
Zastupitelé, zvolení do Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí ve volbách, které se uskutečnily ve dnech            

10. a 11. října 2014 za Sdružení nezávislých kandidátů – OUŠŤÁCI, Českou stranu sociálně demokratickou, 

Křesťanskou demokratickou unii – Československou stranu lidovou a Občanskou demokratickou stranu 

s podporou nezávislých kandidátů v návaznosti na koaliční dohodu o povolební spolupráci uzavřenou dne  

20. října 2014, vyhlašují toto 

 

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ 
 
Cílem programového prohlášení je zodpovědné hospodaření, plnění finančních závazků a přirozený rozvoj 

města. Ve spolupráci s ostatními členy zastupitelstva budeme usilovat o bezpečné a pozitivně se rozvíjející 

město včetně všech jeho částí. Naší snahou bude vytvářet příznivé podmínky a podporovat všestranné 

aktivity, které povedou ke spokojenému životu našich občanů.  
 

Programové prohlášení budeme uskutečňovat zejména plněním níže uvedených bodů:   

 

1. HOSPODAŘENÍ MĚSTA 
 

1.1 Transparentní nakládání s finančními prostředky města zajistíme realizací „rozklikávacího“ rozpočtu s 
otevřenými daty (tzn. průběžné zveřejňování plateb, příjmů a výdajů, vývoje čerpání městského rozpočtu 
v čase, grantových žádostí a poskytnutých podpor apod.).  

 

1.2 Zvýšíme aktivity v zapojování schválených projektů města do strukturálních fondů Evropské unie, 
státního rozpočtu, dotačních titulů České republiky, grantů Pardubického kraje apod. 

 

1.3 Efektivní vynakládání finančních prostředků města zajistíme otevřenými veřejnými zakázkami 
zveřejňovanými na elektronickém tržišti. 

 

1.4 Nebudeme navyšovat provozní výdaje městského úřadu a městských organizací, pokud tyto náklady 
nebudou kryty dotací ze státního rozpočtu. 

 

1.5 Nadále zajistíme centrální nákup všech energií a telekomunikačních služeb pro městský úřad, městské 
příspěvkové organizace a společnosti ve vlastnictví města. Podpoříme centrální nákup energií pro občany 
a firmy. 

 

1.6 Budeme nadále transparentně zveřejňovat výdaje na městské slavnosti a na významné akce 
podporované městem. 

 

1.7 Nadále budeme snižovat zadluženost města. Dlouhodobé úvěry budeme realizovat pouze na zásadní a 
významné akce s dotační účastí (např. Revitalizace Perla 01) nebo projekty s finanční návratností (např. 
zateplení veřejných budov nebo rekonstrukce bytových domů). 

 

1.8 Hospodaření a dodržování rozpočtové kázně u všech organizací zřizovaných městem zajistíme 
sjednocenou metodikou kontroly. 

 

2.    INVESTICE 
 

2.1 Z důvodu finančních závazků a zadluženosti města sestavíme investiční plán daného volebního období se 
specifikací klíčových investic každého kalendářního roku. Jednotlivé investiční akce budou realizovány po 
časově dostatečné, důsledné a kvalitní přípravě. Výběrová řízení zaměříme nejen na cenu, ale také na 
ověřenou kvalitu a dosaženou odbornou zkušenost uchazeče.  

 

2.2 Mezi priority investiční výstavby řadíme zejména dokončení projektové přípravy revitalizace území Perla 
01 včetně vypracování investičních záměrů jako podkladů pro dotační žádosti, rekonstrukci ulice TGM a 
ČSA, zateplení ZŠ Komenského – Na Štěpnici, revitalizaci centra městské památkové zóny, rekonstrukci 
bývalé ubytovny Dukla za účelem startovacích bytů, rekonstrukci hasičské zbrojnice SDH Hylváty, 
rekonstrukci společenského sálu v Knapovci a aktivní spoluúčast na dokončení projektové přípravy 
Protipovodňových opatření na Tiché Orlici. 

 



2.3 S ohledem na investiční přípravu budeme definovat konkrétní stanovisko k problematice přemístění 
Stacionáře, zajištění kapacity mateřských škol, zateplení MŠ Na Výsluní a MŠ Klubíčko a přemístění 
městské policie. 

 

2.4 Zaměříme se na běžnou opravu a obnovu městského majetku (zejména chodníků, komunikací, parků, 
dětských hřišť a městského mobiliáře) a na systematickou péči o kulturní dědictví města (např. obnova 
kamenosochařských děl a jejich umístění do původních lokalit s využitím příslušných dotačních titulů). 

 

2.5 Prohloubíme součinnost s osadními výbory a pravidelnými investicemi zabezpečíme další rozvoj a 
základní občanskou vybavenost všech částí města.   

 

2.6 U investičních akcí týkajících se okrajových částí města umožníme účast zástupců osadních výborů ve 
výběrových komisích.  

 

3. ROZVOJ MĚSTA A PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 
 

3.1 Dokončíme a ke schválení předložíme nový Územní plán města a budeme každoročně vyhodnocovat a 
aktualizovat Strategický plán města. 

 

3.2 Dokončíme a ke schválení předložíme Regulační plán Revitalizace území Perla 01 a dále budeme 
pokračovat v následné projektové přípravě a specifikaci investičních záměrů a možnostech financování. 

 

3.3 Nadále povedeme aktivní jednání s vlastníkem historické budovy vlakového nádraží o její rekonstrukci a 
o využití v souvislosti s dokončením modernizace železničního koridoru.  

 

3.4 Aktivně podpoříme realizaci nové podnikatelské lokality v prostoru silnic I/14 a II/315 a zachováme 
dostupné ceny prodeje pozemků nebo pronájmů nemovitostí za účelem podnikání. Tím zachováme 
vhodné podmínky pro investory vytvářející nové pracovní příležitosti. 

 

3.5 Budeme definovat možnosti podnikatelského rozvoje v areálu bývalé Prefy a Perly 06. 
 

3.6 Podpoříme místní výrobce nabídkou jejich produktů prostřednictvím aktivit města (např. při setkávání 
partnerských měst, městských slavnostech, trzích apod.). 

 

3.7 Prostřednictvím společnosti TEPVOS, spol. s r.o. budeme i nadále maximálně využívat činností veřejně 
prospěšných prací. 

 

3.8 Budeme iniciovat každoroční setkání s ústeckými podnikateli za účelem vzájemné informovanosti.  
 

4. BYDLENÍ A MÍSTNÍ DOPRAVA 
 

4.1 Vytvoříme podmínky pro dokončení prodeje stavebních parcel pro výstavbu rodinných a bytových domů 
v lokalitě Štěpnice U Letiště a budeme pokračovat v privatizaci bytového fondu. 

 

4.2 Nezvýšíme daň z nemovitostí a cenu vodného a stočného udržíme na nejnižší možné úrovni v souladu 
s právními předpisy. 

 

4.3 Naším cílem je i nadále důsledně a efektivně řešit dlužníky nájemného z městského bytového fondu. 
Nezměníme zásadní a cílený postup proti neplatičům. 

 

4.4 Vyhodnotíme provoz parkovacího systému a rozšíříme možnost bezplatného parkování v areálu bývalé 
Perly 01. 

 

4.5 S vlastníkem autobusového nádraží začneme řešit jeho možné přemístění nebo kapacitní zefektivnění 
tohoto prostoru za předpokladu zachování plné dopravní obslužnosti centra města.  

 

4.6 Budeme řešit dopravní obslužnost hlavního vlakového nádraží a okrajových částí města prověřením 
možnosti realizace místní hromadné dopravy.  

 

4.7 Nadále zajistíme finanční prostředky na údržbu stávajících cyklostezek. 
 

4.8 Zaměříme se na řešení dopravy v souladu s novou dopravní studií a novým Územním plánem města. Ve 
spolupráci s DI Policie ČR zpracujeme koncepci městské cyklodopravy a po odsouhlasení ji začneme 
postupně realizovat.  

 

4.9 Pro zvýšení bezpečnosti chodců rozšíříme počet osvětlených přechodů pro chodce. 



5.     INFORMOVANOST A KOMUNIKACE S OBČANY 
 

5.1 Budeme zajišťovat včasnou aktualizaci webových stránek města a informativní formu Ústeckých listů. 
 

5.2 Nadále budeme zveřejňovat výsledky hlasování rady a zastupitelstva města jmenovitě.    
 

5.3 Zvýšíme kvalitu práce výborů ZM a komisí RM zveřejňováním zápisů z jednání včetně jmenovitého 
přehledu účasti na nich. 

 

5.4 Zajistíme informovanost občanů prostřednictvím Ústeckých listů a pravidelnými besedami veřejnosti 
s vedením města.  

 

6.     BEZPEČNOST 
 

6.1. Nadále budeme podporovat spolupráci mezi Městskou policií a Policií ČR se zaměřením na prevenci 
kriminality a porušování veřejného pořádku. Podpoříme činnost asistenta prevence kriminality. 
Spolupráce v této oblasti bude pokračovat také se základními a středními školami.    

 

6.2 Prioritní zůstává efektivnost činnosti Městské policie zejména při předcházení trestné činnosti a při 
řešení rušení nočního klidu. Činnost Městské policie zaměříme na potlačování vandalismu a na negativní 
sociální jevy. 

 

6.3 Po regulaci hazardu na území města zvýšíme důraz na kontrolu restaurací s neomezenou pracovní dobou 
a na konzumaci a prodej alkoholu nezletilým osobám. 

 

6.4 Zajistíme plnohodnotný rozvoj a obnovu techniky jednotek sboru dobrovolných hasičů a k realizaci 
připravíme síť varovného a vyrozumívacího systému. 

 

6.5 Za předpokladu získání dotačního titulu jsme připraveni finančně podpořit realizaci akce Protipovodňová 
opatření na Tiché Orlici.  

 

7.    MĚSTEM ZŘÍZENÉ ORGANIZACE A SPOLEČNOSTI, SPRÁVA MAJETKU  
 

7.1 Zachováme finanční podporu umožňující rozvoj příspěvkových organizací a společností zřízených 
městem. 

 

7.2 Zvýšenou kontrolní činností budeme zkvalitňovat a zefektivňovat služby společnosti TEPVOS, spol. s r.o. 
 

7.3 Zajistíme plnění Memoranda o rozvoji soustavy centralizovaného zdroje tepla. 
 

7.4 Vyhodnotíme plnění nové smlouvy se společností DÉMOS, spol. s r.o. Zachováme a podpoříme rozvoj 
organizační jednotky Správa lesů města Ústí nad Orlicí. 

 

7.5 Umožníme vznik pracovní skupiny pro řešení problematiky revitalizace území bývalé Perly 01 a vytvoříme 
podmínky pro její činnost. 

 

7.6 Nadále budeme zajišťovat důsledné dodržování efektivnosti a transparentnosti veřejných zakázek 
realizovaných příspěvkovými organizacemi a městskými společnostmi. 

 

8.     KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS 
 

8.1 Nadále budeme podporovat spolkové a sportovní činnosti ve městě. Definovány budou pro město 
významné akce (např. národní přehlídky a soutěže). Prioritou zůstávají akce a činnosti zaměřené 
především na děti a mládež do 18 let. 

 

8.2 Zajistíme finanční prostředky na pravidelnou údržbu a obnovu stávajících hřišť, sportovních ploch a 
odpočinkových lokalit. Podpoříme výstavbu nových odpočinkových zón s cvičebními prvky. 

 

8.3 Budeme podporovat a iniciovat aktivity související s oživením veřejného prostoru Kociánka v době 
letních prázdnin. 

 

8.4 Nadále budeme podporovat zahraniční spolupráce škol, dobrovolných hasičů, sportovních a kulturních 
organizací, seniorů a dalších subjektů projevujících zájem o tuto spolupráci.  

 

8.5 Nadále budeme podporovat činnost DDM, ZUŠ, Malé scény, Senior klubu, Klubu přátel umění a ostatních 
spolků a organizací, které splňují grantová kriteria.   



9.     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

9.1 Zajistíme dokončení výstavby nového sběrného dvora a připravíme pro občany města motivační program 
v oblasti třídění odpadu. 

 

9.2 Připravíme podmínky pro konkrétní správcovství nad jednotlivými parky. 
 

9.3 Prověříme efektivnost a reálnost výstavby městské kompostárny. 
 

9.4 Nadále budeme důrazně kontrolovat běžnou údržbu veřejné zeleně a budeme pokračovat v aktivním 
rozvoji Nadačního fondu „ZELENÉ OUSTÍ“. 

 

9.5 Prověříme možnost výkupu parku v Hylvátech a připravíme k realizaci revitalizaci parku pod Roškotovým 
divadlem. 

 

9.6 Nadále budeme naplňovat smlouvu o vzájemné spolupráci s Římskokatolickou farností, děkanstvím Ústí 
nad Orlicí za účelem realizace projektu „Revitalizace centra městské památkové zóny Ústí nad Orlicí“. 
Touto akcí získá ústecká veřejnost přirozený park uprostřed města, který umožní propojení s okolím 
Roškotova divadla. 

 

10.   ŠKOLSTVÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ 
 

10.1 Zajistíme finanční prostředky na údržbu a obnovu stávajících budov mateřských a základních škol a budeme 
podporovat a iniciovat aktivity, které souvisejí s činností předškolní a školní mládeže. 

 

10.2 Zachováme grantovou podporu na vzdělávací a protidrogové projekty. 
 

10.3 Prověříme stávající kapacity mateřských škol a připravíme k realizaci jejich případné rozšíření.  
 

10.4  Zachováme podporu a potřebné investice do rozvoje činnosti Centra sociálních služeb, Domova důchodců a 
Stacionáře a prověříme možnost organizačního sloučení těchto organizací s důrazem na kvalitu 
poskytovaných služeb a jejich maximální efektivitu.  

 

10.5 Zachováme stávající grantovou podporu neziskových organizací s důrazem na potřebnost dotované služby. 
Zachováme a zefektivníme proces komunitního plánování sociálních služeb. 

 

10.6 Finančně podpoříme aktivity osob v seniorském věku a Senior dopravu. Nadále budeme podporovat Veletrh 
sociálních služeb, Integrační den zdravotně postižených osob, volnočasový klub KAMIN, příměstské tábory a 
pobyt dětí ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí. 

 

10.7 Umožníme rozšíření nabídky Domova důchodců o vznik lůžek přechodné péče a podpoříme sociální dotace 
na podporu bydlení. 

 

10.8 Ve spolupráci s neziskovými organizacemi vytvoříme podmínky pro umožnění samostatného bydlení osob 
s mentálním a duševním postižením a pro realizaci prostupného bydlení.  

 

10.9 Nadále budeme podporovat Nadační fond „S námi je tu lépe!“ založený Orlickoústeckou nemocnicí a.s.  
 
 
 
V Ústí nad Orlicí 28. prosince 2014 
 
 
 
 
Zastupitelé zvolení za Sdružení nezávislých kandidátů – OUŠŤÁCI 

Zastupitelé zvolení za Českou stranu sociálně demokratickou 

Zastupitelé zvolení za Křesťanskou demokratickou unii – Československou stranu lidovou 

Zastupitelé zvoleni za Občanskou demokratickou stranu s podporou nezávislých kandidátů 


