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ÚVODNÍ SLOVO  
 
 
 

Vážení zastupitelé, vážení spoluobčané, 

 

ve volebním období 2010 – 2014 se Vám dostává do rukou v pořadí třetí výroční zpráva 

o činnosti Městského úřadu Ústí nad Orlicí za uplynulý kalendářní rok. Stalo se již dobrou 

tradicí, že Vás informujeme o vybraných činnostech městského úřadu na úseku samostatné 

a přenesené působnosti, a to především prostřednictvím čísel, formou přehledných tabulek 

a grafů. 

Uplynulý rok 2013 byl rokem dalších organizačních změn v rámci městského úřadu.  

Radou města v průběhu roku bylo schváleno zřízení dvou pracovních míst, a to účetní pro 

výkon samosprávy a referenta pro výkon státní správy na úseku dopravních přestupků. 

Zastupitelstvo města svým usnesením z prosincového zasedání zřídilo novou organizační 

složku k 1. 1. 2014 pro zajištění komplexní lesnické činnosti včetně prodeje dříví a dalších 

produktů pod názvem Správa lesů města Ústí nad Orlicí. 

V důsledku výše uvedených změn došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců města meziročně o tři 

pracovní místa. 

V roce 2013 zahájil městský úřad projekt „Ústí nad Orlicí - Efektivní úřad“, který je 

z podstatné části financován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem 

projektu je zkvalitnit a zefektivnit práci úřadu a následně zlepšit úroveň služeb, které 

poskytujeme našim klientům. Projekt bude ukončen v roce 2014. 

Město Ústí nad Orlicí se v roce 2013 stalo rovněž účastníkem projektu „Systémová podpora 

rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností“, zkrácený název projektu „Obce sobě“, jehož organizátorem je Region Orlicko–

Třebovsko. Smyslem tohoto víceletého projektu je analýza současného stavu a návrhy za 

zlepšení spolupráce na území ORP ve vybraných oblastech, jako je např. předškolní vzdělání 

a školství, odpadové hospodářství, sociální služby atd. Předpokládaný termín ukončení tohoto 

projektu je květen 2015. 

Městský úřad Ústí nad Orlicí je rovněž přirozeným centrem veřejné správy pro 15 obcí 

regionu Ústeckoorlicko a současně i odborným a metodickým poradcem pro jejich starosty 

a zaměstnance. 
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Věřím, že v této výroční zprávě naleznete řadu pro Vás zajímavých a přínosných informací. 

Rovněž bych Vás ráda informovala, že si velmi rádi vyslechneme vaše náměty a připomínky, 

které nám mohou posloužit při zkvalitnění činnosti městského úřadu a tvorbě výroční zprávy 

za rok 2014. 

 

 

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. 2013. 
 
 

Základní údaje o městě Ústí nad Orlicí 

Rozloha katastru města 36,36 km2 
Počet obyvatel města  14 166 
Zeměpisná šířka 49o58´ s.š. 
Zeměpisná délka 16 o24´ v.d. 
Nadmořská výška 340 m n. m. 
Části města Černovír, Dolní Houžovec, Horní Houžovec, Hylváty, 

Kerhartice, Knapovec, Oldřichovice, Ústí nad Orlicí 

 
 
 

Základní údaje o správním obvodu města Ústí nad Orlicí 

Rozloha správního obvodu 190,43 km2 
Počet obyvatel správního obvodu  25 518 
Počet obcí správního obvodu (včetně Ústí nad Orlicí) 16 
Průměrná míra nezaměstnanosti v okrese Ústí nad Orlicí  7,02 % 
Průměrná míra nezaměstnanosti v Pardubickém kraji  7,03 % 
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FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ  
 

Zdroj: Finanční odbor  
 

1. Sestavení rozpočtu na rok 2013 
 

Rozpočet na rok 2013 město sestavovalo s ohledem na stávající vnější i vnitřní podmínky. 

Vnější podmínky hospodaření místních samospráv byly v roce 2013 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 trval až do konce roku 2013. Stav hospodářství 

se nemohl neprojevit na příjmové základně města. Vysoké 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. Až v roce 

2012 začaly tyto příjmy alespoň nominálně stoupat a dosáhly 146 mil. Kč. V roce 2013 začala 

platit nová pravidla pro rozdělování daní a jejich výsledkem stouply daňové příjmy města 

nominálně na více než 165 mil. Kč, současně ovšem klesly některé dotace, na které mělo 

město před změnou nárok. 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. Po započtení 

inflace vyvolané zvýšením daní jsou tak reálné daňové příjmy města nižší než v roce 2008. 

V roce 2013 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, snížil již v roce 2011 o 18,4 % 

(o 4,2 mil. Kč) a v roce 2012 a 2013 zůstal prakticky beze změny. 

Vnitřní omezení při sestavování rozpočtu na rok 2013 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 v zásadě 

přebytkové a úvěrovou angažovanost snižovat. Jak vyplývá z přiložených grafů, podařilo se 

městu tento záměr splnit a úvěrová angažovanost v posledních třech letech rychle klesala. 
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Cenou za tuto rozpočtovou konsolidaci bylo ovšem radikální snížení investiční aktivity, jak 

ukazuje další graf. 

 

Rozpočet na rok 2013 byl navržen a schválen jako schodkový. Sestavení takového rozpočtu 

umožnily dobré výsledky hospodaření města v roce 2012 (přebytek ve výši přes 20 mil. Kč), 

které umožnily zapojit do výdajů rozpočtu roku 2013 částku více než 26 mil. Kč z běžného 

účtu města a z běžných účtů účelových fondů, zejména z Fondu rozvoje bydlení. Příjmy 

města byly schváleny ve výši 222 758 tis. Kč a výdaje ve výši 240 377 tis. Kč. Plánovaný 

schodek rozpočtu představoval částku 17 619 tis. Kč.  
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2. Vývoj finančního hospodaření v průběhu roku 2013 

V průběhu roku 2013 došlo na základě rozpočtových opatření schválených zastupitelstvem 

města k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu cca o 8%, a to zejména opatřeními 

Ministerstva financí ČR a jiných ministerstev, které přidělily městu prostředky na výkon 

státní 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.  

Orgány města zajistily plnění hlavních cílů finančního hospodaření stanovených 

ve schváleném rozpočtu, zejména toho, že mají být sníženy dluhy města. Oproti plánovanému 

schodku ve výši přes 17 mil. Kč se podařilo dosáhnout v zásadě vyrovnaného rozpočtu, když 

schodek nepřekročil 84 tis. Kč. Na více než 100% se podařilo naplnit plánovaný objem 

příjmů, když výpadky v  kapitálových příjmech nahradily vyšší příjmy daňové. 

Největší dopad na výsledek hospodaření měly ovšem úspory ve výdajích. Úspornější než 

v minulých letech byl provoz městského úřadu, kde se ušetřily finanční prostředky 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 2013 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 a v roce 2013 se jenom nevýznamně zvýšila. Části úspor v oblasti 

investic v roce 2013 bylo ovšem dosaženo přesunem realizace investičních projektů do roku 

2014. Město se také více věnovalo udržování majetku, který již vlastní. 

Přehled o hospodaření města k 31. 12. 2013  
v tis. Kč 

 Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet % plnění UR 

Daňové příjmy 165 701,55 163 940,00 163 940,00 101,07 % 

Nedaňové příjmy 22 312,98 20 513,21 20 580,96 108,42 % 

Kapitálové příjmy 6 724,47 8 820,00 8 820,00 76,24 % 

Neinvestiční dotace 39 167,04 29 485,20 40 168,56 97,51 % 

Investiční dotace 7 942,27 0,00 7 942,27 100,00 % 

Příjmy celkem 241 848,31 222 758,41 241 451,79 100,16 % 

Provozní výdaje 71 222,87 79 939,50 77 951,81 91,37 % 

Osobní výdaje 45 379,15 43 731,50 45 459,25 99,82 % 

Příspěvky a dotace 72 773,81 70 122,49 76 348,30 95,32 % 

Investiční půjčky 3 481,20 4 000,00 4 000,00 87,03 % 

Kapitálové výdaje 49 075,22 42 584,00 55 311,52 88,73 % 

Výdaje celkem 241 932,25 240 377,49 259 070,88 93,38 % 

Výsledek hospodaření -83,94 -17 619,08 -17 619,09 0,48 % 
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3. Významné položky v příjmech a výdajích 
 
Téměř 70 % rozpočtu příjmů činí příjmy daňové, z nichž největší položkou je daň z přidané 

hodnoty ve výši přes 64 mil. Kč. Další významné daňové příjmy tvoří daně z příjmu 

ze závislé činnosti (mzdy) ve výši přes 31 mil. Kč a z příjmu právnických osob ve výši přes 

30 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, volby apod.) ve 

výši přes 23 mil. Kč. Z hospodářské činnosti města bylo do příjmu převedeno necelých 

9 mil. Kč. Menší dotace potom 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 p říjmů

 Neinvestiční
dotace
16,2%

 Nedaňové
příjmy
9,2%

 Investiční
dotace
3,3%

Daňové příjmy
68,5%

 Kapitálové
příjmy
2,8%

 

 

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 

více než 61 mil. Kč. Sem patří zejména údržba komunikací jak zimní, tak i letní, péče o zeleň, 

nakládání s odpady, veřejné osvětlení, správa hřbitovů a provoz krytého plaveckého bazénu, 

aquaparku, zimního stadionu a sauny.  

Investiční a neinvestiční výdaje na provoz školských zařízení byly v roce 2013 cca 35 mil. Kč 

včetně 11,5 mil Kč investovaných do rekonstrukce a zateplení ZŠ Třebovská a MŠ Heranova, 
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výdaje na kulturu a památkovou péči překročily 20 mil. Kč. Sociální služby, tj. domov 

důchodců, penzion pro důchodce, pečovatelská služba, stacionář a podobná zařízení obdržely 

z městského rozpočtu téměř 10,5 mil. Kč. 

Provoz orgánů města a městského úřadu stál necelých 51 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 7,5 mil. Kč. 

 

Struktura výdaj ů

Osobní výdaje
18,8%

 Příspěvky a
dotace
30,1%

Provozní výdaje
29,4%

 Kapitálové
výdaje
20,3%

 Investiční
půjčky
1,4%

 
 
 
 

4. Přezkum hospodaření města 

Hospodaření města za rok 2013 bylo přezkoumáno krajským úřadem a auditorem. Při 

přezkumu nebyly zjištěny v hospodaření města žádné nedostatky.  

 
 
5. Výhled hospodaření města na roky 2014 – 2015 
 
V letech 2014 - 2015 bude město pokračovat v zodpovědné rozpočtové politice, která bude 

charakterizovaná snahou o kumulativně přebytkový rozpočet tak, aby se v dalších letech 

zadlužení města pohybovalo pod úrovní 100 mil. Kč. 
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SPRÁVA MAJETKU M ĚSTA  
 

Zdroj: Majetkoprávní odbor  
 
 

 

Příjmy v roce 2013 

Příjem z pronájmu pozemků 1 295 252,- Kč 
Pronájem majetku spol. TEPVOS 212 293,- Kč 
Pronájem majetku – nebytové prostory 431 155,- Kč 
Výnosy – tepelné hospodářství 325 939,- Kč 
Příjem z prodeje - pozemky 2 634 386,- Kč 
Příjem z prodeje - bytový fond 2 094 952,- Kč 
Prodej podílů v bytovém družstvu 1 975 262,- Kč 
Celkem 8 969 239,- Kč 

 
 

Výdaje v roce 2013 

Výdaje na nákup pozemků 195 825,- Kč 
Nájemné z pronájmu pozemků 27 842,- Kč 
Celkem 223 667,- 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 

49,50 mil. Kč. Mezi nejvýznamnější akce provedené v roce 2013 patřily: 

 

Obnova parků a zpevněných ploch na Podměstí 

Náklady roku 2013 6,5 mil. Kč 
Celkové náklady 7,5 mil. Kč 
Zahájení akce srpen 2012 
Ukončení akce srpen 2013 

 

Rekonstrukce parkoviště a chodníků v ul. Dělnická 

Celkové náklady 1,9 mil. Kč 
Zahájení akce září 2013 
Ukončení akce prosinec 2013 

 

Rekonstrukce parkoviště u nemocnice 

Celkové náklady 2,4 mil. Kč 
Zahájení akce říjen 2013 
Ukončení akce listopad 2013 

 

Rekonstrukce části objektu Centra sociálních služeb 

Celkové náklady 2,6 mil. Kč 
Zahájení akce únor 2013 
Ukončení akce červenec 2013 

 

Rekonstrukce ulice Švermova 

Celkové náklady 3,5 mil. Kč 
Zahájení akce září 2013 
Ukončení akce listopad 2013 
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Chodník podél silnice II/360 Oldřichovice – 2. etapa 

Celkové náklady 2 mil. Kč 
Zahájení akce září 2013 
Ukončení akce prosinec 2013 

 

Chodník v ulici V Lukách a Quido Kociana 

Celkové náklady 490 tis. Kč 
Zahájení akce září 2013 
Ukončení akce říjen 2013 

 

Digitalizace a modernizace kina v Roškotově divadle 

Celkové náklady 3,6 mil. Kč 
Zahájení akce srpen 2013 
Ukončení akce říjen 2013 

 

Snížení energetické náročnosti ZŠ Třebovská 
(výměna střechy a rekonstrukce podkroví staré budovy, přepojení kanalizace) 

Náklady roku 2013 8,7 mil. Kč 
Celkové náklady 17,5 mil. Kč 
Zahájení akce květen 2013 
Předpokládané ukončení akce červen 2014 

 

Snížení energetické náročnosti MŠ Heranova 

Náklady roku 2013 2,9 mil. Kč 
Celkové náklady 6,5 mil. Kč 
Zahájení akce srpen 2013 
Předpokládané ukončení akce srpen 2014 

 

Bezbariérové město – modernizace přechodů pro chodce 
(přechod u Avionu, u ulice Zahradní a v ulici Letohradská) 

Náklady roku 2013 640 tis. Kč 
Celkové náklady 765 tis. Kč 
Zahájení akce září 2013 
Předpokládané ukončení akce březen 2014 
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Aktivní turistika na Orlicko-T řebovsku 

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 2013 činil tento příspěvek 2,045 mil. Kč. 

 

Projektová příprava využití bývalého závodu Perla 01 

Na konci roku 2013 byla vyhlášena urbanisticko-architektonická soutěž o návrh na projekt 

základní strategie postupu při regeneraci území areálu továrny Perla 01 v Ústí nad Orlicí. 

Výsledky této soutěže budou vyhlášeny v roce 2014. 

 

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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PÉČE O VZHLED A ČISTOTU MĚSTA 
 

Zdroj:  Odbor rozvoje města, Odbor životního prostředí 

 

Celkově město zaplatilo v roce 2013 za služby spojené s péčí o vzhled a čistotu města a další 

veřejné služby více než 61 mil. Kč. 

 

Mezi finančně nejnáročnější patřily následující služby: 

• veřejné osvětlení a světelná signalizace na silnici I/14 9,7 mil. Kč 

• celoroční údržba místních komunikací  9,0 mil. Kč 

• provoz sběrného dvora, zajištění využití nebo odstranění sesbíraných odpadů, 

velkoobjemové kontejnery, sběr a svoz směsných komunálních odpadů 11,7 mil. Kč 

• sběr a svoz tříděných odpadů  653 tis. Kč 

• odstranění černých skládek 97 tis. Kč 

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

skatepark, sauna, spinningové centrum) 12 mil. Kč 

• údržba a provoz hřbitovů 0,8 mil. Kč 

• provoz veřejného WC 0,4 mil. Kč 

• údržba zeleně 9,6 mil. Kč 

 

V roce 2013 byla provedena řada nových výsadeb, především na sídlišti Štěpnice s podporou 

nadačního fondu ZELENÉ OUSTÍ. Kromě rozvoje a údržby zeleně klade město důraz na její 

provozní bezpečnost, proto jsou stromy v pravidelných intervalech podrobovány 

bezpečnostnímu auditu odbornou firmou. Se stavem jednotlivých dřevin se mohou občané 

seznámit na webových stránkách (www.stromypodkontrolou.cz). 
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Přestože město dostávalo v roce 2013 odměnu za třídění plastu, papíru, skla a dalších 

komodit, byl jejich svoz o 653 tis. Kč vyšší než příjem.  
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 ŠKOLSTVÍ  
 

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

 

Město Ústí nad Orlicí bylo v roce 2013 v oblasti školství zřizovatelem patnácti příspěvkových 

organizací, a to osmi mateřských škol, čtyř základních škol, školní jídelny, základní umělecké 

školy a domu dětí a mládeže. 

 

Přehled škol a školských zařízení zřízených městem Ústí nad Orlicí 

Školy / Školská zařízení Ředitel/ka Kapacita 
2013 

MŠ Klubíčko, Ústí nad Orlicí, Dělnická Jana Lukesová   126 dětí 
MŠ, Ústí nad Orlicí, Pod Lesem Božena Špajsová 50 dětí 
MŠ, Ústí nad Orlicí, Černovír Mgr. Jana Venclová 25 dětí 
MŠ, Ústí nad Orlicí, Heranova Pavla Poslušná 140 dětí 
MŠ, Ústí nad Orlicí, Knapovec Ivanka Dobroucká 25 dětí 
MŠ, Ústí nad Orlicí, Na Výsluní Božena Jedličková 112 dětí 
MŠ U skřítka Jasánka, Ústí nad Orlicí, 
Nerudova 

Miroslava Vítová, DiS. 25 dětí 

MŠ, Ústí nad Orlicí, Sokolská Jana Fišerová 50 dětí 
ŠJ, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka Naďa Stránská 1 200 dětí 
ZŠ, Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků Mgr. Jana Langerová  675 dětí 
ZŠ, Ústí nad Orlicí, Komenského Mgr. Bc. Radek Škarka   630 dětí 
ZŠ, Ústí nad Orlicí, Školní PaedDr. Eva Faltysová 80 dětí 
ZŠ, Ústí nad Orlicí, Třebovská Mgr. Pavel Svatoš   533 dětí 
ZUŠ Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí PaedDr. Jiří Tomášek   960 žáků 
DDM DUHA Ústí nad Orlicí, Špindlerova Mgr. Štěpánka Svobodová neuvádí se 
            

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

škol v Ústí nad Orlicí je 1 918 dětí. 

 

Funkční období ředitelů škol a školských zařízení 

Platné znění školského zákona stanovuje funkční období ředitelů škol a školských zařízení na 

dobu určitou 6 let. Po uplynutí 6 let je zřizovatelem školy stávající ředitel buď potvrzen ve 

funkci na další šestileté období, nebo je na jeho místo vyhlášen konkurz.  

V roce 2013 zřizovatel využil možnosti prodloužení funkčního období o dalších 6 let řediteli 

ZŠ Třebovská Mgr. Pavlu Svatošovi. 
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Podpora školských aktivit městem Ústí nad Orlicí 

V roce 2013 bylo na dotacích v oblasti školství pro 17 žadatelů (13 žadatelů zřizovaných 

městem Ústí nad Orlicí, 4 žadatelé ostatních zřizovatelů) rozděleno celkem 380 tis. Kč. Mezi 

školy, které zřizuje město Ústí nad Orlicí, bylo rozděleno 271,6 tis. Kč. Výše dotace na jedno 

dítě v mateřské škole činí 101,- Kč a v základní škole 175,- Kč. Školy ostatních zřizovatelů 

obdržely 108,4 tis. Kč.  

 

Demografický vývoj naplněnosti mateřských škol 

Za posledních 10 let se v Ústí nad Orlicí narodí průměrně 147 dětí. V jednotlivých letech 

ovšem dochází k výkyvům. Markantní je zvýšení počtu narozených dětí v letech 2006 až 

2009, pak počet narozených dětí opět klesá. Mateřská škola má 3 ročníky a je určena pro 

předškolní vzdělávání dětí ve věku zpravidla od 3 do 6 let (školský zákon). 

 

 

 

Pozn.: Počty narozených dětí jsou uvedeny za období září až srpen. 

 

Kapacita mateřských škol v Ústí nad Orlicí je vcelku dostatečná, 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 
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dále naplní dětmi s odkladem povinné školní docházky, což je v průměru 20 až 25 dětí ročně, 

a také dětmi z okolních obcí, jejichž rodiče v Ústí nad Orlicí pracují. 
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KULTURA  
 

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

 

Příspěvkové organizace zřizované městem v oblasti kultury 

 

MĚSTSKÉ MUZEUM (ředitelka: Jarmila Süsserová) 

Městské muzeum během roku 2013 uspořádalo 20 nových výstav (počtem odpovídá úrovni 

regionálních muzeí). Výstavy a programy v Hernychově vile navštívilo 5 950 osob (10 % 

nárůst návštěvnosti oproti roku 2012, z toho 7% nárůst vykazují výstavy). Bohatě byly 

využívány vytvořené doplňkové programy s dílnami (1 282 osob, z toho dílny pro veřejnost 

238 osob - což představuje dvanáctinásobek roku 2012). Výklady pro školy byly poskytovány 

v dvojnásobném počtu než v roce 2012. Úspěšně fungoval muzejní kroužek, kde děti získávají 

hravou formou vztah k historii. Byly splněny limity a termíny zpracování sbírek dané 

zákonem.  

Příspěvková organizace skončila za rok 2013 s vyrovnaným hospodařením. 

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA (ředitelka: PhDr. Jana Kalousková) 

Během roku 2013 zaznamenala městská knihovna 46 691 návštěv, z nichž 89 % využilo 

půjčovnu a studovnu, 6 % využilo internet v knihovně a 5 % navštívilo kulturní a vzdělávací 

akce. Registrovaných uživatelů bylo 2 206. On-line služby zaznamenaly cca 31 000 návštěv. 

Knihovna rovněž plnila regionální funkci, na kterou získala dotaci z Pardubického kraje ve 

výši 1 234 tis. Kč. Pověření výkonem regionálních funkcí 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.).  Dále se knihovně v roce 2013 podařilo 

získat z dotací Ministerstva kultury ČR finanční prostředky v celkové výši 175 tis. Kč.  

Příspěvková organizace hospodařila s přebytkem. 
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KLUBCENTRUM (ředitelka: Dana Chládková) 

Klubcentrum v roce 2013 uspořádalo 136 akcí (filmová a divadelní představení, koncerty, 

taneční podvečery, představení pro děti, školní představení, umělecké přehlídky a soutěže, 

vzdělávací akce a přednášky), které navštívilo 21 977 diváků. Dále Klubcentrum pořádalo či 

spolupořádalo řadu akcí pro širokou veřejnost, jako jsou např. velikonoční jarmark, vánoční 

trhy, Kinematograf bratří Čadíků, Město v pohybu, slavnostní večer při udělování cen města, 

Ústecký advent, atd. V roce 2013 podalo Klubcentrum 9 žádostí o dotace na Ministerstvo 

kultury ČR, MŠMT a Pardubický kraj. Organizace tímto způsobem získala finanční 

prostředky v celkové výši 447 tis. Kč.  

Příspěvková organizace hospodařila s přebytkem. 

 

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 2013 celkem 11 výstav 

uměleckých děl. Město Ústí nad Orlicí podpořilo činnost Klubu přátel umění částkou 260 tis. 

Kč.    

MALÁ SCÉNA obdržela od města dotace v celkové výši 494 tis. Kč, kterými přispělo na provoz 

a činnost organizace se zaměřením na alternativní kulturní akce (filmové, divadelní, hudební, 

výtvarné a vzdělávací).  

 

Významné kulturní akce 

Město se prostřednictvím odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace 

v roce 2013 podílelo na pořádání významných kulturních akcí, kterými jsou především 

8. ročník hudebního festivalu Kocianovo Ústí 2013, 55. ročník Kocianovy houslové soutěže 

a 22. ročník Heranovy violoncellové soutěže. 

Město Ústí nad Orlicí bylo pořadatelem 14. ročníku městských slavností Město v pohybu – 

týden dobré pohody (týdne naplněného možností kulturního a sportovního vyžití), Ústecké 

staročeské poutě a Ústeckého adventu, který je každoročně zahájen jarmarkem neziskových 

organizací působících na území města a kulturním programem na náměstí. V roce 2013 

probíhal kulturní program na Mírovém náměstí každou adventní neděli a byl doplněn 

adventními trhy. Poprvé byl konec roku zakončen přípitkem starosty města a ohňostrojem. 



Výroční zpráva Města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí za rok 2013    

 
22

Podpora kulturních aktivit 

V roce 2013 zažádalo o podporu z dotačních programů v oblasti kultury 28 organizací či 

fyzických osob, které žádaly o podporu pro 44 projektů.  Z rozpočtu města byly účelově 

vyčleněny finanční prostředky na podporu konkrétních kulturních projektů ve výši 

1,26 mil. Kč. Na podporu ostatních projektů bylo určeno 600 tis. Kč. 

 

Ceny města 

Další významnou akcí v roce 2013 bylo každoroční udělování cen města za uplynulý 

kalendářní rok - Cena města Ústí nad Orlicí, Počin roku a Cena starosty města Ústí nad Orlicí. 

Ocenění 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 za rok 2012 byla udělena Josefu Havlovi, Ing. Ludvíku Mátlovi 

a prof. Václavu Snítilovi. 

Cena počin roku 2012 byla udělena Barboře Kapounové, Petře Vávrové a Danielu Rösslerovi. 

Cenu starosty města Ústí nad Orlicí za rok 2012 obdržel Stanislav Zeman st.  

 

Významné návštěvy 

V roce 2013 město Ústí nad Orlicí poctily návštěvou dvě významné osobnosti České 

republiky. Dne 9. srpna 2013 navštívil Ústí nad Orlicí kardinál  Dominik Duka a 12. září 

2013 uvítala ústecká radnice prezidenta České republiky Miloše Zemana.    
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SPORT 
 

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

 

Podpora sportovních a volnočasových aktivit 

V roce 2013 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 v roce 2013 žádalo o dotace 48 organizací a fyzických osob, které žádaly 

o podporu pro 79 projektů. Z rozpočtu města byly účelově vyčleněny finanční prostředky na 

podporu konkrétních sportovních projektů ve výši 1 020 tis. Kč a pro podporu ostatních 

projektů bylo určeno 1 600 tis. Kč.  V roce 2013 byly poskytnuty také dotace do oblasti 

sportu z finančních prostředků získaných do rozpočtu města přerozdělením prostředků 

z „hazardních her a loterií“ v celkové výši 1 000 tis. Kč. 

 

 

Významné sportovní akce podporované městem  

• Skiinterkriterium – lyžařské závody mládeže 24. – 27. 1. 2013 

• Cyklo Glacensis – 12. ročník mezinárodní cyklistické akce 17. 5. 2013  

• Sport Bárt Bike Marathon 18. 5. 2013 

• Mezinárodní turnaj kadetek ve volejbale  25. – 26. 5. 2013 

• Rieter Cup 1. – 5. 7. 2013 

• Regionem Orlicka – 27. ročník cyklistického etapového závodu 9. – 11. 8. 2013 

• Mistrovství atletů do 22 let 31. 8. – 1. 9. 2013 
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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 2013 prezentovalo: 

• v časopise cestovního ruchu KAM po Česku a v brožuře Kam na výlet 

• na webových stránkách KAM po Česku (kalendář akcí) 

• v projektu ČD Cyklopůjčovny 2013 

• v propozicích cyklistického závodu mládeže Regionem Orlicka  

• v kapesním katalogu volného času s tématy: Bariéry a Příroda 

• ve speciálních přílohách MF Dnes (Město v pohybu, Advent, Cesty městy) 

• webovým bannerem s upoutávkou na akci Město v pohybu 

• na zvukovém panelu DARUMA v Pardubicích 

• na webových stránkách vychodnicechy.info, cestujeme.cz, mojeorlickehory.cz 

• ve speciálech KAM po Česku: Památky a Advent pro děti 

 

Prezentace města na veletrzích a výstavách  

Infocentrum prezentovalo město svojí účastí na největším českém veletrhu cestovního ruchu 

Holiday World  v Praze. Ve dnech 7. 2. – 10. 2. 2013 se konal 22. ročník tohoto veletrhu.  

Ostatní veletrhy s účastí města Ústí nad Orlicí: 

Regiontour Brno, Infotour Hradec Králové, Dovolená Ostrava. 

Prezentace města na těchto veletrzích byla zajištěna Destinačními společnostmi Východní 

Čechy a Orlické hory Podorlicko. 

Město se účastnilo ve dnech 6. – 8. 12. 2013 Vánočních trhů v německém partnerském 

městě Berlín–Neukölln.  

 

Vydavatelská činnost 

V roce 2013 infocentrum vydalo tyto nové propagační materiály: 

• kapesní kalendáře na rok 2014 (4 druhy) a nástěnné kalendáře (Perokresby) pro rok 2014 

• aktualizované skládačky s databází ubytování a stravování ve městě a spádovém okolí 

• omalovánky s motivy města 

• nová mapa města čísel popisných (nástěnná) 
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• aktualizovaný zvukový panel na Mírovém náměstí 

• kalendář akcí na rok 2014 

 
Novinky v roce 2013 

Byla provedena změna struktury webových stránek v sekci Turista a volný čas. Tato změna 

znamenala nastavení nového členění sekce a doplnění stávajících informací, vytvoření nových 

textů a poskytnutí nových informací z oblasti cestovního ruchu ve městě. 

Ve vestibulu radnice byly instalovány mobilní tabule pro umísťování aktuálních informací 

například o dění ve městě, o kulturních a sportovních akcích. 

V roce 2013 proběhla aktualizace a modernizace zvukového panelu na Mírovém náměstí, 

doplnění textů a fotografií, změna vizuální podoby panelu, vyznačení nových objektů v mapě. 

  

Informa ční centrum 

• Návštěvnost  

V roce 2013 využilo služeb městského infocentra 17 819 návštěvníků. Průměrná měsíční 

návštěvnost byla 1 485 návštěvníků a průměrná denní návštěvnost tak činí cca 50 

návštěvníků. 

 

 

• Dotace 

Město, jako zřizovatel infocentra, obdrželo v roce 2013 finanční dotaci od Pardubického kraje 

ve výši 66,56 tis. Kč na provoz a zlepšení služeb infocentra. Tato dotace byla použita na 

dotisk propagačních materiálů a technické vybavení pro infocentrum. 
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• Certifikace TIC: 

 V roce 2013 byla provedena recertifikace služeb městského Turistického 

informačního centra (TIC) asociací A.T.I.C. (Asociace turistických 

informačních center ČR). TIC města uspělo a obhájilo certifikát svých 

služeb v kategorii B. V roce 2013 asociace A.T.I.C. změnila svoji značku 

(viz obr.), kterou je nově označeno TIC města.  

                                                                                                                                                                                             Nová značka A.T.I.C. 

 

Ústecké listy 

V roce 2013 byla druhým rokem v Ústeckých listech využívána možnost zadání placené 

reklamy a inzerce. V roce 2013 činily příjmy z této služby 90,9 tis. Kč. 

 

Partnerství a členství města 

Zahraničními partnerskými městy Ústí nad Orlicí jsou: 

Německo – Berlín-Neukölln a Amberg, Polsko -  Bystřice Kladská, Slovensko – Poprad, 

Itálie - Massa Martana. 

V roce 2013 se v Ústí nad Orlicí za vstřícné a finanční podpory starosty města Berlín-

Neukölln uskutečnil projekt „Cirkus dobrodružství“ realizovaný Cirkusem Mondeo 

z Berlína. Projektu se v době od 9. září do 5. října 2013 zúčastnilo 800 žáků ze sedmi 

základních škol z Ústí nad Orlicí a Dolní Dobrouče. 
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M IKROPROJEKTY  
 

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

V rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - PL, Fondu mikroprojektů, byly 

v roce 2013 zrealizovány 4 mikroprojekty: 

„Sudety – osudy uprostřed Evropy“ 

Celkový rozpočet – závěrečné vyúčtování projektu 7 745,75 Eur 201 389,50 Kč 

Z toho dotace 84 %  6 583,62 Eur 171 174,12 Kč 

Spoluúčast města 1 162,13 Eur 30 215,38 Kč 

Zahájení realizace září 2012 

Ukončení realizace srpen 2013 

 

V rámci mikroprojektu byl zhotoven dokumentární film zpracovávající téma Sudet v období 

let 1938 - 1946. Film dokumentuje odsun Čechů i Němců z česko-polského příhraničí. 

Součástí filmu je i zapracování archivních materiálů a poznatků z oblasti Ústí nad Orlicí. Bylo 

zhotoveno 500 ks DVD nosičů s daným filmem. Realizace hlavní části projektu proběhla 

v roce 2013. 

 

„Společná komunikace boří hranice“ 
Celkový rozpočet- závěrečné vyúčtování projektu 20 926 Eur 544 076 Kč 

Z toho dotace 84 % 17 787 Eur 462 462 Kč 

Spoluúčast města   3 139 Eur   81 614 Kč 

Zahájení realizace květen 2012 

Ukončení realizace říjen 2013 

 

Projekt pokračoval v roce 2013 aktivitami spolků, základních škol, seniorů a hasičů. 

 

„Kulturn ě-sportovní setkávání partnerských měst“ 

Celkový rozpočet  5 712 Eur 148 512 Kč 

Z toho dotace 84 % 4 855 Eur 126 230 Kč 

Spoluúčast města                 857 Eur   22 282 Kč 

Zahájení realizace květen 2013 

Ukončení realizace leden 2014 
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V rámci mikroprojektu byly na české straně zrealizovány 4 aktivity a na polské straně 

5 aktivit, kterých se účastnili hasiči, senioři a zástupci partnerských měst Ústí nad Orlicí 

a Bystřice Kladské. 

 

„Turistický poznávací okruh městem Ústí nad Orlicí“ 

Celkový rozpočet  32 057 Eur 833 482 Kč 

Z toho dotace 84 % 27 248 Eur 708 448 Kč 

Spoluúčast města               4 809 Eur 125 034 Kč 

Zahájení realizace červen 2013 

Ukončení realizace srpen 2014 

 

Výsledkem výše uvedeného projektu bude označení 12 zastávkových míst turistického 

poznávacího okruhu. Na zastávkových místech budou umístěny tabule s popisem daného 

objektu a místa, bude vydáno prezentační DVD o historii a současnosti Hernychovy vily, 

budou vydány tiskoviny spojené s popisem trasy okruhu a propagační předměty. Na ochozu 

rozhledny na Andrlově chlumu budou umístěna panoramata s vyobrazením výhledů. 
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PAMÁTKOVÁ PÉ ČE 
 

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

Podpora města oprav kulturních památek  

V souladu s vyhlášenými dotačními programy na rok 2013 do oblasti zachování a obnovy 

památkového fondu byly poskytnuty dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí. 

Celková částka 200 tis. Kč, byla rozdělena na opravu těchto kulturních památek: 

 
• venkovský dům čp. 313, Ústí nad Orlicí – oprava střechy 

• kostel Navštívení Panny Marie, Horní Houžovec – nátěr dřevěných konstrukcí 

• kaple Kerhartice – instalace nových svodů po krádeži 

• kaplička č. XII a č. XIII K řížové cesty – oprava dveří po vloupání 

• kostel sv. Anny, ul. Třebovská, Hylváty – instalace nových svodů po krádeži 

 

 

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 které nejsou ve vlastnictví České republiky. Stanovená částka pro ORP Ústí nad 

Orlicí činila 357 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 

• tvrz čp. 174, Dolní Libchavy – termosanace krovu 

• venkovská usedlost čp. 4, Prostřední Libchavy – 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: 

• Radnice čp. 16 – obnova oken a fasády objektu čp. 16 do ulic Kostelní a Sychrova 

• Hernychova vila – obnova oplocení objektu 

• Děkanství čp. 19 – obnova oken a dveří 

• Děkanství čp. 19 – výměna střešní krytiny 

• Kostel Nanebevzetí Panny Marie – oprava ohradní zdi 

• Kostel Nanebevzetí Panny Marie – výměna střešní krytiny  

 

Město Ústí nad Orlicí obdrželo z Programu regenerace MPZ na rok 2013 dotaci ve výši 

835 tis. Kč. Z této dotace a za spoluúčasti města, která činila 630 tis. Kč, byla opravena 

střecha kostela Nanebevzetí Panny Marie. 
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SOCIÁLNÍ PÉ ČE 
 

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 roce 

2013 pracovní skupina pro neplatiče vypracovala Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 

města pro fyzické osoby, které se ocitly v mimořádně obtížné životní situaci související 

s hrazením nájemného. Jde o pomoc osobám s nízkými příjmy na období prvních tří měsíců 

po jejich nastěhování do bytu města. Tyto zásady byly schváleny zastupitelstvem města 

v prosinci roku 2013. 

V roce 2013 bytová komise  zaevidovala 52 žadatelů o uzavření nájemní smlouvy a 23 

žadatelů o byt s poskytovanou službou sociální péče v domech zvláštního určení, celkem bylo 

podáno 75 žádostí. Přiděleno bylo 30 bytů nájemních a 11 v DPS. Prodlouženo bylo celkem 

159 nájemních smluv, 47 v DPS a 112 v ostatních bytech. 

 

Komunitní plánování 

Odbor sociálních služeb koordinoval v roce 2013 proces komunitního plánování sociálních 

a souvisejících služeb města. V roce 2013 došlo k prodloužení Komunitního plánu  o jeden 

rok a začaly práce na tvorbě plánu nového, do práce se zapojily všechny pracovní skupiny a 

řídící skupina. Na podzim roku 2013 se konalo Integrační setkání osob se zdravotním 

postižením s veřejností a již 3. ročník Veletrhu sociálních služeb, na jehož přípravě se odbor 

sociálních služeb aktivně podílel a zajišťoval pozvání účastníků a další organizační 

záležitosti. 

 

Prevence kriminality 

Od roku 2012 se město připojilo k programu prevence kriminality. Odbor sociálních služeb 

koordinuje činnost komise prevence kriminality. V roce 2013 se podařilo získat finanční 

prostředky z Programu prevence kriminality na rok 2014 od Ministerstva vnitra a byl otevřen 

Volnočasový klub Kamin pro děti od 6 do 15 let ze znevýhodněného prostředí, jeho činnost 

zajišťuje Rodinné centrum Srdíčko. Dále byla zřízena dvě pracovní místa asistentů prevence 

kriminality, kteří pracují pod městskou policií a podílejí se tak na dodržování klidu a pořádku 

ve městě. 
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Dotace do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 

Odbor sociálních služeb v roce 2013 připravil podklady pro dotace do oblasti sociálních 

služeb a zdravotnictví celkem pro 22 příjemců na 37 projektů. Dotace byly vyplaceny v dubnu 

2013 v celkové výši 1,1 mil. Kč.  V prosinci 2013 byla dodatečně vyplacena dotace jednomu 

příjemci ve výši 10 tis. Kč. V rámci Burzy filantropie  bylo podpořeno 5 projektů 

od pěti žadatelů, vyplaceno bylo celkem 50 tis. Kč, na Vánoce v projektu Kamion vánočních 

dárků do dětských domovů pro děti v dětských domovech v našem regionu byla poskytnuta 

mimořádná dotace ve výši 5 tis. Kč. Nadační fond S NÁMI JE TU LÉPE! obdržel, 

prostřednictvím odboru sociálních služeb, dotaci 200 tis. Kč na zvýšení kvality péče 

a zlepšení prostředí pro pacienty Orlickoústecké nemocnice. Celkem bylo do oblasti 

sociálních služeb a zdravotnictví poskytnuto 1,37 mil. Kč. 

 

Podpora terénní práce 

Z Úřadu vlády ČR se odboru sociálních služeb podařilo získat dotaci 125 tis. Kč na podporu 

terénní práce ve vyloučených lokalitách. 

 

Jubilea 

V září 2013 organizoval odbor sociálních služeb setkání s osmdesátiletými občany města, 

jehož se zúčastnilo 46 z 84 pozvaných jubilantů. Proběhla 3 setkání s devadesátiletými 

jubilanty města, kterých bylo v roce 2013 celkem 23 a setkání se zúčastnilo 9 z nich. Akce 

odbor připravil nejen po organizační stránce, ale také zajistil občerstvení a kulturní program. 

 

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 

Ústí nad Orlicí, které poskytují sociální služby – domov pro seniory, chráněné bydlení, 

pečovatelskou službu, denní a týdenní stacionář. Vedoucí odboru byla v kontaktu s vedoucími 

příspěvkových organizací a řešila s nimi na pravidelných poradách společnou problematiku. 

Proběhla stáž zaměstnanců odboru v domově důchodců. Na podzim roku 2013 vznikla na 

podnět radních Pracovní skupina komplexní sociální služby, která pracovala na možnosti 

sloučení všech tří příspěvkových organizací v jednu. 
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Informace z příspěvkových organizací města v oblasti sociální péče 

CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ (ředitelka: Jana Ešpandrová) 

Pečovatelská služba 

Přehled poskytnutých úkonů: 

• v roce 2013 byla poskytnuta péče 201 klientům (z toho 129 žen a 72 mužů) 

• za rok 2013 byla poskytnuta péče 365 dnů v roce, což je každodenní péče 

Chráněné bydlení 

V průběhu roku 2013 využilo službu Chráněného bydlení celkem 121 klientů.  

Chráněné bydlení poskytlo v roce 2013 svým klientům celkem 7 847 kontaktů a z toho 3 858 

hodin péče. 

Senior klub 

K 31. 12. 2013 měl „Senior klub“ 252 členů (66 mužů, 186 žen). Udržovací roční poplatek za 

členství je 200,- Kč.  

Celková rekapitulace akcí a počet účastníků na akcích v roce 2013: 

• počet akcí 45, celková účast 802 členů, průměrný počet účastníků na akci 18 členů 

• 11 x cvičení ve vodě a plavání, celková účast 439 členů, počet účastníků na akci 48 členů 

• členská schůze dne 28. 11. 2013 za účasti 122 členů, 3 hosté z města Ústí nad Orlicí, 

6 seniorů z Bystřice Kladské    

 

STACIONÁŘ ÚSTÍ NAD ORLICÍ (ředitelka: Mgr. Radka Vašková) 

Denní stacionář Človíček - kapacita 13 klientů  

• využit na 67,95 %,  

• průměrný věk 33,5 let  

Týdenní stacionář Mezi vámi - kapacita 12 klientů  

• využit na 97,92 %,  

• průměrný věk 35,69 let 

Vybraná data Stacionáře v roce 2013: 

• zařízení vykazuje zisk 18,24 tis. Kč 

• finanční dary tvořily celkem 106,32 tis. Kč.  

• příspěvky okolních obcí tvořily celkem 74 tis. Kč 

• průměrné náklady na klienta v Denním stacionáři činily 152,48 tis. Kč 

• průměrné náklady na klienta v Týdenním stacionáři činily 227,12 tis. Kč 
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DOMOV DŮCHODCŮ (ředitel: Mgr. Bc. Jan Vojvodík) 

Domov pro seniory - kapacita 115 lůžek 

Domov se zvláštním režimem (se specializací na uživatele s Alzheimerovou chorobou)  - 

kapacita 24 lůžek 

• využit na 91,51 %,  

• průměrný věk 83,1 let 

Odborné sociální poradenství zaměřené na problematiku Alzheimerovy choroby.  

 

Za účasti zástupců města Ústí nad Orlicí a odborné veřejnosti byly dne 23. dubna 2013 

slavnostně předány k užívání rekonstruované prostory v přízemí jedné z budov Domova 

důchodců Ústí nad Orlicí. Úpravy přispěly k bezpečí uživatelů a kvalitě služby a byly 

realizovány za finanční podpory města. 

V roce 2013 se Domov stal jedním ze čtyř zakládajících členů mezinárodní platformy pro 

Alzheimerovu chorobu s názvem A – FORUM CS. 
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OBYVATELSTVO  
 

Zdroj:  Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend 

 

Počet uzavřených sňatků 

V roce 2013 bylo v matričním obvodu města Ústí nad Orlicí uzavřeno 45 sňatků. 

 

 

 

 

Počet obyvatel města 

Ke dni 31. 12. 2013 bylo přihlášeno k trvalému pobytu ve městě 14 166 občanů ČR. 

 

Počet narozených dětí 

Celkem se v roce 2013 narodilo v Orlickoústecké nemocnici 1 223 dětí, z toho 621 děvčat 

a 602 chlapců. Z celkového počtu narozených dětí bylo 123 s trvalým pobytem na území 

města Ústí nad Orlicí, což je o 12 dětí méně než v roce 2012. 

 

Počet úmrtí 

V roce 2013 zemřelo 162 obyvatel města Ústí nad Orlicí. 
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SLUŽBY OBYVATELSTVU  
 

Zdroj:  Kancelář tajemníka,  

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, 

Odbor právní a obecního živnostenského úřadu, 

Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace  

 

Občanské průkazy a cestovní doklady - vybrané statistické údaje 

 

Celkem za rok 2013 bylo vydáno 3 365 občanských průkazů, poplatky za tyto úkony činily 

65,4 tis. Kč. 

 

 

Za rok 2013 bylo vydáno celkem 1 352 cestovních dokladů, poplatky za tyto úkony činily 

605,6 tis. Kč. 
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Czech POINT 
 

Czech POINT 

Rok 2013 
Rejstřík 
trestů 

Obchodní 
rejstřík 

Živnost. 
rejstřík 

Bodové 
hodnocení, 
autovraky, 
insolvenční 

rejstřík 

Katastr 
nemovit. 

Konverze 
dat 

Datové 
schránky 

Základní 
registry 

Celkem 

leden 41 11 2 5 16 7 4 0 88 

únor 26 6 0 2 8 7 1 0 50 

březen 39 5 7 1 5 1 1 0 59 

duben 27 9 7 1 0 11 4 0 59 

květen 43 7 4 3 9 4 1 1 72 

červen 44 7 3 2 3 0 3 0 62 

červenec 33 11 6 2 8 2 0 0 62 

srpen 43 10 3 4 0 0 3 0 63 

září 41 9 6 2 6 1 3 0 68 

říjen 24 11 5 0 5 11 3 1 60 

listopad 24 3 2 0 5 7 3 0 44 

prosinec 18 9 9 1 1 2 2 0 42 

celkem počet 405 98 54 23 66 53 28 2 729 

celkem Kč 40 100,- 12 050,- 7 050,- 3 000,- 7 450,- 1 260,- 800,- 200,- 71 910,- 
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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 2013 bylo ověřeno 3 796 podpisů a 2 007 listin, celkem tedy bylo provedeno 5 803 

ověření v celkové hodnotě 211,32 tis. Kč. 

 

Projekt „SPOLEČNÝ NÁKUP – SPOLEČNÁ ÚSPORA“ 

Město Ústí nad Orlicí mezi prvními podpořilo v roce 2013 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 27. 6. 2013 za spoluúčasti 69 dalších měst a obcí napříč celou Českou republikou, 

dosáhli účastníci tohoto projektu v rámci města Ústí nad Orlicí průměrnou úsporu 28,7 %, 

konkrétněji na elektrické energii úspora činila 29 % a na zemním plynu 28,5 %. Úspěšně a 

s překvapivými výsledky tak byla ukončena I. etapa tohoto projektu a s vítěznými dodavateli 

bylo podepsáno 314 smluv na elektřinu a 174 smluv na zemní plyn. V podzimních měsících 

pak byly učiněny organizační kroky k realizaci II. etapy, která byla završena elektronickou 

aukcí ve druhém týdnu měsíce ledna 2014.  
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DOPRAVA  
 

Zdroj:  Odbor dopravy silničního hospodářství a správních agend 

 

Vybrané statistické údaje v grafech a číslech 

 

Celkem bylo za rok 2013 provedeno 11 473 úkonů. Na správních poplatcích registru vozidel 

bylo vybráno 2,21 mil. Kč. Ekologické poplatky činily 551 tis. Kč. 
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Za rok 2013 bylo vybráno na správních poplatcích za zkoušky uchazečů o řidičská oprávnění 

300 tis. Kč. 

 

 

V roce 2013 bylo vydáno celkem 3 322 řidičských průkazů a na správních poplatcích bylo 

vybráno 115,32 tis. Kč.  

Dále byly odborem dopravy vydávány paměťové karty řidičů pro digitální tachografy 

v hodnotě 211,36 tis. Kč.  
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PODNIKÁNÍ  
 

Zdroj:  Odbor právní a obecního živnostenského úřadu 

Vybrané statistické údaje v číslech  

Podnikatelé s platným živnostenským oprávněním Počet  
Fyzická osoba   4 345 
Fyzická osoba zahraniční s organizační složkou 1 
Fyzická osoba zahraniční 99 
Právnická osoba 594 
Právnická osoba zahraniční 2 
Celkem 5 041 

  

Podnikatelé s platným osvědčením zemědělského podnikatele Počet  
Fyzická osoba   129 
Právnická osoba 13 
Celkem 142 

 

Aktivní živnostenská oprávnění Počet  
Fyzická osoba – koncesovaná   251 
Fyzická osoba – ohlašovací volná 3 561 
Fyzická osoba – ohlašovací řemeslná 1 759 
Fyzická osoba – ohlašovací vázaná 471 
Fyzická osoba zahraniční s organizační složkou – ohlašovací řemeslná 1 

Fyzická osoba celkem 6 043 

Právnická osoba – koncesovaná 101 
Právnická osoba – ohlašovací volná 567 
Právnická osoba – ohlašovací řemeslná 344 
Právnická osoba – ohlašovací vázaná 178 

Právnická osoba celkem 1 190 
Fyzická osoba zahraniční – ohlašovací volná 91 
Fyzická osoba zahraniční – ohlašovací řemeslná 22 
Fyzická osoba zahraniční – ohlašovací vázaná 5 

Fyzická osoba zahraniční celkem 118 
Právnická osoba zahraniční – ohlašovací volná 2 

Právnická osoba zahraniční celkem 2 
Celkem 7 353 

 

V roce 2013 bylo zpracováno celkem 8 522 dokumentů týkajících se živnostenského 

podnikání a zemědělských podnikatelů. Na správních poplatcích za úkony živnostenského 

úřadu bylo vybráno celkem 263,18 tis. Kč. 
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VZTAHY S  VEŘEJNOSTÍ 
 

Zdroj:  Kancelář tajemníka 

 

Poskytování informačních služeb 

Realizovaná optimalizace internetových stránek města Ústí nad Orlicí www.ustinadorlici.cz  

v roce 2013 přinesla svým návštěvníkům zpřehlednění, obsahovou bohatost, aktuálnost a 

zvýšila se i jejich celková atraktivita.  

Statistika počtu návštěvníků webových stránek www.ustinadorlici.cz 

Měsíc 
Počet návštěvníků 

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 
leden 14 816 16 151 17 460 

únor 14 026 14 721 15 259 

březen 14 389 15 236 19 449 

duben 13 825 16 609 20 854 

květen 19 584 20 199 24 791 

červen 17 743 23 233 30 811 

červenec 11 608 13 184 15 079 

srpen 14 337 18 656 27 427 

září 13 348 13 933 24 195 

říjen 14 337 16 824 21 710 

listopad 14 873 17 131 22 829 

prosinec 13 957 15 285 21 732 

Celkem 176 843 201 162 261 596 

Průměry  
den 485 den 551 den 796 

měsíc 14 737 měsíc 16 764 měsíc 21 780 
 

Obliba webových stránek města, jak vyplývá z výše uvedené statistiky, má vzrůstající 

tendenci, neboť se návštěvnost zvýšila oproti roku 2012 o 24 319 návštěvníků.  

 

Webové stránky města zachytily rekordních 282 událostí, které se v našem městě konaly, a to 

prostřednictvím fotografií či doplňkových videí. Některá videa zachycují nově nevšední 

pohled na zajímavé lokality města z ptačí perspektivy.  
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Dále jsou na stránkách města pravidelně uveřejňovány např. tyto důležité dokumenty: 

Přehled počtu uveřejněných dokumentů  

Rok Soubory 
tiskových zpráv 

Zápisy z jednání 
osadních výborů 

Usnesení Rady 
města Ústí n. 

Orlicí  

Usnesení 
Zastupitelstva města 

Ústí n. Orlicí 
2012 14 39 35 6 
2013 24 29 35 6 

 

Web byl plně propojen se sociální sítí FACEBOOK.  

Na serveru YouTUBE bylo prostřednictvím videokanálu zveřejněno přes 190 videoreportáží, 

které byly zhlédnuty více jak 90 tisíckrát, což je cca dvakrát více než v roce 2012.  

 

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 Mladá fronta Dnes Právo 
219 16 1 

 

Vedení města pokračovalo v již tradičním předávání informací prostřednictvím pravidelných 

tiskových konferencí se zástupci médií či na schůzkách s občany města a podnikateli. 

 

Městský úřad přijal a odeslal v roce 2013 velké množství dokumentů. Jejich počty zachycuje 

následující tabulka: 

Statistika počtu odeslaných a doručených dokumentů přes podatelnu městského úřadu 

Přijatá pošta Odeslaná pošta Přijaté  
datové zprávy 

Odeslané datové 
zprávy 

Přijaté zprávy 
prostřednictvím 

ePodatelny 
26 983 28 726 6 385 7 739 130 
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Organizačně technické zajištění voleb v číslech – rekapitulace vybraných 

statistických údajů za město Ústí nad Orlicí 

 

Volba prezidenta České republiky   

Termín konání Kolo Voliči 
v seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

% platných 
hlasů 

11.1. – 12.1.2013 1. kolo 11 687 7 457 63,81 7 452 7 423 99,61 

25.1. – 26.1.2013 2. kolo 11 617 7 197 61,95 7 193 7 142 99,29 

Počet volebních místností Počet členů volebních komisí Částka čerpaná ze státního rozpočtu 
v tis. Kč 

17 117 359,8 

 
 
 

Mimořádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  

Termín konání Voliči 
v seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

% platných 
hlasů 

25.10. – 26.10.2013 11 594 7 361 63,49 7 289 7 226 99,14 

Počet volebních místností Počet členů volebních komisí Částka čerpaná ze státního rozpočtu 
v tis. Kč 

17 132 336,2 
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VYBRANÉ SPRÁVNÍ ČINNOSTI M ĚSTSKÉHO ÚŘADU  
 

Zdroj: Městský úřad Ústí nad Orlicí 
 

Počet správních úkonů v roce 2013 

Odbor stavebního úřadu 

Rozhodnutí 
(územní rozhodnutí, stavební povolení, zastavení či přerušení správních řízení atd.) 109 

Stanoviska 
(souhlas s umístěním či ohlášením stavby, kolaudační souhlas, souhlas s užíváním 
stavby atd.) 

550 

Odbor životního prostředí 

Rozhodnutí  
(stavební povolení vodních děl a změny staveb před dokončením, nakládání s vodami, 
prohlášení za pozemek určený k plnění funkce lesa, dělení lesních pozemků, odnětí 
pozemků z PUPFL, rybářské a lovecké lístky, ustanovení myslivecké stráže, 
chovatelské přehlídky, stanovení odvodů za odnětí půdy ze ZPF, povolení ke kácení 
dřevin rostoucích mimo les, souhlas s nakládáním s nebezpečnými odpady, přestupky a 
správní delikty atd.) 

405 

Stanoviska 
(souhlas ke stavbě ovlivňující vodní poměry, souhlas s těžbou v lese, souhlas se 
stavbou v ochranném pásmu lesa a na PUPFL, souhlas s odnětím půdy ze ZPF, 
souhlas s návrhem trasy nadzemního a podzemního vedení, stanovisko k odlesnění a 
zalesnění půdy nad 0,5 ha, stanoviska k územním a regulačním plánům, stanoviska 
z hlediska ochrany ovzduší atd.) 

203 

Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace 

Rozhodnutí  
(o obnově kulturních památek, o povolení stavební činnosti na objektech nacházejících 
se v městské památkové zóně, o uložení pokuty apod.) 

40 

Stanoviska 
(k obnově kulturních památek, k pracím na objektech nacházejících se v městské 
památkové zóně, k územně plánovací dokumentaci apod.) 

26 

Odbor právní a obecního živnostenského úřadu 

Rozhodnutí 
(rozhodnutí o udělení koncese, o změně koncese, o zrušení živnostenského oprávnění, o 
pozastavení provozování živnosti apod.) 

260 

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend 

Rozhodnutí 
(povolení zvláštního užívání komunikací – stavební práce, umístění inženýrských sítí, 
vyhrazené parkování, kulturní akce atd., uzavírky apod.) 

388 

Stanovení dopravního značení 197 
Stanoviska 
(ke stavbám, k inženýrským sítím) 30 

Finanční odbor 

Rozhodnutí 
(platební výměr s navýšením, o vyměření místního poplatku apod.) 1 028 
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PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ  
 

Zdroj:  Městský úřad Ústí nad Orlicí 

 

Vybrané projekty města podpořené účelovými dotacemi z cizích zdrojů 

Název projektu Poskytovatel 
dotace 

Poskytnutá výše 
dotace v Kč 

Chodník Oldřichovice II. etapa SFDI1) 872 000,- 

Snížení energetické náročnosti MŠ Heranova SFŽP2) 3 872 117,- 

Snížení energetické náročnosti ZŠ Třebovská SFŽP2) 8 064 349,- 

Zateplení a výměna oken MŠ Knapovec SFŽP2) 5 048 200,- 

Vybudování nového sběrného dvora SFŽP2) 14 970 772,- 

Požární ochrana – odborná příprava MV ČR3) 14 560,- 

Požární ochrana – povodeň 2013 MV ČR3) 448 747,- 

Požární ochrana – nákup dopravního auta JSDH Černovír Pardubický kraj 100 000,- 

Podpora terénní práce – sociální služby Úřad vlády ČR 125 000,- 

Výkon sociálně-právní ochrany MF ČR4) 1 416 039,- 

Podpora vzdělávání a trávení volného času rizikových a 
delikventních dětí a mládeže 

MV ČR3) 375 000,- 

Asistent prevence kriminality MV ČR3) 175 000,- 

Celkem získáno na dotacích 35 481 784,- 
 
Vysvětlivky: 
1) Státní fond dopravní infrastruktury 
2) Státní fond životního prostředí 
3) Ministerstvo vnitra ČR 
4) Ministerstvo financí ČR 
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ÚSPORNÁ OPATŘENÍ  
 

Zdroj:  Kancelář tajemníka 

 

Vybraná úsporná opatření zaměřená na snížení provozních nákladů 

• Díky realizované přestavbě vybraných služebních vozidel s benzínovým pohonem jezdí 

cca od měsíce srpna 2013 tři služební vozidla Městského úřadu Ústí nad Orlicí a jedno 

služební vozidlo Městské policie Ústí nad Orlicí na alternativní pohon LPG. Vypočtená 

úspora při porovnání spotřeby benzínu roku 2012 (cca srpen až prosinec) a LPG a benzínu 

roku 2013 (cca srpen až prosinec) činila cca 30 %.  

 

• Realizace veřejné zakázky formou centralizovaného nákupu silové elektrické energie 

v hladině vysokého a nízkého napětí pro Město Ústí nad Orlicí, jím zřízené organizace a 

společnost Kabelová televize na rok 2014 proběhla nově prostřednictvím dohodce na 

komoditní burze. 

Číselné údaje o veřejné zakázce na dodávku elektrické energie  

Celková předpokládaná hodnota 1 989 266,- Kč bez DPH 
Hodnota smluvní ceny 1 836 088,- Kč bez DPH 
Úspora 153 177,- Kč bez DPH / cca 7,7 % 

 

• V červnu 2013 bylo provedeno centralizované zadání veřejné zakázky, jejímž výsledkem 

byly nové podmínky pro provoz mobilních, pevných i některých datových 

telekomunikačních služeb města, jím založených a zřízených organizací. Při porovnání 

výdajů za tyto služby za I. a II. pololetí roku 2013 v podmínkách městského úřadu bylo 

dosaženo významné úspory ve výši cca 26 %.  

 

• Úpravou nájemních a servisních smluv s dodavatelem se v roce 2013 podařilo snížit 

náklady na provoz kopírek a multifunkčních zařízení oproti roku 2012 cca o 8 %. 
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OCHRANA OBYVATELSTVA  
 

Zdroj:  Útvar krizového řízení 

 

V průběhu roku 2013 se uskutečnila dvě pravidelná jednání Bezpečnostní rady, na kterých 

rada schválila a uložila úkoly k přípravě a  provedení dvou námětových cvičení jednotek 

sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Ústí nad Orlicí pro rok 2013 a dále úkoly k zahájení 

přípravy taktického cvičení pro rok 2014 se složkami Integrovaného záchranného systému. 

Byly projednány dílčí úkoly k realizaci plánovaného Jednotného systému varování 

a vyrozumění obyvatelstva (JSVV), kapacitnímu zabezpečení požární vody v Ústí nad Orlicí 

a ke zpracování Plánu krizové připravenosti městského úřadu. 

 

Námětová cvičení jednotek Sboru dobrovolných hasičů: 

Cvičení ZDROJE POŽÁRNÍ VODY proběhlo 19. 4. 2013, a bylo zaměřeno na prověření 

přírodních zdrojů a možnosti čerpání požární vody v odloučených lokalitách města.  

Cvičení KAPACITA HYDRANTOVÉ SÍTĚ, které se konalo 25. 10. 2013, bylo praktickým 

procvičením postupu při hašení požáru v chatové osadě s prověřením kapacitního zatížení 

hydrantové sítě při odběru vody v městské části Knapovec.   

 

Jedním z nejvýznamnějších úkolů roku 2013 bylo vyslání dvou jednotek, a to Ústí nad Orlicí I 

a Černovír, do povodněmi postižených oblastí Litoměřicka v měsíci červnu. Jednotky splnily 

úkoly na výbornou. Město Ústí nad Orlicí bylo jediné, které vyslalo dvě jednotky.  

 

Nákupem nového dopravního automobilu pro JSDH Černovír byla realizována vize 

unikátního vybavení zásahového vozidla s možností variabilního uspořádání nástavby. Takto 

vyrobené a vybavené vozidlo je prvním svého druhu v celé republice a stalo se novou 

produktovou řadou ve výrobě dodavatele. Tato vize (kontejnerová vestavba) bude dále 

rozvíjena i v dalších letech. K zachování provozu a akceschopnosti jednotky SDH Ústí nad 

Orlicí I podstoupila rozsáhlejší opravu cisterna LIAZ. Díky státní a krajské dotaci (částka ve 

výši cca 560 tis. Kč) nastal kvalitativní posun v materiální vybavenosti jednotek. 
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