1

OBSAH
OBSAH ...................................................................................................................................... 2
ÚVODNÍ SLOVO ..................................................................................................................... 3
ZÁKLADNÍ ÚDAJE ................................................................................................................ 4
FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ................................................................................................. 5
SPRÁVA MAJETKU MĚSTA ............................................................................................. 10
VÝZNAMNÉ STAVEBNÍ AKCE ........................................................................................ 11
PÉČE O VZHLED A ČISTOTU MĚSTA ........................................................................... 13
ŠKOLSTVÍ ............................................................................................................................. 14
KULTURA .............................................................................................................................. 17
SPORT..................................................................................................................................... 20
CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE .................................................................................. 21
PAMÁTKOVÁ PÉČE............................................................................................................ 26
SOCIÁLNÍ PÉČE .................................................................................................................. 28
OBYVATELSTVO................................................................................................................. 32
SLUŽBY OBYVATELSTVU ................................................................................................ 33
DOPRAVA .............................................................................................................................. 36
PODNIKÁNÍ ........................................................................................................................... 38
VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ ................................................................................................... 39
KRIZOVÉ ŘÍZENÍ ................................................................................................................ 41
MĚSTSKÝ ÚŘAD .................................................................................................................. 42
SYSTÉMOVÁ A ÚSPORNÁ OPATŘENÍ .......................................................................... 44

2

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení zastupitelé, milí spoluobčané,

letos Vám již podruhé předkládáme výroční zprávu o činnosti Městského úřadu Ústí nad
Orlicí. V této zprávě jsme pro Vás připravili řadu informací o vybraných činnostech
městského úřadu za uplynulý rok 2012, a to opět především prostřednictvím čísel.

Rok 2012 byl rokem dalších organizačních změn v rámci úřadu. Ta nejvýznamnější se
odvíjela od celostátní reorganizace úřadů práce, v rámci které byly z městského úřadu
převedeny od 1. 1. 2012 na Úřad práce v Ústí nad Orlicí agendy nepojistných dávek pro
osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči a hmotné nouze. Současně s převodem
agend přešly na úřad práce dvě pracovnice z odboru sociálních služeb. Na základě novely
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, byly nově vymezeny činnosti sociální práce na
obecních úřadech s rozšířenou působností. Současně na čtyřech odborech od 1. 1. 2012 byla
vytvořena oddělení, což nám pomohlo ke zvýšení kvality a produktivity práce. V důsledku
výše uvedených a dalších organizačních změn došlo ke snížení počtu zaměstnanců zařazených
do městského úřadu meziročně o 7 pracovních míst.

Věřím, že informace obsažené v této zprávě pro Vás budou přínosné a zajímavé. Velice rádi si
však vyslechneme také vaše náměty a připomínky.

JUDr. Eva Kalousková
tajemnice Městského úřadu Ústí nad Orlicí
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Statistické údaje o městě a jeho správním obvodu jsou uváděny aktuálně k datu 31. 12. 2012.

Základní údaje o městě Ústí nad Orlicí
Rozloha katastru města
Počet obyvatel města
Zeměpisná šířka
Zeměpisná délka
Nadmořská výška
Části města

36,36 km2
14 265
49o58´ s.š.
16 o24´ v.d.
340 m n. m.
Černovír, Dolní Houžovec, Horní Houžovec, Hylváty,
Kerhartice, Knapovec, Oldřichovice, Ústí nad Orlicí

Základní údaje o správním obvodu města Ústí nad Orlicí
Rozloha správního obvodu
Počet obyvatel správního obvodu
Počet obcí správního obvodu (včetně Ústí nad Orlicí)
Průměrná míra nezaměstnanosti v okrese Ústí nad Orlicí
Průměrná míra nezaměstnanosti v Pardubickém kraji

190,43 km2
26 651
16
8,1 %
8,1 %
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FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ
Zdroj: Finanční odbor

Sestavení rozpočtu na rok 2012
Rozpočet na rok 2012 město sestavovalo s ohledem na stávající vnější i vnitřní podmínky.
Vnější podmínky hospodaření místních samospráv byly v roce 2012 ovlivněny trendy, které
působily na jejich finanční situaci v několika předcházejících letech. Tyto vlivy byly od roku
2009 charakterizovány v prvé řadě výrazným poklesem daňových příjmů jak z důvodu
snižování daní, tak z důvodu snížení růstu českého hospodářství, které ve 4. čtvrtletí roku
2011 začalo dokonce klesat a tento trend trvá dodnes. Maximální daňové příjmy ve výši cca
156 mil. Kč mělo město v roce 2008, v roce 2009 klesly na 136 mil. Kč, v roce 2010 se
zvedly jen nevýrazně na částku cca 140 mil. Kč a v roce 2011 opět poklesly na 134 mil. Kč.
Tato úroveň daňových příjmů se v nejbližší době příliš nezmění a jejich reálná výše bude
spíše stagnovat vzhledem k tomu, že několikanásobné zvýšení DPH v posledních třech letech
znamená i zvýšení cen a tím i zvýšení výdajů města. V roce 2012 pokračoval i úsporný
program vlády v oblasti výdajů na výkon státní správy, v jehož důsledku se příjmy města
z dotace na výkon státní správy bez snížení objemu úkolů, které musí město vykonávat
v přenesené působnosti, snížily již v roce 2011 o 18,4% (o 4,2 mil. Kč) a v roce 2012 zůstaly
prakticky beze změny.

Vnitřní omezení při sestavování rozpočtu na rok 2012 byla charakterizována především tím,
že v uplynulých letech byly v důsledku rozsáhlého investičního programu vyčerpány všechny
rezervy, které město nashromáždilo, a rovněž se zvýšily jeho závazky vůči bankovnímu
sektoru. Bankovní úvěry a půjčky vzrostly v roce 2010 meziročně z cca 60 mil. Kč na
necelých 128 mil. Kč a další zvyšování objemu úvěrů a půjček by s ohledem na
předpokládanou stagnaci nebo jenom nevýrazné zvyšování příjmů nebylo vhodné. Naopak, po
období zvýšené investiční aktivity a zadlužování je nutno sestavovat rozpočty přebytkové
a úvěrovou angažovanost snižovat. Jak vyplývá z přiložených grafů, podařilo se městu tento
záměr splnit a úvěrová angažovanost v posledních dvou letech rychle klesala. Cenou za tuto
rozpočtovou konsolidaci bylo ovšem radikální snížení investiční aktivity.

Rozpočet na rok 2012 byl navržen a schválen jako schodkový. Sestavení takového rozpočtu
umožnily dobré výsledky hospodaření města v roce 2011, které umožnily zapojit do výdajů
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rozpočtu roku 2012 částku více než 13 mil. Kč z běžného účtu města a z běžných účtů
účelových fondů zejména Fondu rozvoje bydlení. Příjmy města byly schváleny ve výši
238.159 tis. Kč a výdaje ve výši 244.031 tis. Kč. Plánovaný schodek rozpočtu představoval
částku 5.872 tis. Kč.

Investice 2006 - 2012 (v tis. Kč)

167 590

107 955
83 790
60 287

70 758
39 886

2006

2007

2008

2009

2010

2011

32 724

2012

Úvěry a půjčky 2006 - 2012 (v tis. Kč)
127 875

116 350
101 228

59 508
53 816

2006

51 064

2007

49 513

2008

2009

2010

2011

2012

Vývoj finančního hospodaření v průběhu roku 2012
V průběhu roku 2012 došlo na základě rozpočtových opatření schválených zastupitelstvem
města k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o cca 3%, a to zejména opatřeními
Ministerstva financí ČR a jiných ministerstev, která přidělila městu prostředky na výkon státní
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správy a také zvýšením daňových příjmů z odvodů provozovatelů loterií a výherních hracích
automatů a terminálů. Tyto zvýšené příjmy z hazardu byly použity na příspěvky do oblasti
sportu, kultury a sociálních služeb. V roce 2012 obdrželo město již dlouho nasmlouvanou
dotaci na financování investiční akce „Úprava veřejného prostranství KOCIÁNKA“ ve výši
necelých 16 mil. Kč.
Orgány města zajistily plnění hlavních cílů finančního hospodaření stanovených ve
schváleném rozpočtu, zejména tím, že mají být sníženy dluhy města. Oproti plánovanému
schodku ve výši necelých 6 mil. Kč se podařilo dosáhnout přebytku více než 20 mil. Kč. Na
více než 100% se podařilo naplnit plánovaný objem příjmů, když výpadky v nedaňových a
kapitálových příjmech nahradily vyšší příjmy daňové a neinvestiční dotace.
Největší dopad na výsledek hospodaření měly ovšem úspory ve výdajích. Úspornější než
v minulých letech byl provoz městského úřadu, kde se ušetřily finanční prostředky jednak tím,
že agenda sociálních dávek spolu se dvěma zaměstnanci byla převedena na úřad práce
a jednak tím, že město na část dodávek zboží a služeb vypsalo nová výběrová řízení, ve
kterých se podařilo dosáhnout nižších cen než v minulých letech. Jak vyplývá z přiložených
tabulek a grafů, největší úspory v roce 2012 byly 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. Části úspor v oblasti investic v roce 2012 bylo ovšem
dosaženo přesunem realizace investičních projektů do roku 2013. Město se také více věnovalo
udržování majetku, který již vlastní.
Přehled o hospodaření města k 31. 12. 2012
v tis. Kč
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy

Skutečnost

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

% plnění UR

145995,93

140774,00

144474,08

101,05%

21213,08

22818,60

21327,00

99,47%

Kapitálové příjmy

11556,86

11108,00

12858,00

89,88%

Neinvestiční dotace

38836,41

32460,40

37739,39

102,91%

Investiční dotace

29523,88

30998,00

29523,89

100,00%

Příjmy celkem
Provozní výdaje

247126,16
79827,02

238159,00
81871,88

245922,36
81560,18

100,49%
97,87%

Osobní výdaje

43655,96

42960,56

43838,59

99,58%

Příspěvky a dotace

70519,89

60231,56

71455,19

98,69%

Investiční půjčky

1997,42

10000,00

10000,00

19,97%

Kapitálové výdaje

30726,43

48967,00

44940,40

68,37%

226726,72

244031,00

251794,36

90,04%

20399,44

-5872,00

-5872,00

-347,40%

Výdaje celkem
Výsledek hospodaření
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Významné položky v příjmech a výdajích
Téměř 60% rozpočtu příjmů činí příjmy daňové, z nichž největší položkou je daň z přidané
hodnoty ve výši přes 54 mil. Kč. Další významné daňové příjmy tvoří daně z příjmu ze
závislé činnosti (mzdy) ve výši přes 28 mil. Kč a z příjmu právnických osob ve výši téměř 27
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, pasy, občanské a řidičské průkazy, evidence vozidel, sociální věci apod.), ve výši
cca 25 mil. Kč. Z hospodářské činnosti města bylo do příjmu převedeno necelých 7 mil. Kč.
Menší dotace město dostává ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje a z rozpočtu EU na
financování městské knihovny, rozvoje školství, kulturní a vzdělávací akce a projekty.
Struktura příjmů
Investiční
dotace
11,9%
Neinvestiční
dotace
15,7%
Kapitálové
příjmy
4,7%
Nedaňové
příjmy
8,6%

Daňové příjmy
59,1%

Nejnákladnější oblastí, kterou město financuje výlučně ze svých vlastních příjmů, je péče
o vzhled a čistotu města včetně financování veřejných služeb, která si vyžádala výdaje ve výši
cca 63 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,
aquaparku, zimního stadionu a sauny.
Investiční a neinvestiční výdaje na provoz školských zařízení byly v roce 2012 cca 25 mil.
Kč, výdaje na kulturu a památkovou péči překročily 22 mil. Kč. Sociální služby, tj. domov
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důchodců, penzion pro důchodce, pečovatelská služba, stacionář a podobná zařízení obdržely
z městského rozpočtu 9,5 mil. Kč.
Provoz orgánů města a městského úřadu stál cca 50 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 7 mil. Kč.

Struktura výdajů

Kapitálové
výdaje
Investiční 13,6%
půjčky
0,9%

Příspěvky a
dotace
31,1%

Provozní výdaje
35,2%

Osobní výdaje
19,3%

Výhled hospodaření města na roky 2013 – 2014
V letech 2013 - 2014 bude město pokračovat v zodpovědné rozpočtové politice, která bude
charakterizovaná snahou o kumulativně přebytkový rozpočet tak, aby na konci roku 2014
bylo dosaženo snížení zadlužení města na méně než 100 mil. Kč.
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SPRÁVA MAJETKU MĚSTA
Zdroj: Majetkoprávní odbor

Příjmy v roce 2012
Příjem z pronájmu pozemků
Pronájem majetku spol. TEPVOS
Pronájem majetku – nebytové prostory
Výnosy – tepelné hospodářství
Příjem z prodeje - pozemky
Příjem z prodeje - bytový fond
Prodej podílů v bytovém družstvu
Celkem

1. 470.353,- Kč
212.293,- Kč
404.777,- Kč
325.939,- Kč
3.978.482,- Kč
1.381.213,- Kč
3.070.829,- Kč
10.843.886,- Kč

Výdaje v roce 2012
Výdaje na nákup pozemků
Nájemné z pronájmu pozemků
Celkem

262.530,- Kč
25.073,- Kč
287.603,- Kč
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VÝZNAMNÉ STAVEBNÍ AKCE
Zdroj: Odbor rozvoje města

V rozpočtu města Ústí nad Orlicí byla na investice a velké opravy vyčleněna celková částka
30,3 mil. Kč. Mezi nejvýznamnější akce provedené v roce 2012 patřily:

Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu U Letiště
Náklady roku 2012: 4,13 mil. Kč
Celkové náklady:

22 mil. Kč

Zahájení akce:

2008

Ukončení akce:

2012

Akce v roce 2012 zahrnovala zajištění rekonstrukce dešťové kanalizace do Wolkerova údolí.

Základní škola v Hylvátech - vzduchotechnika ve školní jídelně
Náklady roku 2012: 1,3 mil. Kč
Celkové náklady:

1,3 mil. Kč

Zahájení akce:

červenec 2012

Ukončení akce:

srpen 2012

Obnova parků, zpevněných ploch a chodníků na sídlišti Podměstí
Náklady roku 2012: 978 tis. Kč
Celkové náklady:

7,09 mil. Kč

Zahájení akce:

2012

Ukončení akce:

2013

Opravy komunikací a chodníků
Náklady roku 2012: 2,47 mil. Kč
Z této částky byly hrazeny běžné opravy a rekonstrukce vozovek, chodníků, uličních
kanalizačních vpustí, dopravního značení (vodorovného i svislého) atd.
Příklady:
• oprava chodníku Na Výsluní – 390 tis. Kč,
• chodník u Isotepu a pod hřbitovem – 291 tis. Kč,
• rozšíření ulice Školní v Kerharticích – 186 tis. Kč,
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• úpravy přechodů pro chodce v ul. Husova, Tvardkova a Na Štěpnici – 252 tis. Kč.
Další významné a cenově náročné akce:
• Snížení energetické náročnosti v Mateřské škole Klubíčko (výměna oken a samostatné
vytápění mateřské školy) – 529 tis. Kč,
• nový vstup a úprava okolí domu č.p. 105 v ulici T.G. Masaryka – 718 tis. Kč,
• oprava střechy na místní radnici – 996 tis. Kč,
• oprava střechy a fasády na kapli sv. Anny v Hylvátech – 889 tis. Kč.
Aktivní turistika na Orlicko – Třebovsku
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 2012 činil tento příspěvek 2,5 mil. Kč.
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PÉČE O VZHLED A ČISTOTU MĚSTA
Zdroj: Odbor rozvoje města, Odbor životního prostředí

Celkově město zaplatilo v roce 2012 za služby spojené s péčí o vzhled a čistotu města a další
veřejné služby přibližně 63 mil. Kč.

Mezi finančně nejnáročnější patřily následující služby:
•

Veřejné osvětlení a světelná signalizace na silnici I/14

9,5 mil. Kč

•

Celoroční údržba místních komunikací

7,8 mil. Kč

•

Provoz sběrného dvora, zajištění využití nebo odstranění sesbíraných
odpadů, velkoobjemové kontejnery

12,7 mil. Kč

•

Sběr a svoz tříděných odpadů

2,1 mil. Kč

•

Sběr a svoz směsných komunálních odpadů

5,2 mil. Kč

•

Údržba zeleně

•

Dotace na provoz sportovišť (krytý plavecký bazén, aquapark, zimní
stadion,skatepark, sauna, spinningové centrum)

10,4 mil. Kč

13,1 mil. Kč

Celkem vynaložené náklady na veřejné služby a volnočasové aktivity v Ústí nad Orlicí
v roce 2012 činily v přepočtu 4.300,- Kč na jednoho obyvatele.
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ŠKOLSTVÍ
Zdroj: Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Město Ústí nad Orlicí bylo v roce 2012 zřizovatelem patnácti příspěvkových organizací, a to
osmi mateřských škol, čtyř základních škol, školní jídelny, domu dětí a mládeže a základní
umělecké školy.

Přehled škol a školských zařízení zřízených městem Ústí nad Orlicí
Školy / Školská zařízení
MŠ Klubíčko, Ústí nad Orlicí, Dělnická
MŠ, Ústí nad Orlicí, Pod Lesem
MŠ, Ústí nad Orlicí, Černovír
MŠ, Ústí nad Orlicí, Heranova
MŠ, Ústí nad Orlicí, Knapovec
MŠ, Ústí nad Orlicí, Na Výsluní
MŠ, Ústí nad Orlicí, Nerudova
MŠ, Ústí nad Orlicí, Sokolská
ŠJ, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka
ZŠ, Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků
ZŠ, Ústí nad Orlicí, Komenského
ZŠ, Ústí nad Orlicí, Školní
ZŠ, Ústí nad Orlicí, Třebovská
ZUŠ Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí
DDM DUHAÚstí nad Orlicí, Špindlerova

Ředitel/ka
Jana Jiroušková,
Jana Lukesová
Božena Špajsová
Mgr. Jana Venclová
Pavla Poslušná
Ivanka Dobroucká
Božena Jedličková
Dana Lehmdenová,
Miroslava Vítová, DiS.
Jana Fišerová
Naďa Stránská
Mgr. Jana Langerová
Mgr. Bc. Radek Škarka
PaedDr. Eva Faltysová
Mgr. Pavel Svatoš
PaedDr. Jiří Tomášek
z. ř. Dana Dostálková,
Mgr. Štěpánka Svobodová

Kapacita
2012
126 dětí
50 dětí
25 dětí
140 dětí
25 dětí
112 dětí
25 dětí
50 dětí
1200 dětí
675 dětí
630 dětí
80 dětí
533 dětí
960 žáků
Neuvádí se

V roce 2012 došlo k navýšení o 5 míst v mateřské škole Černovír.
Celková kapacita mateřských škol v Ústí nad Orlicí byla 553 dětí.

Celková kapacita základních škol v Ústí nad Orlicí byla 1 918 dětí.

Změny na postech ředitelů v roce 2012
V Domě dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí (Špindlerova) se konalo konkurzní řízení na
pozici ředitelky, které vyhrála Mgr. Štěpánka Svobodová a nahradila od 1. 4. 2012 zástupkyni
ředitele Danu Dostálkovou.
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V Mateřské škole KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí (Dělnická) odešla paní ředitelka Jana
Jiroušková do důchodu. Na prvním místě se v konkurzním řízení umístila paní Jana Lukesová,
která nastoupila dne 1. 8. 2012 do funkce ředitelky.
V Mateřské škole Ústí nad Orlicí (Nerudova) odešla do důchodu paní Dana Lehmdenová.
Konkurzní řízení vyhrála paní Miroslava Vítová, DiS., která nastoupila dnem 1. 11. 2012 do
funkce ředitelky.
Demografický vývoj naplněnosti mateřských škol
Za posledních 10 let se v Ústí nad Orlicí narodí průměrně ročně 148 dětí. V jednotlivých
letech dochází k výkyvům tohoto průměru. Markantní je zvýšení počtu narozených dětí
v letech 2006 až 2009, pak počet narozených dětí opět klesá. Právě silné populační ročníky let
2006 - 2009 v roce 2012 kapacitu mateřských škol zcela naplnily. Podle školského zákona má
mateřská škola 3 ročníky a je určena pro předškolní vzdělávání dětí ve věku zpravidla od 3 do
6 let.

Poznámka: Narození dětí je v období od 01. 09. do 31.08.

Kapacita mateřských škol v Ústí nad Orlicí je vcelku dostatečná, protože každé tříleté dítě
může být k předškolnímu vzdělávání přijato. Mateřské školy se dále naplní dětmi s odkladem
povinné školní docházky, což je v průměru 15 až 20 dětí ročně, a také dětmi z okolních obcí,
jejichž rodiče v Ústí nad Orlicí pracují. Skutečností však zůstává, že stále více rodičů
požaduje přijetí dítěte do mateřských škol ve věku mladším než 3 roky.
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KULTURA
Zdroj: Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Příspěvkové organizace zřízené městem Ústí nad Orlicí v oblasti kultury
MĚSTSKÉ MUZEUM (ředitelka: Jarmila Süsserová)
Městské muzeum během roku 2012 uspořádalo 20 nových výstav, z toho jednu v zahraničí.
Výstavy v Hernychově vile navštívilo 5 807 osob (16% nárůst oproti roku 2011), výstavu
v zahraničí navštívilo 18 906 osob. Úspěch zaznamenal muzejní kroužek, kde děti získávají
hravou formou vztah k historii. Doplňkové programy se uplatnily zejména při interaktivních
výstavách. Zprovozněním interiérového orloje byl vytvořen další turistický cíl v regionu.
Příspěvková organizace skončila za rok 2012 s vyrovnaným hospodařením.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA (ředitelka: PhDr. Jana Kalousková)
Městská knihovna během roku 2012 zaznamenala 46 587 návštěv, z nichž 89 % využilo
půjčovnu a studovnu, 7 % využilo internet v knihovně a 4 % navštívilo kulturní a vzdělávací
akce. Registrovaných uživatelů bylo 2 187. On-line služby zaznamenaly cca 34 tis. návštěv.
Knihovna rovněž plnila regionální funkci, což představuje výkon odborných knihovnických
a metodických činností k zajištění knihovnických, bibliografických a informačních služeb
v základních knihovnách regionu, zajištění všeobecné dostupnosti těchto služeb široké
veřejnosti v obcích regionu a podpora odborných činností základních knihoven (např. tvorba
a správa výměnných knihovních souborů, revize knihovních fondů, konzultace, poradenství
a vzdělávání knihovníků aj.). Příspěvková organizace hospodařila s přebytkem.

KLUBCENTRUM (ředitelka: Dana Chládková)
Klubcentrum v roce 2012 uspořádalo 170 akcí, které navštívilo 26 515 diváků. Kromě
organizace vlastních aktivit se Klubcentrum spolupodílelo na organizaci městských akcí jako
například: Město v pohybu, udělování Cen města za rok 2011 nebo Ústecký Advent. Do
hospodářské činnosti organizace nově zasáhlo předání budov Kulturního domu a Roškotova
divadla do správy Klubcentra, které proběhlo k 1. 1. 2012. Příspěvková organizace
hospodařila s přebytkem.
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Významná sdružení v kultuře podporovaná městem
Dalšími významnými organizacemi působícími v kultuře jsou Malá scéna a Klub přátel
umění. Obě organizace jsou občanskými sdruženími, která jsou podporována městem ve
zvýšené míře.
Klub přátel umění uspořádal v Galerii pod radnicí v roce 2012 celkem 11 výstav
uměleckých děl. Město Ústí nad Orlicí podporuje činnost Klubu přátel umění celkovou
částkou 260 tis. Kč.
Malá scéna obdržela z rozpočtu města provozní dotaci 417,94 tis Kč, která přispěla na provoz
a činnost organizace se zaměřením na alternativní kulturní akce (filmové, divadelní, hudební,
výtvarné a vzdělávací).

Významné kulturní akce v roce 2012
Město se prostřednictvím odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace
v roce 2012 podílelo na pořádání významných kulturních akcí, kterými jsou především
7. ročník hudebního festivalu Kocianovo Ústí 2012 a 54. ročník Kocianovy houslové soutěže.
Město Ústí nad Orlicí bylo pořadatelem 13. ročníku městských slavností Město v pohybu –
týden dobré pohody (týdenní sportovně společenská akce naplněného možností kulturního
a sportovního vyžití pro všechny generace), Ústecké staročeské pouti a Ústeckého Adventu,
který je každoročně zahájen jarmarkem neziskových organizací působících na území města,
kulturním programem na náměstí a rozsvěcením vánočního stromu a výzdoby náměstí.

Ceny města
Další významnou akcí města bylo udělování cen za rok 2011. Cena Počin roku a Cena města
Ústí nad Orlicí jsou udělovány na základě návrhů veřejnosti, které schvaluje rada města, resp.
zastupitelstvo města. Cenu starosty města uděluje starosta města za úspěšnou a záslužnou
činnost ve prospěch města.
Cena města Ústí nad Orlicí 2011 byla udělena Janu Štěpánskému, manželům Heleně a Jiřímu
Hartmanovým.
Cena Počin roku 2011 byla udělena firmě Velebný & Fam s.r.o.
Cena starosty města Ústí nad Orlicí 2011 byla udělena Haně Šilarové.
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Čestné občanství města
V roce 2012 bylo uděleno Čestné občanství města Ústí nad Orlicí olympijskému vítězi
z Londýna 2012 Jaroslavu Kulhavému.

Podpora kulturních aktivit městem
V roce 2012 zažádalo o podporu z dotačních programů města v oblasti kultury 30 organizací
či fyzických osob, které žádaly o podporu pro 47 projektů. Z rozpočtu města byly účelově
vyčleněny finanční prostředky na podporu konkrétních kulturních projektů ve výši 690 tis. Kč
a 465 tis. Kč bylo určeno na podporu ostatních projektů.
Celková výše dotace do oblasti kultury v Ústí nad Orlicí v roce 2012 činila v přepočtu
77,- Kč na jednoho obyvatele.
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SPORT
Zdroj: Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Podpora sportovních aktivit městem Ústí nad Orlicí
V roce 2012 bylo možné žádat o podporu ve třech sportovních dotačních programech města
(na sportovní činnost, na jednotlivé sportovní a volnočasové akce a na rozvoj a údržbu
sportovišť). Celkem žádalo o dotace 45 organizací a fyzických osob, které žádaly o podporu
pro 73 projekty. Z rozpočtu města byly účelově vyčleněny finanční prostředky na podporu
konkrétních sportovních projektů ve výši 1.004.000,- Kč a pro podporu ostatních projektů
bylo určeno 1.558.470,- Kč.

Celková výše dotace do oblasti sportu v Ústí nad Orlicí v roce 2012 činila v přepočtu
170,- Kč na jednoho obyvatele.

Významné sportovní akce podporované městem Ústí nad Orlicí
•

Skiinterkritérium – lyžařské závody mládeže

26. – 28. 1. 2012

•

Cyklo Glacensis – mezinárodní cyklistická akce

18. – 19. 5. 2012

•

Rieter cup – tenisový turnaj

•

Regionem Orlicka – cyklistický etapový závod

2. – 6. 7. 2012
10. – 14. 8. 2012

Významné sportovní události
Velkou oslavu sportovního úspěchu zažilo město v srpnu 2012, kdy přivítalo olympijského
vítěze cyklistu Jaroslava Kulhavého, který přijel do svého rodného města oslavit zlatou
medaili v cross country získanou na Letních olympijských hrách v Londýně 2012.
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CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE
Zdroj: Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Propagace & inzerce
Turistická nabídka města a okolí byla v roce 2012 inzerována v časopisech cestovního ruchu
Kam po Česku (v české a polské verzi) a na internetovém portále KAM po Česku byla
zveřejněna prezentace ubytovacích možností města a kalendář akcí 2012. Významné akce
a atraktivity města a okolí byly propagovány v sezónních turistických novinách (zima, léto)
destinačních společností Východní Čechy a Orlické hory a Podorlicko. Dále má město
webovou prezentaci na portále www.cestujemepocr.cz. Nejsoustředěnější informace o městě
a okolí (vedle oficiálních městských webových stránek) poskytuje návštěvníkům webový
portál cestovního ruchu Pardubického kraje, www.vychodnicechy.info, jehož přidělenou
smluvní část pravidelně spravují pracovnice městského infocentra. Na tomto portále se
aktualizují databáze: ubytování, stravování, turistické cíle, zajímavosti v okolí, služby
v cestovním ruchu a kalendář akcí.
Dále se město prezentovalo například v projektu Českých drah Cyklopůjčovny v Pardubickém
kraji 2012, v projektu firmy DARUMA na informačním panelu v Pardubicích, v projektu
SKP DUHA Lanškroun v propozicích cyklistického závodu mládeže regionem Orlických hor
a svoji nabídku turistických atraktivit město představilo v katalogu KČT Eurobeds 2012
a v knize Encyklopedie měst ČR.

Prezentace města na veletrzích a výstavách
Infocentrum prezentovalo město na největším českém veletrhu cestovního ruchu, na Holiday
World v Praze ve dnech 9. – 12. 2. 2012. Město se zde poprvé představilo novým výstavním
stánkem,

který

byl

spoluúčasti Operačního

pořízen

za

programu

finanční

přeshraniční

spolupráce ČR - PR 2007 - 2013, Fondu
mikroprojektů,

s názvem

„Společná

účast

na

výstavách a veletrzích cestovního ruchu“. Stánek
má nový moderní design, velkoplošné panely
s fotografiemi zajímavostí a dominant města, na
instalované LCD obrazovce jsou promítána videa
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z uskutečněných akcí ve městě. Součástí nového stánku je malá kuchyňka a zázemí se
skladovacími prostory a celková výstavní plocha stánku je 20 m2.
V březnu 2012 se Město Ústí nad Orlicí prezentovalo na veletrhu Infotour v Hradci Králové.
Ve společenském centru Aldis představilo nové propagační materiály a jarní a letní nabídku
služeb pro návštěvníky města.
Brněnský veletrh cestovního ruchu Regiontour a další regionální veletrhy a výstavy byly
realizovány v rámci společné prezentace destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko
a Východní Čechy.

Novinky v roce 2012
Byla zpracována databáze ubytovacích a stravovacích kapacit ve městě a okolí v tištěné
podobě pro prezentace na veletrzích, v městském infocentru a v okolních i vzdálenějších
turistických cílech a infocentrech.
V roce 2012 byl veřejnosti nabídnut prostřednictvím Ústeckých listů ucelený a přehledný
kalendář akcí na jednotlivé měsíce.

Návštěvnost infocentra
V roce 2012 využilo služeb městského infocentra celkem 18 519 návštěvníků. Průměrná
měsíční návštěvnost byla cca 1 543 návštěvníci a průměrná denní návštěvnost tak činila cca
62 návštěvníci.

Porovnání návštěvnosti:
Celkem: 2011 – 17 021 návštěvník, 2012 – 18 519 návštěvníků.
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Vydavatelská činnost
V roce 2012 město vydalo tyto nové propagační materiály:
•

kapesní kalendáře na rok 2013 (5 druhů),

•

nástěnné kalendáře pro rok 2013,

•

skládačky (3 druhy) s historií města, tipy na výlety a sportovními aktivitami,

•

záložku s důležitými telefonními čísly ve městě,

•

skládačky s jednotlivými výlety do okolí (dotisk 4 druhů skládaček),

•

výsekové desky pro propagační materiály,

•

lepené bloky s vodoznakem města,

•

papírové tašky se znakem města, papírové sáčky s logem infocentra,

•

skládačky s databází ubytování a stravování ve městě a spádovém okolí,

•

kalendář akcí na rok 2013 (celoroční přehled akcí – skládačka).

Členství infocentra (města):
A.T.I.C. (Asociace turistických informačních center ČR)
Region Orlicko –Třebovsko
Orlické hory a Podorlicko
Czechtourism (celostátní instituce cestovního ruchu zřízena Ministerstvem pro místní rozvoj)
Východní Čechy (organizace cestovního ruchu zřízená Pardubickým krajem).

Přijatá dotace na provoz infocentra
Město, jako zřizovatel infocentra, obdrželo v roce 2012 finanční dotaci od Pardubického kraje
ve výši 176.810,- Kč na provoz a zlepšení služeb infocentra. Tato dotace byla využita
například na výrobu propagačních materiálů, nákup mobilních magnetických tabulí,
programového a technického vybavení pro infocentrum.
Obdržená dotace od Pardubického kraje a její výše je smluvně svázána s aktualizací dat
webového portálu cestovního ruchu Pardubického kraje. Na základě bodového systému za
správu databází tohoto webového portálu je infocentru přidělena finanční dotace za dané
období.
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Ústecké listy
V roce 2012 se městský zpravodaj Infolist přejmenoval na Ústecké listy. Novou grafickou
podobu dostala titulní stránka a zpracování tisku. Informace jsou občanům města předkládány
pravidelně měsíčně (prázdniny dvouměsíčně) na 14 černobílých a 2 barevných stránkách.
Nově byla v roce 2012 zařazena na stránku
zpravodaje placená reklama a inzerce, jak
plošná tak řádková, pro podnikatele, občany
a firmy přednostně z města Ústí nad Orlicí a
spádového okolí.

Místní akční skupina (MAS) Orlicko
Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo dne 10. 9. 2012 začlenění území města Ústí
nad Orlicí do územní působnosti MAS ORLICKO Žamberk jako přidruženého člena do
31. 5. 2013 a jako řádné území od 1. 6. 2013. Dne 27. 11. 2012 valná hromada MAS
ORLICKO schválila připojení do území své působnosti celkem 19 obcí a měst
z Českotřebovska a Orlickoústecka. Od roku 2014 získají všechny subjekty v tomto území
možnost čerpat dotace prostřednictvím MAS ORLICKO a již od schválení začlenění území
se mohou všichni do činnosti MAS ORLICKO zapojit.
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Mikroprojekty 2012
V rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PL, Fondu mikroprojektů, byly
v roce 2012 realizovány 2 projekty. Jejich realizace bude dokončena v roce 2013.
„Sudety – osudy uprostřed Evropy“
Celkový rozpočet

9.456 Eur

236.400 Kč

Z toho předpokládaná dotace (85 %)

8.037,6 Eur

200.940 Kč

Spoluúčast města

1.418,4Eur

35.460 Kč

Mikroprojekt je zaměřen na výrobu dokumentárního filmu o území Sudet v letech 1939 –
1945 a zhotovení DVD nosičů.

„Společná komunikace boří hranice“
Celkový rozpočet

24.046 Eur

601.150 Kč

Z toho předpokládaná dotace (85 %)

20.422 Eur

510.550 Kč

3.624 Eur

90.600 Kč

Spoluúčast města

V rámci mikroprojektu bylo pořízeno 15 kusů prodejních stánků a byla zadána výroba
jevištního pódia. Současně byly z mikroprojektu realizovány aktivity spolků, základních škol,
seniorů a hasičů.

Projektové žádosti v roce 2012 (registrované Euroregionem Glacensis):
V roce 2012 jsme podaly 2 projektové žádosti do Fondu mikroprojektů:
„Česko-německé vztahy a odsuny 1939-1945“ – tento mikroprojekt obdržel dotaci.
Jednalo se o záměr vydat reprezentativní knihy s tématikou soužití Němců, Poláků a Čechů na
území Sudet v letech 1939 – 1945.
„Ústí nad Orlicí - město mnoha možností“ – tento mikroprojekt nebyl podpořen dotací.
Jednalo se o záměr doplnit propagační a tiskové materiály města (mapy, brožury, upomínkové
předměty, skládačky, kalendář akcí,…).
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PAMÁTKOVÁ PÉČE
Zdroj: Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Podpora oprav kulturních památek městem Ústí nad Orlicí
V souladu s vyhlášenými dotačními programy města na rok 2012 do oblasti zachování
a obnovy památkového fondu byly poskytnuty dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí
v celkové výši 200 tis. Kč. Dotace byla rozdělena na opravu těchto kulturních památek:
•

Hartmanova vila, čp. 597 - oprava střechy

•

venkovský dům, čp. 313, Ústí nad Orlicí - oprava střechy

•

čp. 4, Mírové náměstí, Ústí nad Orlicí – oprava fasády

•

čp. 6, Mírové náměstí, Ústí nad Orlicí – oprava střechy

•

sousoší Nejsvětější Trojice, Horní Houžovec - restaurování

•

kostel Sv. Anny, ul. Třebovská, Hylváty – čištění svodů

•

kaple Černovír – zasklení oken

•

kostel Navštívení P. Marie, Horní Houžovec – zajištění vstupu

Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností (ORP)
Finanční příspěvek z tohoto programu je určen na zachování a obnovu nemovitých kulturních
památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními
památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Stanovená částka pro ORP Ústí nad Orlicí
činila 536 tis. Kč. Program byl realizován v jednom výběrovém kole. Příspěvek byl použit na
opravu těchto kulturních památek:
•

venkovský dům, čp. 313, Ústí nad Orlicí - oprava střechy

•

čp. 18, zemědělská usedlost, Dolní Dobrouč – oprava střechy

•

kostel sv. Anny, ul. Třebovská, Hylváty – oprava střechy
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Program regenerace Městské památkové zóny (MPZ) v Ústí nad Orlicí
Finanční příspěvky poskytované Ministerstvem kultury ČR v Programu regenerace MPZ jsou
určeny na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní
památky nacházející se na území Městské památkové zóny v Ústí nad Orlicí.
Do programu byly přihlášeny tyto objekty:
•

kostel Nanebevzetí P. Marie – výměna střešní krytiny

•

kostel Nanebevzetí P. Marie – obnova hřbitovní zdi

•

Radnice čp. 16 – výměna střešní krytiny

•

Objekt čp. 12 – obnova stropu dle originálu, oprava fasády

•

Objekt čp. 4 – obnova fasády, doplnění šambrán, kazet a římsy na boční straně objektu

•

Objekt čp. 6 – výměna střešní krytiny, obnova fasády

Město Ústí nad Orlicí obdrželo z Programu regenerace MPZ na rok 2012 dotaci v celkové
výši 400 tis. Kč.
Z této dotace a za spoluúčasti města byly opraveny následující objekty:
•

Radnice čp. 16 – obnova krovu a střechy, dotace z Programu 280.000,- Kč, spoluúčast
města činila 654.986,- Kč,

•

Objekt čp. 4 – obnova uličních fasád, dotace z Programu 60.000,- Kč, spoluúčast města
činila 20.479,- Kč,

•

Objekt čp. 6 – obnova střechy a krovu, dotace z Programu 60.000,- Kč, spoluúčast města
činila 18.585,- Kč.
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SOCIÁLNÍ PÉČE
Zdroj: Odbor sociálních služeb

Bytová problematika
Odbor sociálních služeb přijímá žádosti o uzavření nájemních smluv na byty ve vlastnictví
města včetně bytů v domech s pečovatelskou službou (DPS) a vede jejich evidenci.
V souvislosti s přibývajícími dluhy na nájemném došlo v roce 2012 k aktualizaci Směrnice
pro nakládání s uvolněnými byty, které jsou ve vlastnictví města, nebo ke kterým má město
Ústí nad Orlicí dispoziční právo. Součástí aktualizované směrnice je nová podmínka pro
zařazení do evidence a prodloužení nájemní smlouvy a tou je podpis Souhlasu s uzavřením
notářského zápisu o dohodě se svolením vykonatelnosti vyklizením bytu po skončení nájmu.
V roce 2012 bylo zaevidováno 46 žadatelů o byt a 18 žadatelů o byt v DPS, celkem tedy 64
žadatelů. Občanům Ústí nad Orlicí bylo přiděleno 29 bytů a 7 bytů v DPS, celkem 36 bytů,
které jsou ve vlastnictví města nebo k nim má město dispoziční právo.

Komunitní plánování
Odbor sociálních služeb koordinoval v roce 2012 proces komunitního plánování sociálních
a souvisejících služeb města. Město i nadále pokračovalo v čerpání prostředků z projektu
„Implementace komunitního plánu“ z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost na
období 2011-2013. Na jaře roku 2012 se konalo Jarní setkání s veřejností, kde byla veřejnost
seznámena s výstupy komunitního plánu. Na sklonku léta proběhla nová akce Integrační
setkání osob se zdravotním postižením. Na podzim roku 2012 se konal 2. ročník Veletrhu
sociálních služeb.

Prevence kriminality
V roce 2012 se město připojilo k programu prevence kriminality. Byla jmenovaná komise
prevence kriminality, vytvořena koncepce prevence kriminality města Ústí nad Orlicí na léta
2012 - 2015 a program prevence kriminality na rok 2013, ve kterém si město vytýčilo své
priority na rok 2013.

Příspěvkové organizace zřízené městem Ústí n. Orlicí v oblasti sociální péče
Odbor sociálních služeb zabezpečoval výkon práv a povinností pro příspěvkové organizace
Domov důchodců v Ústí nad Orlicí, Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí a Stacionář
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Ústí nad Orlicí, které poskytují sociální služby – domov pro seniory, chráněné bydlení,
pečovatelskou službu, denní a týdenní stacionář. Po dlouholeté práci paní ředitelky domova
důchodců Marcely Šlezingerové nastoupil od 1. 5. 2012 do funkce ředitele Domova důchodců
pan Mgr. Bc. Jan Vojvodík.

DOMOV DŮCHODCŮ (ředitel: Mgr. Bc. Jan Vojvodík)
Domov pro seniory je sociální službou poskytovanou podle ustanovení § 49 zákona 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Poskytují se zde pobytové služby
osobám se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Kapacita sociální služby Domov pro seniory v Domově důchodců Ústí nad Orlicí v roce 2012
činila 139 lůžek.
V roce 2012 byla kapacita domova průměrně naplněna z 95,75 %. Průměrný věk uživatelů byl
83,2 let.

CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ (ředitelka: Jana Ešpandrová)
Skládá se ze 3 služeb:
•

Pečovatelská služba

•

Chráněné bydlení

•

Senior klub

Pečovatelská služba
Posláním pečovatelské služby je podpora a pomoc klientům zvládat nepříznivé životní situace
způsobené sníženou schopností péče o sebe nebo svou domácnost, bez narušení vazeb na
jejich blízké a vrstevníky a žít běžným způsobem života, při setrvání v jejich domácím
prostředí
Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoba v rekonvalescenci, která
potřebuje další osoby k zajištění svých potřeb, rodiny s dětmi.
Provozní doba pondělí až pátek 6:30 - 18:00 hodin, sobota a neděle 8:00 - 13:00 hodin.
Přehled poskytnutých úkonů:
o

v roce 2012 byla poskytnuta péče 273 klientům (z toho 171 žen a 102 mužů).

o

péči zajistilo v I. pololetí 12 pracovníků a ve II. pololetí 11 pracovníků.

o

za rok 2012 byla poskytnuta péče 366 dnů v roce.

o

příklady:
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- rozvoz obědů 14 513 návštěv pro 95 klientů
- běžný pravidelný úklid 1 728 návštěv pro 35 klientů
- péče o osobní hygienu 589 návštěv pro 7 klientů
- nákup 763 návštěvy pro 25 klientů
Pečovatelská služba byla vybrána s dalšími šesti pečovatelskými službami z ČR agenturou
QQT s.r.o. do projektu Zajišťování a rozvoj kvality sociálních služeb – pečovatelské služby
s využitím moderních technologií. Projekt je financován na základě rozhodnutí MPSV ČR
a dotace z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Na základě projektu byl
změněn celý charakter pečovatelské služby.

Chráněné bydlení
Chráněné bydlení je poskytováno osobám se sníženou soběstačností z důvodu jejich
zdravotního postižení, chronického nebo duševního onemocnění, zajišťuje podporu a motivaci
k rozvoji jejich samostatnosti, která jim umožní lepší sociální začleňování a překonávání
jejich nepříznivé sociální situace tak, aby vedli běžný život.
Cílová skupina: Osoby se sníženou soběstačností vzhledem k věku, zdravotnímu stavu nebo
chronickému onemocnění včetně duševního, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby.
Uživatelé: Chráněné bydlení má kapacitu 124 klienti, v roce 2012 využilo službu 114 klientů,
z toho 34 mužů a 80 žen. Průměrný věk klientů je 75,4 let.
Senior klub
Byl založen v roce 2007, v roce 2009 byl dodatkem Zřizovací listiny převeden k příspěvkové
organizaci Centrum sociální péče.
Posláním Senior klubu je pomoc seniorům, osamělým osobám s organizací volného času,
v navazování kontaktů, začleňováním se do společnosti, umožněním jejich seberealizace
účastí na výletech, zájezdech, besedách, výukách atd.
Cílová skupina: senioři – občané Ústí nad Orlicí.
V roce 2012 měl „Senior klub“ 262 členy a slavil 5 let své existence.
Počet pořádaných akcí 37, účast 845 členů (včetně kurzů – 923 členů), průměrná účast na
akcích byla 25 osob.
V roce 2012 dále pokračovala velmi cílevědomá spolupráce s polskými seniory z Bystřice
Kladské. Jejich společné aktivity se uskutečnily v rámci akce „Město v pohybu 2012“ v Ústí
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nad Orlicí a akce „Ukaž, co zvládneš“ zaměřenou na uměleckou tvořivost českých a polských
seniorů pořádané v polské Bystřici Kladské.
STACIONÁŘ ÚSTÍ NAD ORLICÍ (ředitelka: Mgr. Radka Vašková)
Stacionář poskytuje sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů, v Denním stacionáři Človíček a Týdenním stacionáři Mezi vámi.
Denní stacionář Človíček – kapacita 13 uživatelů
•

využit na 78,20 %,

•

průměrný věk klientů 27,15 let

Týdenní stacionář Mezi vámi – kapacita 12 uživatelů
•

využit na 82,29 %,

•

průměrný věk klientů 30,54 let

V roce 2012 Stacionář oslavil 20. výročí svého založení. Byla uspořádána oslava v prostorách
Malé scény a pořízen videozáznam celého slavnostního večera.

Podpora projektů v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví
V roce 2012 byla z dotačního programu města rozdělena částka 1.345,7 tis. Kč na 47 projektů
celkem pro 27 žadatelů.
Město Ústí nad Orlicí podpořilo například projekt Ústeckoorlické nemocnice, a.s.
poskytnutím investiční dotace ve výši 200 tis. Kč na pořízení nové laparoskopické věže.

Jubilea
V říjnu 2012 organizoval odbor sociálních služeb setkání s osmdesátiletými občany města.
Z 92 jubilantů se setkání zúčastnilo 55 osmdesátiletých občanů.
Proběhla také 3 setkání s devadesátiletými občany města, kterých žilo ve městě v roce 2012
celkem 25.

31

OBYVATELSTVO
Zdroj: Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Počet uzavřených sňatků
V roce 2012 bylo v matričním obvodu města Ústí nad Orlicí uzavřeno 46 sňatků.

Počet obyvatel města
Ke dni 31. 12. 2012 bylo přihlášeno k trvalému pobytu ve městě 14 265 občanů, z toho 7 327
žen a 6 938 mužů.

Počet narozených dětí
V Orlickoústecké nemocnici, a.s. se v roce 2012 narodilo celkem 1 132 dětí, z toho 549
děvčat a 583 chlapci. Z celkového počtu dětí narozených v ústecké porodnici bylo 135 dětí
s trvalým pobytem na území města Ústí nad Orlicí (což je oproti roku 2011 nárůst o 11 dětí).

Počet úmrtí
V roce 2012 zemřelo 162 obyvatel města Ústí nad Orlicí.
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SLUŽBY OBYVATELSTVU
Zdroj: Odbor kancelář tajemníka,
Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend,
Obor právní a obecního živnostenského úřadu,
Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Vybrané statistické údaje – občanské průkazy a cestovní doklady

Celkem za rok 2012 bylo vydáno 3 158 občanských průkazů, poplatky za tyto úkony činily
68.900,- Kč.

Celkem za rok 2012 bylo vydáno 1 718 cestovních dokladů, poplatky za tyto úkony činily
615.700,- Kč.
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V roce 2012 bylo vydáno celkem 857 výpisů ze systému CzechPOINT v celkové hodnotě
88.790,- Kč.
Od července 2012 je po spuštění „základních registrů“ možné získat Výpisy ze základních
registrů (Registr obyvatel, Registr osob), žádat o změny a reklamovat údaje v nich uvedené. Od
září roku 2012 je také možné požádat o Výpis z Rejstříku trestů právnických osob.

Vidimace a legalizace
Úkony vidimace a legalizace se provádí na pracovišti ověřování v budově Městského úřadu
Ústí nad Orlicí, Sychrova čp. 16, a to každý pracovní den.

Za rok 2012 se ověřilo na Městském úřadě v Ústí nad Orlicí 4 766 podpisů a 2 737 listin,
celkem tedy bylo provedeno 7 503 ověření v celkové hodnotě 251.330,- Kč.
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DOPRAVA
Zdroj: Odbor dopravy silničního hospodářství a správních agend

Vybrané statistické údaje v grafech a číslech

Za rok 2012 bylo vybráno na správních poplatcích za zkoušky uchazečů o řidičská oprávnění
402.000,- Kč.
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Celkem byly v roce 2012 vydány 1 322 řidičské průkazy, poplatky činily 67.590,- Kč.

Registr vozidel
Na správních poplatcích registru vozidel bylo za rok 2012 vybráno celkem 2.247.765,- Kč. Na
ekologických poplatcích bylo vybráno 848.000,- Kč.
Od 1. 7. 2012 začal pracovat registr vozidel s novým programem, který v prvních měsících
vykazoval řadu nedostatků. Na Městském úřadě Ústí nad Orlicí byla odstávka z důvodu
technických problémů pouze v řádech několika dnů.
Jelikož do nového programu nebyly vloženy údaje o úkonech z prvních šesti měsíců roku
2012, nepředkládáme z tohoto důvodu informaci o počtu jednotlivých úkonů v registru
vozidel. Za druhé pololetí bylo provedeno 5 255 transakcí.
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PODNIKÁNÍ
Zdroj: Odbor právní a obecního živnostenského úřadu

Vybrané statistické údaje v číslech

Podnikatelé s platným živnostenským oprávněním
Fyzická osoba

Počet

Fyzická osoba zahraniční s organizační složkou
Fyzická osoba zahraniční
Právnická osoba
Právnická osoba zahraniční

4 264
1
97
561
2

Celkem

4 925

Aktivní živnostenská oprávnění
Fyzická osoba – koncesovaná

Počet
116

Fyzická osoba – ohlašovací volná

2 628

Fyzická osoba – ohlašovací řemeslná
Fyzická osoba – ohlašovací vázaná
Fyzická osoba zahraniční s organizační složkou – ohlašovací řemeslná

1 319
350
1

Fyzická osoba celkem

4 414

Právnická osoba – koncesovaná
Právnická osoba – ohlašovací volná
Právnická osoba – ohlašovací řemeslná
Právnická osoba – ohlašovací vázaná

Právnická osoba celkem
Fyzická osoba zahraniční – ohlašovací volná
Fyzická osoba zahraniční – ohlašovací řemeslná
Fyzická osoba zahraniční – ohlašovací vázaná

Fyzická osoba zahraniční celkem
Právnická osoba zahraniční – ohlašovací volná

Právnická osoba zahraniční celkem
Celkem

62
528
312
167
1 069
70
17
2
89
2
2
5 574
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VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ
Zdroj: Odbor kancelář tajemníka

Poskytování informačních služeb
Internetové stránky města Ústí nad Orlicí www.ustinadorlici.cz se již staly trvalou součástí
jeho prezentace a jednou z nejdůležitějších forem informování občanů. Zveřejněno bylo např.
270 událostí prostřednictvím fotografií či doplňkových videí, 14 tiskových zpráv, 39 zápisů
z jednání osadních výborů, 35 přehledů usnesení Rady města Ústí nad Orlicí, 6 přehledů
usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, v obou posledních uvedených případech včetně
výsledků hlasování. Zároveň byly zahájeny práce na tvorbě nové koncepce webových stránek,
přičemž velký důraz je kladen na jejich zpřehlednění, obsahovou bohatost, aktuálnost a
celkovou atraktivitu.
Přehled počtu návštěvníků webových stránek www.ustinadorlici.cz
Měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Celkem
Průměry

Rok 2011

Rok 2012
Počet návštěvníků

14 816
14 026
14 389
13 825
19 584
17 743
11 608
14 337
13 348
14 337
14 873
13 957
176 843
Den
Měsíc

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
485
14 737

Den
Měsíc

551
16 764

Obliba webových stránek, jak vyplývá z výše uvedené tabulky, roste. Jejich návštěvnost se
zvýšila oproti roku 2011 o 24 319 návštěvníků.
Prostřednictvím serveru YouTUBE bylo zveřejněno celkem 170 videí, zejména z kulturních
a společenských akcí uskutečněných ve městě, a zaznamenáno bylo celkem 43 tis. jejich
zhlédnutí.
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Interaktivní elektronická úřední deska instalovaná v přízemí budovy městského úřadu č.p. 7
na Mírovém náměstí nahradila v měsíci listopadu klasickou úřední desku. Toto zařízení
přináší velmi efektivní a moderní způsob provozu služby zveřejňování dokumentů
a komunikace s veřejností. Občané si tak mohou pomocí jednoduchého dotykového ovládání
výběrovým způsobem zobrazovat na dvou LCD monitorech dokumenty, které byly až do
uvedené doby vyvěšovány v papírové formě v prosklených vitrínách umístěných na budově
č.p. 1405 na ulici Dělnická. Elektronická interaktivní úřední deska byla pořízena za necelých
250 tis. Kč.

Pravidelně vycházející periodika věnovala našemu městu množství článků, které se tematicky
zaměřily zejména na oblasti společenské, kulturní, sportovní a sociální.
Periodika s největším počtem poskytnutých informací
o městě Ústí nad Orlicí
Orlický deník
198

Mladá fronta Dnes
32

Právo
3

Vedení města pokračovalo v již tradičním předávání informací prostřednictvím pravidelných
tiskových konferencí se zástupci médií či na schůzkách s občany.

Město pořídilo dvě přenosné, přepážkové indukční smyčky s externím mikrofonem.
Tento kompaktní mobilní systém pro poslech přes indukční smyčku výrazně
zkvalitňuje komunikaci mezi zaměstnancem městského úřadu a sluchově postiženým
klientem - nositelem sluchadla. Pracoviště, na kterých je tento systém používán, byla
označena speciálním symbolem.
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KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
Zdroj: Útvar krizového řízení

Rok 2012 byl především ve znamení tvorby nového Krizového plánu obce s rozšířenou
působností Ústí nad Orlicí. Novelou zákona v roce 2010 bylo stanoveno jeho nové zpracování
a došlo i k některým zásadním změnám ve struktuře plánu. Největší změnou je skutečnost, že
se již nejedná o výpis z Krizového plánu Pardubického kraje, ale o vlastní dokument města.
Dále probíhaly pravidelné kompletní aktualizace Havarijního plánu a všech souvisejících
dílčích plánů těchto základních krizových dokumentů. Touto problematikou se zabývala
Bezpečnostní rada města a také Povodňové komise města a obce s rozšířenou působností na
svých pravidelných jednáních.

Proběhla tři námětová cvičení jednotek sboru dobrovolných hasičů:
„Panelák 2012“ - kde byl procvičen postup při hašení požáru panelového domu; likvidace
povodňových následků při cvičení „Kulturák 2012“ a pod názvem „Domov 2012“ ve
spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR, Policií ČR a Českým červeným křížem
procvičení evakuačního plánu domova důchodců při požáru.

V červnu 2012 bylo v rámci Dne Integrovaného záchranného systému předáno nové zásahové
dopravní vozidlo jednotce Sboru dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí I. Vozidlo Ford je
vybaveno pro potřeby hasičů dle předepsaných standardů a nařízení. Celkové náklady na
pořízení činily 1,5 mil. Kč, z nichž 120 tis. Kč poskytl jako dotaci Pardubický kraj.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD
Zdroj: Odbor kancelář tajemníka
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Výběrová řízení na obsazení pracovních míst na městském úřadu
Přehled o počtu výběrových řízení na pracovní místa
na Městském úřadu Ústí nad Orlicí v r. 2012
Z toho

Počet
uchazečů

ženy

muži

Odborný referent (odborná referentka) odboru kancelář
tajemníka

18

5

13

Odborný referent (odborná referentka) – ekonom odboru
školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

30

27

3

5

1

4

27

23

4

Název výběrového řízení

Vedoucí odboru životního prostředí
Odborný referent (odborná referentka) odboru sociálních služeb,
oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Zajištění voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje
V roce 2012 se pro občany města Ústí nad Orlicí otevřely volební místnosti v jeho sedmnácti
volebních okrscích, a to ve dnech 12. a 13. října v souvislosti s konáním voleb do
Zastupitelstva Pardubického kraje. Na jejich organizačně technickém zajištění se podíleli
zejména zaměstnanci Městského úřadu Ústí nad Orlicí ve spolupráci s organizacemi, v jejichž
budovách byly umístěny volební místnosti, ve volebních komisích zasedlo celkem 117 členů.

Volby 2012 do Zastupitelstva Pardubického kraje
rekapitulace některých statistických údajů za město Ústí nad Orlicí
Počet voličů
v seznamu

Vydané obálky

Volební účast v
%

Odevzdané
obálky

Platné hlasy

% platných
hlasů

11 774

4 581

38,91

4 577

4 429

96,77

Výdaje na organizačně technické zajištění těchto voleb, které byly čerpány ze státního
rozpočtu, dosáhly výše cca 302 tis. Kč.
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SYSTÉMOVÁ A ÚSPORNÁ OPATŘENÍ
Zdroj: Odbor kancelář tajemníka

Úsporná opatření zaměřená na snížení provozních nákladů
V souvislosti s rostoucími cenami silové elektrické energie a zemního plynu město
pokračovalo v již započatém trendu realizace veřejných zakázek na nákup těchto komodit,
a to nejen pro svá odběrná místa, ale i pro příspěvkové organizace, u nichž plní funkci
zřizovatele, a Kabelovou televizi, s.r.o., u níž plní funkci zakladatele.

Procentní vyjádření úspor dosažených v souvislosti s realizací veřejných zakázek
na nákup komodit
Komodita

Úspora v roce 2012 v porovnání
s cenou dodavatele pro rok 2011

Předpokládaná úspora v roce 2013
v porovnání s cenou dodavatele pro rok 2012

Plyn

2,5%

1,4%

Elektřina

13,7%

8,1%

Na základě provedeného vyhodnocení provozu multifunkčních zařízení a kopírek došlo
k nastavení optimálních paušálních plateb u nájemních, servisních a materiálových smluv na
provoz těchto strojů, čímž bylo dosaženo zefektivnění tisku a kopírování a úspory finančních
prostředků vynakládaných na tyto služby.
Průběžně byla prováděna optimalizace vytíženosti služebních vozidel a spotřeby pohonných
hmot. Zvažována je přestavba vytypovaných referenčních vozidel na alternativní pohon LPG.

Systémová opatření v činnosti městského úřadu
Programový nástroj na podporu zadávání veřejných zakázek:
Pro zajištění jednotných postupů a pro dosažení maximální možné kontroly a transparentnosti
procesů zadávání veřejných zakázek byl v roce 2012 ve spolupráci se společností TEPVOS,
spol. s r.o. Ústí nad Orlicí uveden do provozu administrativní nástroj pro podporu zadávání
a realizace veřejných zakázek SOFTENDER. Pomocí tohoto nástroje jsou administrovány
a zadávány veškeré veřejné zakázky města. Tato programová aplikace také zajišťuje službu
Profilu zadavatele pro zákonné zveřejňování všech informací týkajících se veřejných zakázek
včetně zakázek malého rozsahu. V souvislosti s tím došlo i k úpravě příslušných vnitřních
norem.
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Programový nástroj pro tvorbu materiálů a podporu jednání orgánů města:
Od měsíce května 2012 Město Ústí nad Orlicí provozuje nový programový nástroj EJEDNÁNÍ
jako modulární součást svého informačního systému RADNICE VERA pro podporu procesů
vytváření a schvalování materiálů a podporu vlastního jednání orgánů města - městského
zastupitelstva, rady města a finančního výboru. Využití této programové podpory přináší
zvýšení efektivity přípravy materiálů pro jednání a zajišťuje jejich jednotný vzhled a formát.
Jednajícím je ve výsledku připravena přehledná struktura materiálů a dokumentů, jejichž
podoba je na požadované úrovni.
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