
ohrožených ústavní výchovou“. Dalším praktickým výstupem 
tohoto projektu je vytvoření Metodiky multidisciplinární spo-
lupráce OSPOD Ústí nad Orlicí, jejímž cílem spolupráce je 
předcházet, zmírnit nebo eliminovat příčiny ohrožení dítěte 
a poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu efektivními 
pracemi mnoha pomáhajících oborů.

Projekty Operačního programu přeshraniční 
spolupráce ČR-PR 2007–2013, 
Fondu mikroprojektů

Projekt „Po stopách kulturního dědictví Knapovec“
V rámci projektu „Po stopách kulturního dědictví Knapovec“ , 
číslo projektu CZ.3.22/3.3.02/14.04309, bylo v roce 2015 
dokončeno zrestaurování drobných sakrálních památek 
v Knapovci a byla vytvořena meditační stezka spojující tyto 
památky. Stezka byla doplněna odpočívadlem a tabulkami 
s popisem jednotlivých zastavení.

Projekt „Ústí nad Orlicí – město mnoha možností“
Realizací projektu „Ústí nad Orlicí – město mnoha mož-
ností “ , číslo projektu CZ.3.22/3.3.02/13.03703, byla v roce  
2015 dokončena výroba 6 druhů tištěných propagačních 
materiálů a upomínkových předmětů. Zhotovené materiály 
jsou určeny pro veletrhy cestovního ruchu a jsou využívány při 
společných aktivitách s polským partnerem z Bystřice Klad-
ské. Tiskoviny prezentují nabídku aktivit ve městě v oblasti 
cestovního ruchu a představují historii města ve čtyřech 
jazykových mutacích.

Projekt „Česko-polské příhraničí – region neomezených 
možností“
Projekt „Česko-polské příhraničí – region neomezených 
možností “ , číslo projektu CZ.3.22/3.2.00/13.03912, přispěl  
k rozšíření a prohloubení spolupráce a partnerství obyva-
tel měst Bystřice Kladská a Ústí nad Orlicí. Plánované spo-
lečné aktivity projektu umožnily setkávání například zástupců 
hasičů, škol, seniorů, pracovníků městských úřadů a spolků 
obou partnerských měst.

Ocenění města

Město Ústí nad Orlicí obdrželo cenu za příkladnou realizaci 
projektu v rámci Operačního programu přeshraniční spolu-
práce ČR – PR v období 2007–2013 z Fondu mikroprojektů. 
Významné ocenění předávala zástupcům města velvyslankyně 
Polska paní Grazyna Bernatowicz na závěrečné konferenci 
Euroregionu Glacensis konané koncem září v Janských Láz-
ních. Oceněn byl projekt „Rozvoj spolupráce institucí a orga-
nizací partnerských měst“ zařazený do kategorie Spolková 
činnost a volnočasové aktivity. V rámci tohoto projektu byly 
realizovány vzájemné kulturní, sportovní a společenské akti-
vity základních škol, seniorů, hasičů a pracovníků úřadů part-
nerských měst Ústí nad Orlicí a Bystřice Kladská. 
V celkovém hodnocení počtu realizovaných projektů v tomto 
operačním programu se město Ústí nad Orlicí umístilo spolu 
s městem Náchod na třetím místě s počtem 13 zrealizova-
ných projektů za městy Hronov a Žacléř.  Jelikož naše město 
není typickým příhraničním městem, považujeme třetí místo 
v čerpání dotací z fondů EU za velký úspěch.

Cena Euroregionu Glacensis
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Finanční hospodaření

V roce 2015 se mimo jiné podařilo realizovat: 

• majetkoprávní vypořádání většiny pozemků pod trafo- 
 stanicemi a samotných staveb trafostanic v katastrálních  
 územích Ústí nad Orlicí, Hylváty, Černovír u Ústí nad  
 Orlicí, Horní Houžovec a Oldřichovice u Ústí nad Orlicí,
• po několikaletém a složitém vyjednávání odkup parku  
 v Hylvátech u ZŠ,
• výkup pozemku pod komunikací na Andrlův Chlum,
• prodej dalších pozemků pro stavbu rodinných domů  
 v lokalitě „U Letiště“ ,
• dokončení prodeje stavebních pozemků pod bytovými  
 domy ve vlastnictví jiných subjektů,
• vypořádání majetkoprávních vztahů po realizaci inves- 
 tiční akce „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“.

V uplynulém kalendářním roce připravil majetkoprávní odbor, 
mimo jiné, více jak 450 úkonů pro jednání rady a zastupitel-
stva města, zejména v oblasti majetkových podání občanů 
a právnických osob. 

Organizační složka města Správa lesů města Ústí nad Orlicí hos-
podaří na více než 450 hektarech lesa a v roce 2015 dosáhla 
roční obrat více než 3 mil. Kč.  

Správa
majetku města
Zdroj: Majetkoprávní odbor

9 068 000

2 513 000

1 377 000

2 570 000

1 383 000

příjem z prodeje – bytový fond

příjem z prodeje pozemků

Vybrané příjmy a výdaje v roce 2015 (v Kč)

Příjmy

2 156 000

400 000poskytnutí investičního příspěvku 
v lokalitě „U Letiště“

výdaje na nákup pozemků

Výdaje

prodej podílů v bytovém družstvu

věcná břemena

pronájem pozemků

750 000pronájem vybraných nemovitostí 
a technologií
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V rozpočtu města Ústí nad Orlicí byla na investice a velké opravy 
vyčleněna celková částka 38,8 mil. Kč, což bylo o 10,8 mil. Kč 
méně než v roce 2014. Mezi nejvýznamnější akce provedené 
v roce 2015 patřily:  

Opravy a rekonstrukce chodníků, komunikací a dalších 
veřejných prostor

Rekonstrukce komunikace T. G. Masaryka
Náklady roku 2015:   8,8 mil. Kč
Celkové náklady:   12,3 mil. Kč
Zahájení akce:   duben 2015
Ukončení akce:   2016

Přechod v ulici Cihlářská
Celkové náklady:   266 tis. Kč
Zahájení akce:    červenec 2015
Ukončení akce:    září 2015

Chodník v ulici Královéhradecká
Celkové náklady:   453 tis. Kč
Zahájení akce:    červenec 2015
Ukončení akce:    srpen 2015

Chodník v ulici Písečník
Celkové náklady:   478 tis. Kč
Zahájení akce:    září 2015
Ukončení akce:    listopad 2015

Chodník v ulici Cihlářská 
Celkové náklady:   312 tis. Kč
Zahájení akce:    červen 2015
Ukončení akce:    červenec 2015

Křižovatka ulic Moravská a Dukelská
(úprava křižovatky do tvaru T a oprava živičného krytu křižovatky)
Celkové náklady:   300 tis. Kč
Zahájení akce:    duben 2015
Ukončení akce:    červen 2015

Oprava komunikací v Knapovci
Celkové náklady:   580 tis. Kč
Zahájení akce:    září 2015
Ukončení akce:    říjen 2015

Oprava komunikace Pod Lesem
Náklady roku 2015: 1,3 mil. Kč
Celkové náklady:   2,8 mil. Kč
Zahájení akce:    září 2014
Ukončení akce:   září 2015

Zdroj: Odbor rozvoje města

Významné
stavební akce
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Významné stavební akce

Veřejné prostory u nákupního centra Nová Louže
Náklady roku 2014:  2,6 mil. Kč
Celkové náklady:   3,7 mil. Kč
Zahájení akce:    říjen 2014
Ukončení akce:    duben 2015

Sanace Galerie pod radnicí
Celkové náklady:   640 tis. Kč
Zahájení akce:    červen 2015
Ukončení akce:   listopad 2015

Dětské hřiště u ZŠ Třebovská
Celkové náklady:   448 tis. Kč
Zahájení akce:    červen 2015
Ukončení akce:   červen 2015

Sběrný dvůr v Ústí nad Orlicí
Celkové náklady:   20,2 mil. Kč
Zahájení akce:    květen 2014
Ukončení akce:   červen 2015

Opravy a rekonstrukce základních a mateřských škol

Zateplení ZŠ Na Štěpnici 200, Ústí nad Orlicí
Celkové náklady:   12,6 mil. Kč
Zahájení akce:    březen 2015
Ukončení akce:   září 2015

Opatření proti radonu - Mateřská škola Černovír 96, 
Ústí nad Orlicí
Celkové náklady:   283 tis. Kč
Zahájení akce:    červenec 2015
Ukončení akce:   červenec 2015

Obnovy a restaurování památek

Restaurování sousoší Nejsvětější Trojice v Ústí nad Orlicí
Celkové náklady:   192 tis. Kč
Zahájení akce:    duben 2015
Ukončení akce:   říjen 2015

Příprava k restaurování kaple Zmrtvýchvstání Páně 
v Knapovci
Celkové náklady:   112 tis. Kč
Zahájení akce:    červen 2015
Ukončení akce:   říjen 2015

Restaurování sochy Panny Marie v Ústí nad Orlicí, 
II. etapa
Celkové náklady:   100 tis. Kč
Zahájení akce:    červen 2015
Ukončení akce:   září 2015

Roškotovo divadlo – výroba kopií oken a dveří
Celkové náklady:   254 tis. Kč
Zahájení akce:    červenec 2015
Ukončení akce:   říjen 2015

Oprava fasády a oken budovy radnice čp. 16
Celkové náklady:   980 tis. Kč
Zahájení akce:    květen 2015
Ukončení akce:   říjen 2015

Roškotovo divadlo - výměna sedadel hlediště
Celkové náklady:   3,7 mil. Kč
Zahájení akce:    červenec 2015
Ukončení akce:   září 2015

Aktivní turistika Regionu Orlicko – Třebovsko

Na základě uzavřené smlouvy poskytuje město dobrovolnému 
svazku obcí Region Orlicko -Třebovsko každoročně příspěvek 
určený na investice a provoz zařízení pro aktivní turistiku.
V roce 2015 činil tento příspěvek 1,9 mil. Kč.

Vedle uvedených akcí stojí za zmínku i další výdaje, např. 
na projektovou přípravu plánovaných akcí, na drobné opravy 
komunikací a chodníků, na opravy a údržbu lávek a mostů, 
na opravy kulturních památek, na opravy budov v majetku 
města, městského mobiliáře apod.
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V průběhu celého roku 2015 probíhaly projekční práce sou-
visející se zpracováním návrhu regulačního plánu „Revi-
talizace území PERLA 01 v Ústí nad Orlicí “. Práce plynule 
navázaly na zadání regulačního plánu, které zastupitelstvo  
města schválilo v září 2014. Rozsah a charakter zadání byl 
definován vítězným návrhem, který vzešel z urbanisticko-ar-
chitektonické soutěže uskutečněné v předcházejících letech 
(září 2013 – březen 2014). Zpracovatelem regulačního plánu 
se stal autor vítězného návrhu, tedy architektonická kancelář 
MS Plan s.r.o., Praha v čele s Ing. arch. Michalem Šourkem, 
jednatelem společnosti a hlavním projektantem. 

Protože se jedná o nejvýznamnější rozvojový dokument, který 
výrazně ovlivní podobu a využití dané lokality v následujících 
letech, byl rozpracovaný návrh regulačního plánu často konzul-
tován s vedením města a v Komisi pro urbanismus, architek-
turu a regeneraci městské památkové zóny. Zároveň byl návrh 
předkládán k diskusi ústecké veřejnosti a Zastupitelstvu města 
Ústí nad Orlicí. Na podzim byl dopracovaný návrh regulačního 
plánu projednán s dotčenými orgány státní správy a zároveň 
byl předložen veřejnosti k nahlédnutí a k možnosti uplatnění při-
pomínek. Na základě vyhodnocení všech stanovisek a námitek 
byl návrh upraven a dopracován a opětovně předložen k veřej-
nému projednání. Zákonem stanovené lhůty pro projednání, 
a tedy pro možnost vyjádření veřejnosti, překročily termínově 

kalendářní rok 2015. Z tohoto důvodu nemohl být návrh regu-
lačního plánu předložen Zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí 
ke schválení v roce 2015.     

Souběžně s regulačním plánem byly v roce 2015 zpracovány 
investiční záměry, které vycházely z požadavků města a byly 
tedy obsaženy jak ve vítězném návrhu urbanisticko-architekto-
nického řešení území, tak i v návrhu regulačního plánu. Záměry 
zahrnovaly nový Dům dětí a mládeže, objekt pro kreativní obory 
Střední školy uměleckoprůmyslové, Centrum rozvoje a víceúče-
lový prostor využívající původní rozvodnu a kotelnu. Zadáním 
investičních záměrů byly zahájeny projekční práce nezbytné 
pro přípravu podkladů pro možnost podání žádosti o dotaci 
ze zdrojů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP). Zpracování jednotlivých investičních záměrů 
si vyžádalo řadu diskusí a připomínkování jak ze strany budou-
cích uživatelů a provozovatelů, tak i ze strany veřejnosti, které 
byly návrhy postupně představovány. Ve snaze otevřít a propojit 
vzájemnou diskusi města jako zadavatele s ústeckou veřej-
ností, rozhodla Rada města Ústí nad Orlicí zřídit Komisi pro 
revitalizaci území PERLA 01 jako svůj poradní orgán. Statut 
komise definuje nejen její působnost, ale zejména pak složení 
a postavení členů. Komise je sedmičlenná a jsou v ní tři zástupci 
města, jeden manažer veřejné části projektu, jeden manažer 
privátní části projektu a dva zástupci veřejného sektoru. Svoji 

Zdroj: Petr Hájek, starosta města

Revitalizace území 
PERLA 01 
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Revitalizace území PERLA 01

činnost zahájila v prosinci 2015. Do pozice manažera veřejné 
části byla jmenována RNDr. Renata Šedová ( jednatelka společ-
nosti OHGS s.r.o.), do pozice manažera privátní části Ing. Václav 
Knejp ( jednatel společnosti TEPVOS, spol. s r.o.) a za zástupce 
veřejné části projektu Mgr. Petr Kulhavý a Mgr. Jan Blaško 
(oba za spolek SPOUSTI). Město Ústí nad Orlicí je zastoupeno 
starostou Petrem Hájkem a místostarosty Jiřím Preclíkem 
a Matoušem Pořickým.  

Revitalizace území Perly 01 je ve své podstatě nejvýznam-
nější projekt připravovaný a  realizovaný městem Ústí nad 
Orlicí po roce 1989. Výše uvedenými kroky, tedy dokončeným 
návrhem regulačního plánu a definováním investičních záměrů 
města, získal v roce 2015 konkrétní podobu. 

Revitalizace území PERLA 01



Název
kapitoly
Zdroj: ilustrační text
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Celkově město zaplatilo v roce 2015 za služby spojené s péčí 
o  vzhled a  čistotu města a  další veřejné služby více než  
58 mil. Kč.

Sběr a svoz tříděných odpadů
Na základě dohody vedení města je od 1. 1. 2014 svoz tří-
děného odpadu, správa kontejnerů a předávání surovin plně 
v režii společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o. Zároveň firma 
v  roce 2015 pokračovala v optimalizaci umísťování sběr-
ných nádob a město postupně upravuje kontejnerová stání. 
Ve středu 13. května 2015 byl v areálu komunálních služeb 
slavnostně uveden do provozu nový sběrný dvůr.

V roce 2015 se jako v předchozím roce rozšiřoval a podpo-
roval systém tříděného sběru využitelných složek odpadu. Ve 
druhém pololetí byla ve spolupráci s firmami EKO-KOM a.s. 
a TEPVOS spol. s r.o. zahájena kampaň k jejich třídění. V rámci 
ní se provedly také semináře pro městské organizace a zracio-
nalizovalo se odpadové hospodářství městského úřadu. Poda-
řilo se tak v roce 2015 vytřídit celkem 481 tun odpadu, což 
je oproti předchozímu roku o 49 tun více využitelných složek 
odpadu (papír, plast, sklo). To se příznivě projevilo ve snížení 
množství směsného odpadu v nádobách meziročně o 4,2 %. 
V závěru roku 2015 se rozhodla rada města a následně zastu-

pitelstvo města podpořit tento dlouhodobý trend zavedením 
slevového systému pytlového sběru tříděných složek odpadu. 
Systém byl nastaven s propojením na Městskou kartu. V sou-
vislosti s tím se připravuje změna přístupu do sběrného dvora 
a optimalizace jeho provozu.

Údržba zeleně
V roce 2015 bylo provedeno několik nových výsadeb zeleně 
např. sídliště Podměstí, ul. V Lukách, osázení ostrůvků na prů-
tahu městem a z dotací MŽP (PPK) výsadba v extravilánu 
„U  Letiště“. Byla zahájena realizace náhradních výsadeb, 
která bude pokračovat v roce 2016. Město tak získá zdarma 
508 stromů a 15 075 keřů. V údržbě zeleně postupuje město 
odborně ve spolupráci se správcem zeleně (diplomovaným 
arboristou). Kromě rozvoje a údržby zeleně klade město důraz 
na její provozní bezpečnost, proto jsou stromy v pravidelných 
intervalech podrobovány bezpečnostnímu auditu odbornou 
firmou. V rámci biologické ochrany dřevin bylo rozmístěno 
několik desítek budek pro hmyzožravé ptactvo.

Kompostéry pro likvidaci bioodpadu
Na základě iniciativy města Ústí nad Orlicí připravil svazek 
obcí Region Orlicko-Třebovsko projekt „Kompostéry pro obce 
Regionu Orlicko-Třebovsko“. Projekt je zaměřen na likvidaci 
a využití bioodpadu přímo v místě jeho vzniku a na snížení 

Péče o vzhled
a čistotu města
Zdroj: Odbor rozvoje města 
             Odbor životního prostředí
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Péče o vzhled a čistotu města

velkoobjemové kontejnery 

skatepark, sauna, spinningové centrum)

Služby spojené s péčí o vzhled a čistotu města Rok 2015 (v mil. Kč)

10,9

13,3

6,3

0,0

5,0

7,4

13,1

0,9

0,35

0,06

veřejné osvětlení a světelná signalizace na silnici I/14

celoroční údržba místních komunikací

provoz sběrného dvora, zajištění využití nebo odstranění sesbíraných odpadů, 

dotace na provoz sportovišť (krytý plavecký bazén, aquapark, zimní stadion, 

sběr a svoz tříděných odpadů

sběr a svoz směsných komunálních odpadů

údržba zeleně

údržba a provoz hřbitovů

provoz veřejného WC

úklid černých skládek

0,7údržba a provoz parku Kociánka

množství bioodpadu, který je odkládán do nádob na komu-
nální odpad. Díky projektu občané města dostali k využití 
kompostéry o objemu 1000 litrů, pro likvidaci bioodpadu ze 
svých zahrádek a domácností. 
V prosinci 2015 začalo vydávání kompostérů občanům, kteří 
se přihlásili k jeho bezplatnému pětiletému zapůjčení a násled-
nému darování.

„Ukliďme Česko“
V sobotu 18. dubna 2015 se město Ústí nad Orlicí připojilo 
k druhému ročníku celonárodní dobrovolnické akce „Ukliďme 

Česko“. Z města včetně Černovíra, Hylvát a Knapovce se 
svezlo osm naplněných multikár pytlů a téměř další dva kontej-
nery odpadků. Bylo také vyčištěno okolí hřbitova, cyklostezka, 
břehy Tiché Orlice, Wolkerovo údolí, okolí letiště, centrum 
Knapovce, park a okolí ZŠ v Hylvátech. Kromě spousty plastu, 
skla a železa, se odklidily pneumatiky, matrace, koberce a také 
bioodpad.
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Zdroj: Odbor sociálních služeb
             Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Příspěvkové organizace 
zřízené městem

Název ředitel kapacita

305 klientůCentrum sociální péče Mgr. Radka Vašková

Příspěvek na provoz (město, stát)

5 137 000

25 klientůStacionář Mgr. Radka Vašková 3 204 000

141 lůžekDomov důchodců Mgr. Bc. Jan Vojvodík 14 535 965

Příspěvkové organizace v oblasti sociální

Název ředitel návštěvnost

21 000 osobMěstské muzeum Jarmila Süsserová

Příspěvek na provoz (město, stát)

5 635 511

88 360 osobMěstská knihovna PhDr. Jana Kalousková 6 728 953

22 635 divákůKlubcentrum Karel Pokorný 7 424 996

Příspěvkové organizace v oblasti kultury
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Příspěvkové organizace zřízené městem

Název školy, školského 
zařízení v Ústí nad Orlicí

ředitel kapacita

126 dětíMŠ Klubíčko, ul. Dělnická Jana Lukesová

Příspěvek na provoz (město, stát)

1 226 672

50 dětíMŠ, ul. Pod Lesem Bc. Iva Preclíková 569 500

25 dětíMŠ Černovír Mgr. Jana Venclová 526 200

140 dětíMŠ Lentilka, ul. Heranova Pavla Poslušná 1 664 400

25 dětíMŠ Knapovec Ivanka Dobroucká 452 000

112 dětíMŠ, ul. Na Výsluní Bc. Šárka Vinterová 1 156 500

25 dětíMŠ u skřítka Jasánka, ul. Nerudova Miroslava Vítová DiS. 453 500

50 dětíMŠ, ul. Sokolská Mgr. Jana Šparlinková 735 200

1200 dětíŠkolní jídelna, ul. T. G. Masaryka Naďa Stránská 731 000

675 dětíZŠ, ul. Bratří Čapků Mgr. Martin Falta 6 026 742

630 dětíZŠ, ul. Komenského Mgr. Bc. Radek Škarka 4 268 700

80 dětíZŠ, ul. Školní PaedDr. Eva Faltysová 891 800

533 dětíZŠ, ul. Třebovská Mgr. Pavel Svatoš 3 611 436

960 žákůZUŠ Jaroslava Kociana PaedDr. Jiří Tomášek 933 000

Neuvádí seDDM Duha, ul. Špindlerova Mgr. Štěpánka Svobodová 609 500

Příspěvkové organizace v oblasti školství



Název
kapitoly
Zdroj: ilustrační text
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Bytová problematika

Prostřednictvím odboru sociálních služeb jsou přijímány 
žádosti o uzavření nájemních smluv na byty ve vlastnictví 
města včetně bytů zvláštního určení v domech s pečovatel-
skou službou (DPS). 

V roce 2015 bytová komise zaevidovala 45 žadatelů o uza-
vření nájemní smlouvy a 17 žadatelů o byt zvláštního určení 
v domech s poskytovanou službou sociální péče. Přiděleno bylo 
18 bytů nájemních a 16 bytů DPS. Prodlouženo bylo celkem 
158 nájemních smluv, 36 do DPS a 122 do ostatních bytů.

Komunitní plánování

V  roce 2015 byl v  návaznosti na  Komunitní plán na  léta  
2015–2019 vytvořen Akční plán rozvoje sociálních a souvise-
jících služeb města Ústí nad Orlicí a okolí na rok 2016.  Dne 
16. 4. 2015 se konal Veletrh sociálních služeb a 24. 9. 2015 se 
uskutečnilo Integrační setkání osob se zdravotním postižením 
s veřejností. 

Prevence kriminality 

V roce 2015 se město nadále zabývalo Programem prevence 
kriminality. Finanční prostředky poskytnuté na tento program 

od Ministerstva vnitra ČR ve výši 403 tis. Kč byly použity spo-
lečně s prostředky města na zajištění víkendových a prázdni-
nových pobytů dětí z volnočasového klubu Kamin a na udržení 
dvou pracovních míst asistentů prevence kriminality, kteří pra-
cují pod záštitou městské policie a spolupodílí se tak na klidu 
a pořádku ve městě.

Dotace do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví

O dotace určené pro oblast sociálních služeb a zdravotnictví 
v roce 2015 požádalo v prvním kole 27 příjemců na 53 projektů 
a rozděleno bylo celkem 1,04 mil. Kč. V rámci Burzy filantropie 
bylo koncem roku 2015 podpořeno 5 projektů od 5 žadatelů 
v celkové výši 23 tis. Kč.

Na dotacích do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví byly 
celkem rozděleny prostředky ve výši 1,136 mil. Kč.

Jubilea

V září roku 2015 se konalo setkání s osmdesátiletými občany 
města, kterého se zúčastnilo 44 občanů ze 79 pozvaných. 
Proběhla také tři setkání s devadesátiletými jubilanty města, 
kterých bylo v roce 2015 celkem 28. Setkání se zúčastnilo 
celkem 15 devadesátiletých občanů. 

Sociální
péče
Zdroj: Odbor sociálních služeb
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Sociální péče

Příspěvkové organizace zřízené městem v oblasti  
sociální péče

1 |
Centrum sociální péče
•	  poskytuje pečovatelskou službu a zajišťuje Senior klub

Pečovatelská služba
V roce 2015 byly poskytovány služby ve všední dny od 6.30 
do 20.00 hodin a o víkendech a svátcích od 8.00 do 20.00 hodin.
•	  kapacita terénní služby je 275 klientů
•	  kapacita ambulantní služby je 30 klientů

Pečovatelská služba poskytla v roce 2015 péči celkem 307 kli-
entům. Statistika poskytnuté péče v roce 2015:
bylo poskytnuto 9 219 hodin přímé péče, bylo rozvezeno  
15 826 obědů a vypráno 1 764 kg prádla.
Oproti roku 2014 činí nárůst  přímé péče 500 hodin při stej-
ném počtu pracovníků.
Rozvoz obědů a praní prádla zůstal součástí poskytovaných 
úkonů v naší službě, není však započítán v hodinách přímé 
péče.

Senior klub
Ke dni 31. 12. 2015 měl Senior klub 228 členů. Udržovací roční 
poplatek za členství je 200,- Kč. 
Celková rekapitulace akcí a počet účastníků na akcích v roce 2015: 
Počet akcí: 63
Účast členů: 1823 
Průměr: 29 osob/1 akce

2 |
Stacionář Ústí nad Orlicí 
•	 kapacita zařízení je 25 klientů, poskytuje službu denní  
 a týdenní stacionář

Denní stacionář Človíček 
•	 kapacita 13 klientů
•	 v roce 2015 využita na 75,71 %, průměrný věk klientů  
 35,54 let
Průměrné náklady na klienta v Denním stacionáři Ústí nad 
Orlicí na rok 2015 činily 171 806 Kč.

Týdenní stacionář Mezi vámi
•		 kapacita 12 klientů
•		 v roce 2015 byl využit na 98,95 %, průměrný věk klientů   
 33,53 let.
Průměrné náklady na klienta v Týdenním stacionáři Ústí nad 
Orlicí na rok 2015 činily 240 727 Kč.

Sponzorské dary ve Stacionáři činí po všechny roky existence 
zařízení významnou úsporu při pořizování vybavení Stacionáře 
pomůckami pro klienty. 

Sponzorské dary

60 997

2012

106 326

2013

118 191

2014

135 467

2015

Výše 
sponzorských 
darů (v Kč)

Rok

V polovině roku 2015 začal probíhat proces sloučení dvou 
příspěvkových organizací Centra sociální péče města Ústí nad 
Orlicí a Stacionáře, proběhly přípravné kroky k jejich sloučení,  
které se uskuteční k 1. 1. 2016.

3 |
Domov důchodců
Domov důchodců poskytuje čtyři sociální služby: Domov pro 
seniory s kapacitou 89 lůžek, Domov se zvláštním režimem 
(se specializací na  uživatele s  Alzheimerovou chorobou) 
s kapacitou 50 lůžek, Odlehčovací služby s kapacitou 2 lůžka 
a Odborné sociální poradenství zaměřené na problematiku 
Alzheimerovy choroby.
V roce 2015 byla kapacita Domova důchodců průměrně napl-
něna v Domově se zvláštním režimem z 98,33%, v Domově 
pro seniory z 97 %. Průměrný věk uživatelů byl v Domově pro 
seniory 83,2 let a v Domově se zvláštním režimem 81,3 let.
V roce 2015 zřídil Domov důchodců dvě lůžka pobytové odleh-
čovací služby a zvýšil tak celkový počet lůžek na 141. V září 
2015 získala služba Domov se zvláštním režimem od České 
alzheimerovské společnosti certifikát kvality Vážka.



Název
kapitoly
Zdroj: ilustrační text
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Město Ústí nad Orlicí bylo v roce 2015 zřizovatelem 15 pří-
spěvkových organizací, a to osmi mateřských škol, čtyř základ-
ních škol, školní jídelny, základní umělecké školy a domu dětí 
a mládeže.

Celková kapacita mateřských škol v Ústí nad Orlicí je 553 dětí. 
Celková kapacita základních škol v Ústí nad Orlicí je 1.918 dětí.

Podpora školských aktivit městem Ústí nad Orlicí
V roce 2015 bylo na dotacích v oblasti školství pro 18 žadatelů 
(14 žadatelů zřizovaných městem ÚO, 4 žadatelé ostatních 
zřizovatelů) rozděleno celkem 380 tis. Kč. Mezi školy a školská 
zařízení, která zřizuje město Ústí nad Orlicí, bylo rozděleno 
288,5 tis. Kč. Výše dotace na 1 dítě v MŠ činí 100,- Kč a v ZŠ 
98,- Kč. Školy ostatních zřizovatelů obdržely 91,5 tis. Kč. 

Ceny COMENIUS 
Po sedmé v pořadí byly dne 23. 6. 2015 v obřadní síni ústecké 
radnice starostou města předávány Ceny COMENIUS nejlep-
ším žákům ústeckých základních škol, nižšího stupně vícele-

tého gymnázia a žákům speciální základní školy. Cena Come-
nius je udělována za studijní výsledky, záslužný čin, umělecký 
přínos, umístění v soutěžích či propagaci města. Cenu COME-
NIUS v roce 2015 získalo celkem 10 žáků.

Demografický vývoj naplněnosti MŠ
Za posledních 10 let se v  Ústí nad Orlicí narodilo průměrně 
145 dětí ročně. V jednotlivých letech ovšem dochází k výky-
vům. Markantní je zvýšení počtu narozených dětí v letech 
2006 až 2009, pak počet narozených dětí opět klesá. Mateř-
ská škola má 3 ročníky a je určena pro předškolní vzdělávání 
dětí ve věku zpravidla od 3 do 6 let (školský zákon).

Kapacita mateřských škol v Ústí nad Orlicí je vcelku dosta-
tečná, protože každé tříleté dítě může být k předškolnímu 
vzdělávání přijato. Skutečností však zůstává, že stále více 
rodičů požaduje přijetí dítěte do mateřských škol ve věku 
mladším než 3 roky. Mateřské školy se dále naplní dětmi 
s odkladem povinné školní docházky, což bylo 36 dětí v roce 
2015, a také dětmi z okolních obcí, jejichž rodiče v Ústí nad 
Orlicí pracují.

Školství

Zdroj: Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace
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Školství

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP)
V květnu roku 2015 proběhla první jednání mezi zástupci MAS 
Orlicko a města k zajištění přípravy Místního akčního plánu 
rozvoje vzdělávání (MAP). 
Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základ-
ních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, 
škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné 
informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro 
řešení místně specifických problémů a potřeb. Tato spolu-
práce povede k:
• systémovému zlepšení řízení mateřských a základních  
 škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování 
 jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol,
• sdí lenému porozumění cí li: orientace na  kvalitní  
 a inkluzivní vzdělávání,

• podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu  
 každého žáka,
• dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte / žáka  
 v inkluzivní škole,
• zlepšení spolupráce v  území a  využívání místních  
 mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků,  
 a zlepšení spolupráce s rodiči,
• zpracování plánu investičních akcí jako nezbytné podmínce  
 přijatelnosti pro podporu projektů z IROP.

Po dalších jednáních v průběhu roku 2015 došlo k uzavření 
smlouvy o partnerství mezi MAS Orlicko, Pedagogicko-psy-
chologickou poradnou Ústí nad Orlicí a městy Ústí nad Orlicí 
a Česká Třebová k zajištění tvorby MAP. Nositelem celého 
projektu je Místní akční skupina Orlicko.

2005–06 2006–07

506

513

2007–08 2008–09

519 521

2009–10 2010–11

535

543

2011–12 2012–13 2013–14

546 547

535

2014–15

539
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Ústí nad Orlicí
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8.–12. 4. 2015  |  Filmový festival Jeden svět
14. 4. 2015    |  Krajská postupová přehlídka dětských 
         skupin scénického tance
16.–18. 4. 2015  |  23. ročník Heranovy violoncellové 
         soutěže 
6.–9. 5. 2015   |  57. ročník Kocianovy houslové soutěže 
4.–9. 5. 2015   |  10. ročník hudebního festivalu 
         Kocianovo Ústí
1.–6. 6. 2015   |  16. ročník akce Město v pohybu
19.–20. 6. 2015  |  Celostátní soutěž neprofesionální 
         f ilmové tvorby Český videosalon
14.–15. 8. 2015  |  30. ročník Janouškova Ústí 
14.–16. 8. 2015  |  90. ročník Ústecké staročeské pouti
1. 10. 2015    |  Slavnostní otevření rekonstruovaného 
         Roškotova divadla 
14. 10. 2015   |  Slavnostní večer spojený s udílením 
         Cen města a Ceny starosty 
29. 11.       |  Ústecký advent 
– 23. 12. 2015

Zdroj: Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Kultura

Ohlédnutí za rokem 2015 – významné kulturní akce 
podporované městem: 

90. Ústecká staročeská pouť
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Kultura

Příspěvkové organizace zřízené městem 
v oblasti kultury

1 |
Městské muzeum 
Návštěvnost muzea se v  roce 2015 vrátila na  úroveň let  
2012–2013 (75% r. 2014). Celkově bylo, díky výstavám pořáda-
ným v jiných regionech, s aktivitami muzea seznámeno 21 000 
osob. V Ústí nad Orlicí bylo muzeem uspořádáno 21 výstav 
a dalších 9 kulturních akcí. Bohatě byly využívány vytvořené 
doplňkové programy s dílnami a muzejní kroužek, kde děti 
získávají hravou formou vztah k historii. Správci sbírek plnili 
povinnosti dané zákonem, podíl prací se sbírkami se zvýšil cca 
o 1/5. Za přispění dotace z Pardubického kraje ve výši 50 tis. Kč 
byly doplněny kamery v 2. nadzemním podlaží budovy muzea. 
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí bylo v roce 2015 otevřeno 
312 dní. Příspěvková organizace hospodařila s přebytkem.

2 |
Městská knihovna
Městská knihovna zaznamenala během roku 2015 snížení 
počtu návštěvníků i čtenářů, zvýšilo se však využívání elek-
tronických on-line služeb knihovny. Došlo i k mírnému snížení 
počtu výpůjček. Knihovna plnila regionální funkci, na kterou 
získala jako každoročně dotaci z Pardubického kraje ve výši 
1,84 mil. Kč. Pověření výkonem regionálních funkcí předsta-
vuje výkon odborných knihovnických a metodických činností 
k zajištění knihovnických, bibliografických a informačních slu-
žeb pro 120 knihoven okresu.  Městská knihovna v roce 2015 
získala pět grantů z dotací Ministerstva kultury ČR v celkové 
výši 127,3 tis. Kč. V knihovně se konaly besedy s českými spi-
sovateli (např. Jiřinou Šiklovou, Jiřím Padevětem či M. C. Putnou), 
knihovnické lekce pro třídy základních, mateřských a střed-
ních škol, kurzy počítačové gramotnosti pro seniory a byl 
uspořádán již 5. ročník Akademie volného času (8 večerních 
přednášek regionálních autorů). Ve foyeru knihovny bylo uspo-
řádáno pracovníky knihovny 9 výstav. Příspěvková organizace 
hospodařila s přebytkem.

3 |
Klubcentrum
Klubcentrum v roce 2015 uspořádalo 238 akcí (filmová a diva-
delní představení, koncerty, představení pro děti, školní předsta-

vení, přehlídky a soutěže, přednášky, vzdělávací akce, taneční 
kurzy, kurzy jógy…), a to i přes tříměsíční výpadek Roškotova 
divadla, jehož sál procházel rekonstrukcí. Akce navštívilo 
22 635 platících diváků. Klubcentrum pořádalo či spolupořá-
dalo i řadu dalších akcí pro veřejnost, např. divadelní přehlídku 
Orlická maska, velikonoční jarmark, Heranovu violoncello-
vou soutěž, Kocianovu houslovou soutěž a hudební festival 
Kocianovo Ústí, Město v pohybu, doprovodný program Sta-
ročeské pouti, Kinematograf bratří Čadíků, slavnostní večer  
při udělování cen města, Ústecký advent, akci Česko zpívá 
koledy a další. V roce 2015 podalo Klubcentrum sedm žádostí  
o dotace na Ministerstvo kultury ČR, MŠMT a Pardubický 
kraj, organizace tímto způsobem získala finanční prostředky  
v celkové výši 497 tis. Kč. Příspěvková organizace hospodařila 
s přebytkem.

Významné kulturní spolky podporované městem

Klub přátel umění (KPU)
KPU uspořádal v  Galerii pod radnicí v  roce 2015 celkem  
10 výstav (2 813 návštěvníků). Město Ústí nad Orlicí podporuje 
činnost Klubu přátel umění každoročně částkou 260 tis. Kč.   

Malá scéna
V roce 2015 obdržela Malá scéna od města dotace v celkové 
výši 489 tis. Kč, na provoz a činnost organizace se zaměře-
ním na alternativní kulturní akce (filmové, divadelní, hudební, 
výtvarné a vzdělávací). 

Podpora kulturních aktivit

V  roce 2015 zažádalo o  podporu z  dotačního programu 
do oblasti kultury 29 organizací či fyzických osob, které žádaly 
podporu pro 47 projektů. V rozpočtu města bylo vyčleněno 
na dotační program na kulturní aktivity 500 tis. Kč. Dalších 
775  tis. Kč bylo účelově přímo v  rozpočtu města určeno 
na podporu konkrétních významných kulturních projektů, 
které má město zájem cíleně podpořit (např. KHS a Kocia-
novo Ústí, Mladá scéna, KPU). V průběhu roku 2015 bylo dále 
poskytnuto pět mimořádných individuálních dotací do oblasti 
kultury v celkové výši 50 tis. Kč.
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Podpora sportovních a volnočasových aktivit

V roce 2015 bylo možné žádat o podporu ve třech sportovních 
dotačních programech města (na sportovní činnost, na jed-
notlivé sportovní a volnočasové akce a na rozvoj a údržbu 
sportovišť), na které byly v rozpočtu města vyčleněny finanční 
prostředky ve výši 1,6 mil. Kč. Celkem v roce 2015 žádalo 
o dotace z těchto dotačních programů 38 organizací a fyzic-
kých osob, které žádaly podporu pro 62 projektů. Dalších 
1,06 mil. Kč bylo přímo v rozpočtu města účelově vyčleněno 
na podporu konkrétních významných sportovních projektů 
(rozvoj a údržba sportovišť TJ Sokol a TJ Jiskra, Rieter Open 
Ústí nad Orlicí 2015, Skiinterkriterium 2015 a další ). V prů-
běhu roku byly dále poskytnuty čtyři mimořádné individuální 
dotace do oblasti sportu v celkové výši 75 tis. Kč. V roce 2015 
byly poskytnuty také dotace do oblasti sportu z finančních 
prostředků získaných do rozpočtu města přerozdělením pro-
středků z „hazardních her a loterií “ v celkové výši 500 tis. Kč.

Ohlédnutí za rokem 2015 – významné sportovní akce 
podporované městem:

23.–24. 1. 2015  |  53. ročník lyžařských závodů žáků  
         Skiinterkriterium
28. 3. 2015    |  45. ročník šachového turnaje   
         mládeže Orlická šachovnice
9. 5. 2015    |  Mistrovství ČR a  mistrovství SR  
         v běhu na 10 000 metrů
15.–16. 5. 2015  |  14. ročník mezinárodní cyklistické  
         akce Cyklo Glacensis 2015
16. 5. 2015    |  8. ročník GENERALI-SPORT BÁRT  
         BIKEMARATHONU 
27.–28. 5. 2015  |  Sportovní liga základních škol  
         (republikové finále v minifotbale)
30.–31. 5. 2015  |  20. ročník mezinárodního volejbalo- 
         vého turnaje juniorek a kadetek
2. 6. 2015    |  Závod cross country „Ústecké  schody” 
29. 6. – 3. 7. 2015 |  Mezinárodní turnaj mužů v tenise  
         RIETER OPEN
18. 7. 2015    |  7. ročník mezinárodních závodů ve  
         skocích na kole FFT Slopestyle
7.–9. 8.2015   |  29. ročník cyklistického etapového zá- 
         vodu Regionem Orlicka
14. 11. 2015   |  15. ročník mezinárodních závodů  
         v karate O pohár starosty města

Zdroj: Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Sport
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Cestovní ruch  
a propagace
Zdroj: Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Propagace & inzerce

V rámci propagace a inzerce se město v roce 2015 prezen-
tovalo:

•		 v časopise cestovního ruchu KAM po Česku v české   
 a polské verzi,
•		 na webových stránkách KAM po Česku (kalendář akcí   
 a propagace ubytování Sport hotelu Tichá Orlice),
•		 v propozicích cyklistického závodu mládeže Regionem  
 Orlicka,
•		 ve speciálních	přílohách	MF	Dnes	(Město	v pohybu,	 		
	 Ústecký	advent,	Cesty	městy,	Pardubický	kraj),
•		 webovým	bannerem	s upoutávkou	na akci	Město	v pohybu		
	 (turistika.cz),
•		 v týdeníku	5	+	2	(Ústecký	advent),
•		 ve speciálech	KAM	po Česku:	Cyklospeciál,	První	republika,
•		 v brožuře	Města	a obce	Pardubického	kraje.

Prezentace města na veletrzích a výstavách 

•		 Infocentrum prezentovalo město na největším českém 
 veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze (24. roč.),
•		 ostatní	veletrhy	s účastí	města	Ústí	nad	Orlicí:
	 	 	 Regiontour	Brno,	Infotour	Hradec	Králové,			
	 	 	 Dovolená	Ostrava
	 	 	 (Prezentace	města	na těchto	veletrzích	byla	zajiš-	
	 	 	 těna	Destinačními	společnostmi	Východní	Čechy		 	
	 	 	 a Orlické		hory	a Podorlicko.),
•		 město se účastnilo v prosinci 2015 Vánočních trhů   
 v německém partnerském městě Berlín – Neukölln.

Dotace 

Město, jako zřizovatel turistického informačního centra, obdr-
želo v roce 2015 finanční dotaci od Pardubického kraje ve výši 
59 422 Kč na jeho provoz a zlepšení služeb. 
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Návštěvnost turistického informačního centra

V roce 2015 využilo služeb městského infocentra 22 513 návště-
vníků. Průměrná měsíční návštěvnost byla 1 876 návštěvníků 
a průměrná denní návštěvnost tak činila cca 63 návštěvníků.

Cestovní ruch a propagace

Vydavatelská činnost 

V roce 2015 vydalo město tyto nové propagační materiály:
•		 kapesní kalendáře na rok 2016 (3 druhy) a nástěnné  
 kalendáře pro rok 2016,
•		 knižní obrazovou brožuru o městě Ústí nad Orlicí – město  
 mnoha možností,
•		 letáky s turistickou nabídkou pro seniory, rodiny s dětmi, 
•		 mapu města a historii města,
•		 kalendář akcí na rok 2016,
•		 jednolistové nástěnné kalendáře pro rok 2016,
•		 obnovení nástěnné mapy města v prostorách budovy  
 radnice,
•		 nový design krabiček lázeňských oplatků,
•		 realizace prvků jednotného vizuálního stylu města (např.  
 vizitky pro pracovníky města, návrhy tiskopisů, polep  
 dveří, polep služebních aut, plakáty k propagaci měst- 
 ských akcí, prezentační desky, obaly úředních dokumentů).

Novinky v roce 2015

V roce 2015 proběhla úprava vnitřních prostor infocentra 
ve  vestibulu radnice. Prostory bylo nutné přeorganizovat 
po zrušení přepážky ČD v těchto prostorách. Celý interiér byl 
dispozičně změněn. Vznikl tak prostor pro pracoviště turistic-
kého informačního centra a nově podatelny městského úřadu. 
Při dekoraci interiéru byly použity prvky nového vizuálního stylu 
města. Vznikl tak komfortnější a přívětivější prostor jak pro 
návštěvníky turistického informačního centra, tak pro poda-
telnu městského úřadu. (viz fotografie na str. 47)

Certifikace TIC

V roce 2015 byla provedena recertif ikace městského Turi-
stického informačního centra (TIC) asociací A.T.I.C. (Asoci-
ace turistických informačních center ČR). TIC města uspělo 
a obhájilo certifikát svých služeb v kategorii B.

Rok Počet návštěvníků

2012 18 519                    

2013 17 819                    

2014 17 846                    

2015 22 513                    

Veletrh cestovního ruchu, Praha 
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Objem finančních prostředků přidělených v oblasti 
památkové péče

V souladu s vyhlášenými dotačními programy na rok 2015 
do  oblasti zachování a  obnovy památkového fondu byly 
poskytnuty dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí.
Celková částka 250 tis. Kč byla rozdělena na opravu a přípravu 
obnovy těchto kulturních památek:
•		 ŘKF Ústí nad Orlicí – oprava střechy děkanství čp. 19,
•		 TJ Sokol, Ústí nad Orlicí – oprava pomníku sokolským  
 obětem 2. světové války,
•		 Roškotovo divadlo – obnova oken,
•		 sousoší Nejsvětější Trojice – restaurování,
•		 socha P. Marie, Mírové náměstí -  dokončení restaurování.

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností (ORP)

Finanční příspěvek, poskytovaný Ministerstvem kultury ČR, 
na tento program je určen na zachování a obnovu nemovitých 
kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezer-
vace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které 
nejsou ve vlastnictví České republiky. Stanovená částka pro 
ORP Ústí nad Orlicí činila 486 tis. Kč. Program byl realizován 
v jednom výběrovém kole. Příspěvek byl použit na opravu 
těchto kulturních památek:

•		 venkovská usedlost čp.18, Dolní Dobrouč - oprava dveří,
•		 venkovský dům čp.10, Voděrady - obnova střechy,
•		 železniční strážní domek čp. 51, Sudislav nad Orlicí,   
 obnova střechy.

Program regenerace městské památkové zóny (MPZ) 

Finanční příspěvky poskytované Ministerstvem kultury ČR 
v Programu regenerace MPZ jsou určeny na úhradu prací 
zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kul-
turní památky nacházející se na území Městské památkové 
zóny v Ústí nad Orlicí.
Město Ústí nad Orlicí obdrželo z  Programu regenerace 
MPZ na rok 2015 dotaci ve výši 1,09 mil. Kč. Z této dotace 
a z finančních prostředků města ve výši 567 tis. Kč byla zre-
alizována oprava následujících objektů:
• radnice čp. 16, Ústí nad Orlicí – obnova oken a fasády  
 do ulic Kostelní a Sychrova,
• socha P. Marie, Ústí nad Orlicí – restaurování,
• sousoší Nejsvětější Trojice, Ústí nad Orlicí - restaurování,
•	 měšťanský dům čp. 22, Ústí nad Orlicí – obnova střechy  
 a repasování oken,
• měšťanský dům čp. 23, Ústí nad Orlicí – obnova uličních  
 fasád a výměna oken,
• měšťanský dům čp. 104, Ústí nad Orlicí – obnova střechy.

Památková
péče
Zdroj: Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace
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Pozn.: Údaje ke dni 31. 12. příslušného roku.

Obyvatelstvo

Zdroj: Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Město Ústí nad Orlicí 2012 2013 2014

14 265 14 166 14 057

135 123 119

162 162 167

Počet obyvatel

Počet narozených dětí

Počet úmrtí

46 45 54

2015

14 395

115

159

49Počet uzavřených sňatků

Migrace přihlášení do města odstěhování z města

1832014 225

stěhování na území města

374

1642015 220 383
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Sňatky

22 sňatků
občanské – obřadní síň

10 sňatků
občanské – Hernychova
vila

8 sňatky
občanské – mimo
obřadní síně

9 sňatků
církevní

2012 2013 2014

Počet narozených dětí 
v Orlickoústecké 

nemocnici 

děvčata
chlapci 1132

1223

1353

549
621

670

583
602

2015

1266

596

670
683
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Vybrané služby 
obyvatelstvu
Zdroj: Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend
             Kancelář tajemníka
             Odbor právní a obecního živnostenského úřadu

Úkony vidimace a legalizace 2012 2013 2014

4 766 3 796 3 444

2 737 2 007 1 382

7 503 5 803 4 826

počet ověřených podpisů

počet ověřených listin

úkony celkem

251 330 211 320 164 370

3 138

1 125

4 263

142 696správní poplatky celkem v Kč

2015

   

2012

3 158počet vydaných OP

správní poplatky v Kč

počet vydaných CD

správní poplatky v Kč 

68 900

1 718

615 700

2013

3 365

65 400

1 352

605 600

2015

4 956

59 200

1 801

859 750

2014

3 638

75 550

1 531

718 900

Rok

Občanské průkazy

Cestovní doklady



[ 37 ]
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Statistika počtu odeslaných a doručených dokumentů přes podatelnu Městského úřadu Ústí nad Orlicí

přijatá pošta 
celkem

rok odeslaná pošta 
celkem

přijaté datové 
zprávy

přijaté zprávy 
prostřednictvím 

e-podatelny

odeslané datové 
zprávy

26 9832013 28 726 6 385 1307 739

27 9462014 29 385 6 836 2288 420

28 2712015 28 698 7 076 4167 859

Projekt „Společný nákup – společná úspora“

Město Ústí nad Orlicí v roce 2015 opět, po dvou letech, podpo-
řilo projekt Společný nákup – společná úspora,  jehož hlavním 
cílem bylo pomoci snížit ceny elektrické energie a zemního 
plynu občanům a podnikatelům našeho města. Na základě 
elektronické aukce konané dne 26. 6. 2015, za spoluúčasti 
dalších měst a obcí napříč celou Českou republikou, byla dosa-
žena v rámci města Ústí nad Orlicí průměrná úspora na elek-

trické energii 18 % a na zemním plynu 24 %. Přestože počet 
zúčastněných domácností (31) v této elektronické aukci nebyl 
nijak závratný, lze konstatovat, že výsledek je velmi dobrý. 
Vykazovaná statistika účasti byla zejména ovlivněna tím, že 
velké množství občanů využilo nabídky společnosti e-CENTRE 
již na počátku roku 2015 a jejich odběrná místa byla zařazena 
do jedné z předešlých, již realizovaných e-aukcí.



Zdroj: ilustrační text
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Rejstřík 
trestů

Rok 2015 Obchodní 
rejstřík

Živ. 
rejstřík

Bod. 
hodnocení, 
autovraky, 
insol. 
rejstřík

Katastr 
nemovit.

Konverze 
dat

Datové 
schránky

Základní 
registry

Celkem

21leden 7 6 3 11 6 7 0 61

18únor 2 5 1 5 0 3 0 34

22březen 5 3 2 5 5 5 2 49

25duben 4 2 0 6 4 2 0 43

23květen 7 2 1 7 1 4 0 45

28červen 3 2 0 4 5 2 0 44

32červenec 4 4 0 2 4 2 0 48

29srpen 8 8 3 2 3 1 0 54

26září 2 2 0 3 1 0 0 34

25říjen 2 2 0 2 8 2 0 41

31listopad 9 4 2 6 11 1 1 65

23prosinec 7 5 0 2 1 2 0 40

303celkem počet 60 45 12 55 49 31 3 558

30 000celkem Kč 7 250 5 800 1 600 6 200 2 670 600 53420300

Czech POINT

Vybrané služby obyvatelstvu v číslech
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Celkem bylo za rok 2015 provedeno 11 438 úkonů. Na správ-
ních poplatcích registru vozidel bylo vybráno cca 2,19 mil. Kč. 
Ekologické poplatky činily 1,05 mil. Kč.

Na správních poplatcích za vydávání řidičských průkazů bylo 
v roce 2015 vybráno celkem 186 tis. Kč.

Za rok 2015 bylo na správních poplatcích za zkoušky uchazečů 
o řidičská oprávnění vybráno 320 tis. Kč, což je o 20 tis. Kč více 
než v roce 2014.

Doprava

Zdroj: Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Řidičské průkazy

Rok 2015

2481Počet vydaných řidičských průkazů

Typ

105

125Počet vydaných mezinárodních řidičských 
průkazů

Počet vydaných digitálních karet

19 898Celkový počet registrovaných řidičů (ORP 
Ústí nad Orlicí)
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Doprava

Registr vozidel Rok 2015

828

1817

První registrace vozidla

Zánik vozidla

166

24

Vývoz do zahraničí

Změna motoru, VIN

36

68

Změna barvy

Změna vlastníka

158

21

Výměna RZ

Přestavba, stavba vozidla

10

147

Technická prohlídka

Indikace na vozidle

250

202

Změna na vybavení vozidla

Výměna technického průkazu

3189

59

Oprava v kartách vozidel

Dědictví

462

809

Výměna ORV

Vyřazení provozu - depozit

283Vyzvednutí z vyřazení z provozu

475

14

Změna registračního místa

Tisk dokumentů, bianko TP

77Doregistrace TP

81

1301

Oprava migrace

Změna vlastníka a provozovatele

961Odeslání vozidla



[ 41 ]

Doprava

Zkoušky uchazečů o řidičské oprávnění Rok 2015

19

22

A1

A2

24

169

A

B

51

14

B+C

C

22

16

C+E

T

0

85

D

Profesní průkaz

Úspěšnost 
uchazečů o řidičské 
oprávnění

Celkem bylo odzkoušeno 
u první zkoušky: 
337 uchazečů

206
U první zkoušky prospělo

131
U první zkoušky 

neprospělo
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V roce 2015 bylo zpracováno celkem 7 253 dokumentů týka-
jících se živnostenského podnikání a zemědělských podnika-

telů. Na správních poplatcích za úkony živnostenského úřadu 
bylo vybráno celkem 282 tis. Kč.

Zdroj: Odbor právní a obecního živnostenského úřadu

Podnikání

Podnikatelé s platným živnostenským oprávněním Počet

4431

1

Fyzická osoba

Fyzická osoba zahraniční s organizační složkou

105

640

Fyzická osoba zahraniční

Právnická osoba

1

5178

Právnická osoba zahraniční

Celkem

Podnikatelé s platným osvědčením zemědělského podnikatele Počet

159

13

Fyzická osoba

Právnická osoba

172Celkem



[ 43 ]

Podnikání

Aktivní živnostenská oprávnění Počet

325

3 688

Fyzická osoba – koncesovaná

Fyzická osoba – ohlašovací volná

1 794Fyzická osoba – ohlašovací řemeslná

524

1

Fyzická osoba – ohlašovací vázaná

Fyzická osoba zahraniční s organizační složkou – ohlašovací řemeslná

6 332Fyzická osoba celkem

131

613

Právnická osoba – koncesovaná

Právnická osoba – ohlašovací volná

373Právnická osoba – ohlašovací řemeslná

180

1 297

Právnická osoba – ohlašovací vázaná

Právnická osoba celkem

20Fyzická osoba zahraniční - koncesovaná

97

34

Fyzická osoba zahraniční – ohlašovací volná

Fyzická osoba zahraniční – ohlašovací řemeslná

5Fyzická osoba zahraniční – ohlašovací vázaná

156

1

Fyzická osoba zahraniční celkem

Právnická osoba zahraniční – ohlašovací volná

1Právnická osoba zahraniční celkem

7 786Celkem
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Ústecké listy – redesign

Od září 2015 vychází městský zpravodaj v nové grafické 
podobě. Zrealizován byl redesign Ústeckých listů v souladu 
s novým vizuálním stylem města. Nové je typografické čle-
nění textu do tří sloupců, nové jsou piktogramy jednotlivých 
rubrik a celková barevnost. Zpravodaj vychází ve dvoubarevné 
podobě, modro-černé. Zůstala zachována měsíční periodicita 
vydávání, počet výtisků a uzávěrka 10. den předešlého měsíce. 

Rada města na svém jednání v červnu 2015 odsouhlasila Pra-
vidla pro vydávání městského zpravodaje. Ta upravují nejen 
přípravu, výrobu a distribuci zpravodaje, ale také rozsah pří-
spěvků dopisovatelů a pravidla inzerce a reklamy.

Celkové roční výdaje na výrobu a distribuci zpravodaje v roce 
2015 činily 625 tis. Kč.

Webové stránky města 

Webové stránky města jsou již trvalou součástí prezentace 
města a jednou z důležitých forem informování občanů o jeho 
aktivitách. V roce 2015 jsme na našich webových stránkách při-
nesli fotografie, videa a informace z více jak 320 akcí z města 
a  jeho okolí. Internetové stránky města byly za  rok 2015 

zobrazeny více jak milionkrát s unikátním zobrazením pře-
sahujícím 600 tisíc. V archivu města je v současnosti přes 
220 tisíc převážně fotografií a videí o celkové velikosti více 
jak 1 TB dat.

Již čtrnáct let realizujeme pravidelné zpravodajství na webu 
města a jsme jediní, kdo přináší tyto zprávy nejrychleji, tedy 
aktuální informace vždy v den události.

V  roce 2015 jsme na  serveru YouTube, prostřednictvím 
našeho video kanálu, uveřejnili téměř 120 video reportáží 
a záznamů, které byly zhlédnuty více jak 420 tisíc krát a v sou-
časné době máme téměř 500 odběratelů našeho kanálu. 
Nejsledovanějším videem celkově je reportáž z vyprošťování 
havarovaného jeřábu z 1. 4. 2014. Toto video dosáhlo přes 
520 tisíc zhlédnutí a nadále  má velkou sledovanost.

Dalším důležitým informačním kanálem je facebookový profil 
města, který zrcadlí události a informace z webu a na tyto 
odkazuje.

Tradiční setkávání

Vedení města vytváří možnosti si promluvit s občany o pro-
blémech, které je trápí, a to formou pravidelných setkání 

Zdroj: Kancelář tajemníka 
             Oddělení cestovního ruchu a propagace

Informování 
veřejnosti
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Informování veřejnosti

Regionální televize OIK

Informace o aktuálním dění ve městě přináší občanům regi-
onální televizní kanál OIK. V pravidelném zpravodajství zve-
řejňuje aktuality z veřejného a spolkového života ve městě, 
z kulturních, společenských a sportovních akcí, které se konají 
ve městě a jeho okrajových částech.

s veřejností, která v roce 2015 proběhla dne 20. 5. 2015 
a 18. 11. 2015 v Malé scéně.

Ve dnech 19. 3. 2015 a 14. 10. 2015 se uskutečnily pracovní 
porady starostů obcí správního obvodu Ústí nad Orlicí, na kte-
rých byla diskutována aktuální témata z různých oblastí státní 
správy a samosprávy.
 

Přehled vybraných dokumentů uveřejněných na webu města

6

6

6

35

35

38

39

29

19

14

24

16

rok
soubory tiskových 
zpráv

zápisy z jednání 
osadních výborů

přehledy usnesení 
ze zasedání Rady 
města Ústí nad Orlicí

Přehledy usnesení ze 
zasedání Zastupitelstva 
města Ústí nad Orlicí

2012

2013

2014

73529112015

Mladá fronta Dnesrok Orlický deník

322012 198

162013 219

162014 218

152015 216

Periodika s největším počtem poskytnutých informací o městě Ústí nad Orlicí
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Informování veřejnosti

Statistika počtu návštěvníků webových stránek www.ustinadorlici.cz

rok 2015

27 735

21 210

25 774

24 793

29 799

34 328

19 071

21 011

21 268

rok 2014

17 460

15 259

19 449

20 854

24 791

30 811

15 079

27 427

24 195

rok 2013rok 2012

počet návštěvníků
měsíc

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

20 958

23 235

21 317

290 499

24 750

22 022

26 881

33 587

32 390

34 462

23 051

32 168

27 554

32 108

30 849 

25 597

345 419

den

21 710

22 829

21 732

261 596

16 151

14 721

15 236

16 609

20 199

23 233

13 184

18 656

13 933

16 824

17 131

15 285

201 162

den

měsíc

485

14 737

říjen

listopad

prosinec

celkem

průměry návštěvnosti
den

měsíc

551

16 764

den

měsíc

796

21 780 měsíc

796

24 208
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Informování veřejnosti
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