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Úvodní
slovo

Vážení spoluobčané,
Městský úřad Ústí nad Orlicí vám předkládá další v pořadí
již čtvrtou Výroční zprávu o činnosti města a městského
úřadu za uplynulý kalendářní rok. Tentokrát je naše zpráva
zpracována v novém vizuálním stylu formou krátkých zpráv,
komentářů, tabulek a grafů, které by vám měly poskytnout
přehlednou informaci o vybraných činnostech úřadu.
Uplynulý rok 2014 byl rokem volebním. Městský úřad připravoval a organizačně zajišťoval volby do Evropského parlamentu,
ale především v měsíci říjnu volby do Zastupitelstva města
Ústí nad Orlicí a místní referendum k otázce hazardu, které
mělo v našem městě svoji premiéru.
V roce 2014 pokračoval městský úřad v realizaci projektu Ústí
nad Orlicí – Efektivní úřad, který byl z převážné míry financován z operačního programu EU Lidské zdroje a zaměstnanost.
Uvedený projekt byl zaměřen zejména na zkvalitnění a zefektivnění práce úřadu a následně na zlepšení služeb poskytovaných jeho klientům. Projekt byl již v prvním čtvrtletí roku
2015 ukončen.
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Městský úřad Ústí nad Orlicí je přirozeným centrem výkonu
veřejné správy pro 15 obcí správního obvodu rozšířené působnosti státní správy v regionu Ústeckoorlicko a současně
také odborným a metodickým poradcem pro jejich starosty
a zaměstnance.
Vážení občané, předpokládám, že v této zprávě naleznete
řadu zajímavých a užitečných informací, které vám podají
alespoň v základním rozsahu stručný přehled o činnosti úřadu.
Současně bych vás ráda požádala o vaše názory, podněty,
případně i připomínky k úrovni výroční zprávy. Zpětná vazba
bude vítána a přispěje k tomu, abychom zjistili, co vás z činnosti úřadu zajímá především.

JUDr. Eva Kalousková
tajemnice Městského úřadu Ústí nad Orlicí

Úvodní slovo
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Základní
údaje
Zdroj: Český statistický úřad

Základní údaje o městě Ústí nad Orlicí
Rozloha katastru města

36, 36 km2

Počet obyvatel města

14 057

Zeměpisná šířka

49° 58‘ s.š.

Zeměpisná délka

16° 24‘ v.d.

Nadmořská výška

340 m n. m.

Části města

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

Základní údaje o správním obvodu města
Ústí nad Orlicí
Rozloha správního obvodu

190,43 km2

Počet obyvatel správního obvodu

26 640

Počet obcí správního obvodu
(včetně Ústí nad Orlicí)

16

Průměrná míra nezaměstnanosti
v okrese Ústí nad Orlicí

5,9 %

Průměrná míra nezaměstnanosti
v Pardubickém kraji

6,7 %

Pozn.:

Pozn.:
Statistické údaje o městě a jeho správním obvodu jsou uváděny aktuálně k datu 31. 12. 2014.

Průměrná míra nezaměstnanosti v okrese Ústí nad Orlicí
oproti roku 2013 klesla o 1,1%. Průměrná míra nezaměstnanosti v Pardubickém kraji oproti minulému roku klesla
o 0,3%.
Počet obyvatel města Ústí nad Orlicí oproti roku 2013 klesl
o 109 obyvatel.
Počet obyvatel správního obvodu oproti roku 2013 stoupl
o 1 122 obyvatel.
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Základní údaje
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Zastupitelstvo
města
Zdroj: Kancelář tajemníka

Zastupitelstvo města pro volební období 2014 –2018
Jméno, příjmení

Funkce

Politická strana, hnutí apod.

Petr Hájek

starosta města, radní

SNK – Oušťáci

Jiří Preclík

místostarosta, radní

ČSSD

Ing. Michal Kokula

místostarosta, radní

KDU-ČSL

Matouš Pořický

místostarosta, radní

ODS

Petr Strákoš

radní

SNK – Oušťáci

Bc. Anna Škopová

radní

SNK – Oušťáci

Mgr. Pavel Svatoš

radní

SNK – Oušťáci

Jan Zábrodský

radní

SNK – Oušťáci
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Zastupitelstvo města

JUDr. Zdeněk Ešpandr

radní

ČSSD

Zdeněk Velebný

zastupitel

SNK – Oušťáci

Petr Wagenknecht

zastupitel

SNK – Oušťáci

Hana Drobná

zastupitelka

SNK – Oušťáci

Mgr. Jiří Holubář

zastupitel

SNK – Oušťáci

Ing. Bc. Jaroslav Řeháček

zastupitel

ČSSD

Ing. Zdeněk Bílý

zastupitel

ČSSD

Mgr. Jan Pokorný

zastupitel

KDU-ČSL

Ing. Radim Jirout MBA

zastupitel

ODS

Mgr. Luboš Bäuchel

zastupitel

Nezávislí s podporou TOP 09

Mgr. Radka Vašková

zastupitelka

Nezávislí s podporou TOP 09

Tomáš Teplý

zastupitel

Nezávislí s podporou TOP 09

Jiří Čepelka

zastupitel

Ústí 2014

PaedDr. Jiří Tomášek

zastupitel

Ústí 2014

MUDr. Tomáš Adámek

zastupitel

Ústí 2014

Eva Sichrová

zastupitelka

Ústí 2014

Roman Langer

zastupitel

Ústí 2014

Jana Severová

zastupitelka

KSČM

RSDr. Jaroslav Fišer

zastupitel

KSČM

Pozn.: Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhly volby do zastupitelstev obcí. Ve městě Ústí nad Orlicí bylo zvoleno 27 členů
zastupitelstva města pro volební období 2014–2018.
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Finanční
hospodaření
Zdroj: Finanční odbor
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Sestavení rozpočtu na rok 2014

Rozpočet na rok 2014 město sestavovalo s ohledem na stávající vnější i vnitřní podmínky. Vnější podmínky hospodaření
místních samospráv byly v roce 2014 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, které 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. V roce 2014 se celková ekonomická situace v České republice začala zlepšovat a plánované
daňové příjmy města se zvýšily na téměř 171 mil. Kč.
Vnitřní omezení při sestavování rozpočtu na rok 2014 byly
charakterizovány především tím, že v uplynulých letech byly
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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. Cenou za tuto rozpočtovou
konsolidaci bylo ovšem radikální snížení investiční aktivity,
která dosáhla nejnižší úrovně v roce 2012 a od tohoto roku
se jenom pozvolna zvyšovala.
Rozpočet na rok 2014 byl navržen a schválen jako schodkový.
Sestavení takového rozpočtu umožnily dobré výsledky hospodaření města v roce 2013 (vyrovnaný rozpočet proti plánovanému schodku ve výši téměř 18 mil. Kč), které umožnily
zapojit do výdajů rozpočtu roku 2014 částku více než 17 mil.
Kč z běžného účtu města a z běžných účtů účelových fondů,
zejména z Fondu rozvoje bydlení. Příjmy města byly schváleny
ve výši 228,3 mil. Kč a výdaje ve výši 245,78 mil. Kč. Plánovaný
schodek rozpočtu představoval částku 17,48 mil. Kč.

Finanční hospodaření

167 590

107 955
83 790
70 758
60 287
52 556
39 886

57 821

32 724

Investice 2006—2014
(v tis. Kč)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

127 875
116 350
101 228

88 429

53 816

87 378

59 508
51 064

49 513

Úvěry a půjčky 2006—2014
(v tis. Kč)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
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Vývoj finančního hospodaření v průběhu
roku 2014
V průběhu roku 2014 došlo na základě rozpočtových opatření schválených zastupitelstvem města k navýšení příjmové
i výdajové části rozpočtu o cca 17%, a to zejména opatřeními
Ministerstva financí ČR a jiných ministerstev, které přidělily
městu prostředky na výkon státní správy a také zvýšením
rozpočtu daňových příjmů.

Orgány města zajistily plnění hlavních cílů finančního hospodaření stanovených ve schváleném rozpočtu, zejména toho,
že se nadále nemá zvyšovat zadluženost města. Oproti plánovanému schodku ve výši přes 17 mil. Kč se podařilo dosáhnout výsledku hospodaření o více než 14 mil. Kč lepšího, přičemž schodek hospodaření byl menší než 3 mil. Kč. Na více
než 101% se podařilo naplnit plánovaný objem příjmů, když
výpadky v kapitálových příjmech nahradily vyšší příjmy daňové
a nedaňové.

Přehled hospodaření města Ústí nad Orlicí k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)
Skutečnost

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

% plnění UR

174 698,99

170 878,30

171 988,44

101,58%

Nedaňové příjmy

20 525,67

24 368,45

19 187,00

106,98%

Kapitálové příjmy

5 422,24

6 500,00

6 500,00

83,42%

Neinvestiční dotace

48 295,15

26 555,30

48 207,13

100,18%

Investiční dotace

21 753,22

0,00

21 753,20

100,00%

Příjmy celkem

270 695,27

228 302,05

267 635,77

101,14%

Provozní výdaje

85 988,64

79 652,47

87 604,06

98,16%

Osobní výdaje

48 239,48

45 366,70

48 665,72

99,12%

Příspěvky a dotace

81 573,98

70 282,28

86 320,41

94,50%

300,00

3 000,00

2 700,00

11,11%

57 520,64

47 483,00

59 827,98

96,14%

273 622,74

245 784,45

285 118,17

95,97%

-2 927,47

-17 482,40

-17 482,40

16,75%

Daňové příjmy

Investiční půjčky
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Výsledek hospodaření

[ 10 ]

Výroční zpráva Města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí

Finanční hospodaření

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 2014 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 uvedené částky a v letech 2013 a 2014 se jenom
nevýznamně zvýšila. Části úspor v oblasti investic v roce 2014
bylo ovšem dosaženo přesunem realizace investičních projektů do roku 2015. Město se také více věnovalo udržování
majetku, který již vlastní, a to v souvislosti s velkými stavbami,
které v minulých letech probíhaly na území města a které
byly financovány jinými investory (rekonstrukce kanalizace
a nádraží).
Hospodaření města za rok 2014 bylo přezkoumáno krajským
úřadem a auditorem. Při přezkumu nebyly zjištěny v hospodaření města nedostatky.
8,0%
Investiční
17,8 %
dotace
Neinvestiční
dotace
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Významné položky v příjmech a výdajích
Téměř 65% objemu rozpočtu příjmů činí příjmy daňové, z nichž
největší položkou je daň z přidané hodnoty ve výši přes 68
mil. Kč. Další významné daňové příjmy tvoří daně z příjmu ze
závislé činnosti (mzdy) ve výši téměř 31 mil. Kč a z příjmu
právnických osob ve výši přes 33 mil. Kč.
Z neinvestičních dotací jsou nejvýznamnější dotace na výkon
státní správy, kterou městský úřad zajišťuje v přenesené
působnosti (stavební a živnostenský úřad, ochrana životního
prostředí, cestovní doklady, občanské a řidičské průkazy, evidence vozidel, sociální věci, volby apod.) ve výši přes 25 mil.
Kč. Z hospodářské činnosti města bylo do příjmu převedeno
necelých 8 mil. Kč. Menší dotace potom město dostává ze

64,5 %
Daňové příjmy

2,0 %
Kapitálové
příjmy

9,2 %
Nedaňové příjmy

Struktura
přijmů
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státního rozpočtu, z rozpočtu kraje a z rozpočtu EU na financování městské knihovny, rozvoje školství, kulturní a vzdělávací akce a projekty.
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 56 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
činily v roce 2014 cca 25 mil. Kč, výdaje na kulturu a památkovou péči překročily 24 mil. Kč. Sociální služby, tj. Domov
důchodců, Centrum sociální péče, Stacionář a podobná zařízení obdržely z městského rozpočtu přes 16 mil. Kč.

21,0 %
Kapitálové výdaje

Provoz orgánů města a městského úřadu stál cca 55 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 necelých
8 mil. Kč.
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Výhled hospodaření města na roky 2015–2018
V letech 2015–2018 bude město pokračovat v zodpovědné
rozpočtové politice, která bude charakterizovaná snahou
o kumulativně vyrovnaný rozpočet tak, aby se v dalších letech
zadlužení města pohybovalo pod úrovní 100 mil. Kč.

31,4 %
Provozní výdaje

0,1 %
Investiční půjčky

17,6 %
Osobní výdaje

29,8 %
Příspěvky a dotace
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Struktura
výdajů
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Správa
majetku města
Zdroj: Majetkoprávní odbor

Majetkoprávní odbor vyřizuje podání občanů ve věcech majetkových ve vztahu k nemovitým věcem ve vlastnictví města
jako je prodej, pronájem, směny, věcná břemena, výkupy
nemovitých věcí, atd.
Dále zajišťuje kompletní správu bytového a nebytového fondu
města, vyjádření města jako účastníka ve správních řízeních, pojištění majetku a škodní události, vede agendu ztrát
a nálezů a zajišťuje inventarizaci majetku města.

Vybrané druhy příjmů v roce 2014 (v Kč)

Správa lesů města Ústí nad Orlicí
V roce 2014 byla vytvořena organizační složka města Správa
lesů města Ústí nad Orlicí. Složka hospodaří na více než 450
hektarech lesa s ročním obratem přes tři miliony korun.
Zabezpečuje veškeré lesnické činnosti – tzn. od pěstebních
činností přes těžbu dřeva až po obchodování s dřevní hmotou.

Vybrané druhy výdajů v roce 2014 (v Kč)

příjem z prodeje pozemků

1 366 041

výdaje na nákup pozemků

367 750

příjem z prodeje – bytový fond

1 806 163

nákup nemovitosti čp. 312

638 490

prodej podílů v bytovém družstvu

2 110 300

celkem

1 006 240

věcná břemena

435 721

celkem

5 718 225
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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 67,1 mil. Kč, což je o 17,6 mil.
Kč více než v roce 2013. Mezi nejvýznamnější akce provedené
v roce 2014 patřily:

Chodník v ulici Dukelská
Celkové náklady: 		 1,1 mil. Kč
Zahájení akce: 			 květen 2014
Ukončení akce: 			 říjen 2014

Opravy a rekonstrukce chodníků, komunikací a dalších veřejných prostor

Rekonstrukce ulice Pod Lesem
Náklady roku 2014: 1,6 mil. Kč
Celkové náklady: 		 2,8 mil. Kč
Zahájení akce: 			 září 2014
Ukončení akce: 			 2015

Bezbariérové město - modernizace přechodů pro chodce
(přechody v ulici Moravská – u Rietru CZ a u Wolkerova
údolí)
Celkové náklady: 		 450 tis. Kč
Zahájení akce: 			 květen 2014
Ukončení akce:			 srpen 2014
Chodník v ulici Pražská
Celkové náklady: 		 230 tis. Kč
Zahájení akce: 			 říjen 2014
Ukončení akce: 			 listopad 2014
Chodník v ulici Karpatská a oprava slepé komunikace
v Kerharticích
Celkové náklady: 		 730 tis. Kč
Zahájení akce: 			 září 2014
Ukončení akce: 			 říjen 2014
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Úprava okolí ZŠ Hylváty a výstavba chodníku v ulici
Lanškrounská
Celkové náklady: 		 1,9 mil. Kč
Zahájení akce: 			 červenec 2014
Ukončení akce: 			 prosinec 2014
Veřejné prostory u
Náklady roku 2014:
Celkové náklady: 		
Zahájení akce: 			
Ukončení akce: 			

nákupního centra Nová Louže
1 mil. Kč
3,7 mil. Kč
říjen 2014
2015

Významné stavební akce

Rozšíření parkovacích stání v Ústí nad Orlicí
Celkové náklady:			 320 tis. Kč
Zahájení akce: 			 červen 2014
Ukončení akce:			 červen 2014
Regenerace sídliště Podměstí II. etapa
Náklady roku 2014: 3,5 mil. Kč
Celkové náklady: 		 3,9 mil. Kč
Zahájení akce: 			 červen 2014
Ukončení akce: 			 2015
Krytý vstup do budovy městského úřadu, ulice
Dělnická, Ústí nad Orlicí
Celkové náklady:			 106,3 tis. Kč
Zahájení akce: 			 duben 2014
Ukončení akce:			 červenec 2014

Opravy a rekonstrukce základních a mateřských škol
Snížení energetické náročnosti ZŠ Třebovská, výměna střechy a rekonstrukce podkroví staré budovy ZŠ Třebovská
Náklady roku 2014: 9,7 mil. Kč
Celkové náklady:			 19,3 mil. Kč
Zahájení akce: 			 květen 2013
Ukončení akce:			 prosinec 2014
Zateplení a výměna tepelného zdroje MŠ Knapovec
Celkové náklady:			 2,8 mil. Kč
Zahájení akce: 			 květen 2014
Ukončení akce:			 září 2014
Snížení energetické náročnosti MŠ Heranova
Náklady roku 2014: 4,1 mil. Kč
Celkové náklady:			 7,6 mil. Kč
Zahájení akce: 			 srpen 2013
Ukončení akce:			 srpen 2014
Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Černovír
Celkové náklady:			 528 tis. Kč
Zahájení akce: 			 červenec 2014
Ukončení akce:			 srpen 2014

Oprava schodiště, vstupu do školní jídelny u gymnázia
Celkové náklady:			 200 tis. Kč
Zahájení akce: 			 červenec 2014
Ukončení akce:			 srpen 2014

Obnovy a restaurování památek
Restaurování kovového plotu k sousoší Nejsvětější Trojice v Horním Houžovci
Celkové náklady:			 48,3 tis. Kč
Zahájení akce: 			 září 2014
Ukončení akce:			 prosinec 2014
Příprava restaurování kostela navštívení Panny Marie
v Horním Houžovci
Celkové náklady:			 142,3 tis. Kč
Zahájení akce: 			 duben 2014
Ukončení akce:			 prosinec 2014
Restaurování sochy Panny Marie v Ústí nad Orlicí, I. etapa
Celkové náklady:			 99 tis. Kč
Zahájení akce: 			 září 2014
Ukončení akce:			 prosinec 2014

Aktivní turistika Regionu Orlicko – Třebovsko
Na základě uzavřené smlouvy poskytuje město dobrovolnému
svazku obcí Region Orlicko -Třebovsko každoročně příspěvek
určený na investice a provoz zařízení pro aktivní turistiku.
V roce 2014 činil tento příspěvek 2,09 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 závodu Perla 01 v Ústí nad Orlicí.
Výsledky této soutěže byly vyhlášeny v roce 2014 a byly prezentovány jak na samostatné výstavě soutěžních návrhů, tak
i v rámci Světového dne architektury na tradiční akci Architekti na jedné lodi, která se konala 12. 6. 2014 v Praze.
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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. Ještě je třeba zdůraznit, že
rok 2014 byl mimořádný rozsahem oprav povrchů komunikací,

ZŠ Hylváty
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které byly vyvolány dokončováním velkých stavebních akcí,
a to rekonstrukcí kanalizační sítě, plynových a vodovodních
rozvodů a výstavbou nového nádraží.

MŠ Knapovec

Finanční hospodaření

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

V roce 2014 celkově město zaplatilo za služby spojené s péčí
o vzhled a čistotu města a další veřejné služby více než 56
mil. Kč.

Sběr a svoz tříděných odpadů
Na základě dohody vedení města je od 1. 1. 2014 svoz tříděného odpadu, správa kontejnerů a předávání suroviny
plně v režii společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o. Zároveň firma v roce 2014 provedla optimalizaci množství nádob
(navýšení počtu), jejich čištění a od dubna 2014 začala provozovat doplňkovou službu pytlovaný sběr tříděného odpadu
od rodinných domů. Rozšiřování systému tříděného sběru
je v zájmu města a napomáhá tak plnit povinnost občanů
třídit odpad dle platných vyhlášek města.Díky optimalizaci
systému se podařilo v roce 2014 vytřídit 401,9 tun odpadu,
což je o 22,8 tun více oproti předchozímu roku 2013, kdy bylo
vytříděno 379,1 tun odpadu.

Údržba zeleně
V roce 2014 bylo provedeno několik nových výsadeb např. prostory v okolí ZŠ v Hylvátech, u kontejnerových stání u Galenu,
na sídlišti Dukla a ve Wolkerově údolí, kde byla výsadba dřevin
financována z dotací EU. Především ale probíhala příprava
na náhradní výsadby, které bude v roce 2015 provádět SŽDC
za odstraněnou zeleň při stavbě železničního koridoru. Město
tak získá zdarma 508 stromů a 15 075 keřů. V údržbě zeleně
postupuje město ve spolupráci s odborníkem na správu zeleně
(diplomovaným arboristou). Kromě rozvoje a údržby zeleně
klade město důraz na její provozní bezpečnost, proto jsou
stromy v pravidelných intervalech podrobovány bezpečnostnímu auditu odbornou firmou. Ke zvýšení bezpečnosti zakoupilo město v roce 2014 z ušetřených prostředků akustický
tomograf k analýze vnitřního stavu stromů. Se stavem jednotlivých dřevin se mohou občané seznámit na webových
stránkách (www.stromypodkontrolou.cz).
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Péče o vzhled a čistotu města

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

2012

2013

2014

veřejné osvětlení a světelná signalizace na silnici I/14

9,5

9,7

10,7

celoroční údržba místních komunikací

7,8

9,0

7,9

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

7,5

6,5

6,4

sběr a svoz tříděných odpadů

2,1

0,6

0,0

sběr a svoz směsných komunálních odpadů

5,2

5,2

5,2

údržba zeleně

10,4

9,6

10,6

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

13,1

12,0

12,3

údržba a provoz hřbitovů

0,8

0,8

0,9

provoz veřejného WC

0,4

0,4

0,4

úklid černých skládek

0,1

0,1

0,1

údržba a provoz parku Kociánka

0,7

0,7

0,9

Sportovní areál
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Zóna Kociánka

Finanční hospodaření

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

Město Ústí nad Orlicí bylo v roce 2014 v oblasti školství zřizovatelem 15 příspěvkových organizací, a to osmi mateřských
škol, čtyř základních škol, školní jídelny, základní umělecké
školy a domu dětí a mládeže.
Celková kapacita mateřských škol v Ústí nad Orlicí je 553 dětí.
Celková kapacita základních škol v Ústí nad Orlicí je 1 918 dětí.

Změny na postech ředitelů v roce 2014
V roce 2014 byla vyhlášena konkurzní řízení na ZŠ Ústí nad
Orlicí, Bratří Čapků 1332; MŠ Ústí nad Orlicí, Pod Lesem
290; MŠ Ústí nad Orlicí, Sokolská 165 a MŠ Ústí nad Orlicí,
Na Výsluní 200. V těchto zařízeních odešli ředitelé do důchodu.
Konkurzní řízení:
•
na ZŠ Bratří Čapků uspěl pan Mgr. Martin Falta, který se
dnem 1.8.2014 ujal funkce ředitele.
•
v MŠ Pod Lesem uspěla paní Bc. Iva Preclíková, která se
dnem 1.9.2014 ujala funkce ředitelky.

•
•

v MŠ Sokolská uspěla paní Mgr. Jana Šparlinková, která
se dnem 1.9.2014 ujala funkce ředitelky.
v MŠ Na Výsluní uspěla paní Bc. Šárka Vinterová, která
se dnem 1.10.2014 ujala funkce ředitelky.

Podpora školských aktivit městem Ústí nad Orlicí
V roce 2014 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 274,2
tis. Kč. Výše dotace na 1 dítě v MŠ činí 104 Kč a v ZŠ 152 Kč.
Školy ostatních zřizovatelů obdržely 105,8 tis. Kč.

Demografický vývoj naplněnosti MŠ
Za posledních 10 let se v Ústí nad Orlicí narodí průměrně
144 dětí ročně. V jednotlivých letech ovšem dochází k výky-
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vům. Markantní je zvýšení počtu narozených dětí v letech
2006 až 2009, pak počet narozených dětí opět klesá. Právě
tyto silné ročníky v roce 2011 kapacitu mateřských škol zcela
naplnily. Mateřská škola má 3 ročníky a je určena pro předškolní vzdělávání dětí ve věku zpravidla od 3 do 6 let (školský
zákon).

Kapacita mateřských škol v Ústí nad Orlicí je vcelku 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 dále naplní dětmi
s odkladem povinné školní docházky, což je v průměru 25
dětí ročně, a také dětmi z okolních obcí, jejichž rodiče v Ústí
nad Orlicí pracují.

Přehled škol a školských zařízení zřízených městem Ústí nad Orlicí
Školy / Školská zařízení

Ředitel

Kapacita

MŠ Klubíčko, Ústí nad Orlicí, Dělnická

Jana Lukesová

126 dětí

MŠ Ústí nad Orlicí, Pod Lesem

Božena Špajsová, Bc. Iva Preclíková

50 dětí

MŠ Ústí nad Orlicí, Černovír

Mgr. Jana Venclová

25 dětí

MŠ Lentilka 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, Bc. Šárka Vinterová

112 dětí

MŠ u skřítka Jasánka, Ústí nad Orlicí, Nerudova

Miroslava Vítová DiS.

25 dětí

MŠ Ústí nad Orlicí, Sokolská

Jana Fišerová, Mgr. Jana Šparlinková

50 dětí

Školní jídelna Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka

Naďa Stránská

ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků

Mgr. Jana Langerová, Mgr. Martin Falta

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 1167

Mgr. Štěpánka Svobodová

neuvádí se
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Školství

163

162

158

160
147
134

146
125

128

2011–12

2012–13

2013–14

546

547

121

Počet narozených dětí
v Ústí nad Orlicí
2004–05

2005–06

2006–07

2007–08

2008–09

2009–10

2010–11

543
535

513

519

521

2007–08

2008–09

535

506
489

Počty dětí v MŠ
Ústí nad Orlicí
2004–05

2005–06

2006–07

2009–10

2010–11

2011–12

2012–13

2013–14
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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)
Během roku 2014 uspořádalo Městské muzeum v Ústí nad
Orlicí 21 výstav (z toho 55% vlastních) a 41 dalších programů.
Oproti roku 2013 se znovu zvýšila návštěvnost muzea, a to
nyní o celou 1/3 na 7 828 návštěvníků, z toho výstavy činily
vzestup o 27%. Bohatě byly využívány vytvořené doplňkové
programy s dílnami a muzejní kroužek, kde děti získávají hravou formou vztah k historii (32 programů). Byly splněny limity
a termíny zpracování sbírek dané zákonem. Městské muzeum
v Ústí nad Orlicí bylo v roce 2014 otevřeno 311 dní. Příspěvková organizace hospodařila s přebytkem.
Městská knihovna (ředitelka PhDr. Jana Kalousková)
Městská knihovna zaznamenala během roku 2014 zvýšení
počtu návštěvníků na 47 920, zvýšil se i počet registrovaných uživatelů na 2 270, došlo však k mírnému snížení počtu
výpůjček na 139 522. Knihovna rovněž plnila regionální funkci,
na kterou získala jako každoročně dotaci z Pardubického kraje
ve výši 1,23 mil. Kč. Pověření výkonem regionálních funkcí
představuje výkon odborných knihovnických a metodických
činností k zajištění knihovnických, bibliografických a informačních služeb pro 120 knihoven okresu. Městská knihovna
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v roce 2014 získala 4 granty z dotací Ministerstva kultury
ČR v celkové výši 137,1 tis. Kč. Knihovna zvítězila v celostátní
soutěži Biblioweb o nejlepší web knihovny v kategorii měst
do 25 000 obyvatel. V městské knihovně se konaly besedy
s významnými českými spisovateli např. Jiřím Stránským,
Jaromírem Štětinou, Jiřinou Šiklovou, Jiřím Padevětem,
ve vzdělávací studovně knihovny se konalo 65 kurzů počítačové gramotnosti a byl uspořádán již 4. ročník Akademie
volného času – 8 večerních přednášek regionálních autorů.
Příspěvková organizace hospodařila s přebytkem.
Klubcentrum (ředitelka Dana Chládková)
Klubcentrum v roce 2014 uspořádalo 246 akcí (filmová a divadelní představení, koncerty, taneční podvečery, představení
pro děti, školní představení, umělecké přehlídky a soutěže,
vzdělávací akce, přednášky, taneční kurzy…). Akce navštívilo
22 545 platících diváků. Klubcentrum pořádalo či spolupořádalo také řadu akcí pro širokou veřejnost, např. velikonoční
jarmark, vánoční trhy, Kinematograf bratří Čadíků, Město
v pohybu, slavnostní večer při udělování cen města, Ústecký
advent. V roce 2014 podalo Klubcentrum 8 žádostí o dotace
na Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy ČR a Pardubický kraj, organizace tímto způsobem
získala finanční prostředky v celkové výši 487 tis. Kč. Příspěvková organizace hospodařila s vyrovnaným rozpočtem.

Kultura

Významné kulturní spolky podporované městem

Podpora kulturních aktivit

Dalšími významnými organizacemi působícími v kultuře jsou
Malá scéna a Klub přátel umění. Obě organizace jsou spolky,
které jsou podporovány městem ve zvýšené míře.

V roce 2014 zažádalo o podporu z řádných dotačních programů v oblasti kultury 24 organizací či fyzických osob, které
žádaly finanční podporu pro 34 projektů. Z rozpočtu města
bylo vyčleněno na řádný dotační program na kulturní aktivity
540 tis. Kč, dalších 640 tis. Kč bylo přímo v rozpočtu města
účelově vyčleněno na podporu konkrétních kulturních projektů (KHS a Kocianovo Ústí, KPU a Český videosalon). V průběhu roku 2014 byly dále poskytnuty 4 mimořádné dotace
do oblasti kultury v celkové výši 85 tis. Kč.

Klub přátel umění uspořádal v Galerii pod radnicí v roce 2014
celkem 10 výstav uměleckých děl (2 988 návštěvníků). Město
Ústí nad Orlicí podporuje činnost Klubu přátel umění částkou
260 tis. Kč.
Malá scéna obdržela od města Ústí nad Orlicí dotace v celkové výši 477,8 tis. Kč, kterými přispělo na provoz a činnost
organizace se zaměřením na alternativní kulturní akce (filmové, divadelní, hudební, výtvarné a vzdělávací).

Významné kulturní akce

Významné kulturní akce podporované městem
7.–10. 5. 2014			 |		 Kocianova houslová soutěž
5.–10. 5. 2014		 |		 Kocianovo Ústí
13.–14. 6. 2014		 |		 Český videosalon

Město se prostřednictvím odboru školství, kultury, sportu,
cestovního ruchu a propagace v roce 2014 podílelo na pořádání významných kulturních akcí, kterými jsou především
9. ročník hudebního festivalu Kocianovo Ústí 2014 a 56. ročník Kocianovy houslové soutěže.

2.–7. 6. 2014			 |		 Město v pohybu
15.–17. 8. 2014		 |		 Ústecká staročeská pouť
30. 11. 2014			 |		 Ústecký advent

Město Ústí nad Orlicí bylo v roce 2014 pořadatelem jubilejního 15. 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 programem
na náměstí.
Další významnou akcí v roce 2014 bylo každoroční udělování
cen města - Cena města Ústí nad Orlicí, Počin roku, Cena starosty města Ústí nad Orlicí a Čestné občanství 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. Čestné občanství města Ústí nad Orlicí uděluje
zastupitelstvo města jako nejvyšší osobní vyznamenání udílené městem Ústí nad Orlicí.
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Sport
Zdroj: Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Podpora sportovních a volnočasových aktivit

Významné sportovní akce podporované městem

V roce 2014 bylo možné žádat o finanční podporu ve třech
řádných sportovních dotačních programech města (na sportovní činnost, na jednotlivé sportovní a volnočasové akce
a na rozvoj a údržbu sportovišť). Celkem v roce 2014 žádalo
o dotace 43 organizací a fyzických osob, které žádaly podporu
pro 69 projektů. Z rozpočtu města byly vyčleněny finanční prostředky na řádné dotační programy ve výši 1,6 mil. Kč, dalších
955 tis. Kč bylo přímo v rozpočtu města účelově vyčleněno
na podporu konkrétních sportovních projektů. V průběhu roku
bylo dále poskytnuto 7 mimořádných dotací do oblasti sportu
v celkové výši 335 tis. Kč. V roce 2014 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 mil. Kč.

23.–25. 5. 2014		 |		 Velká cena města Ústí nad Orlicí –
									19. ročník mezinárodního turnaje
									juniorek a kadetek ve volejbale
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16.–17. 5.2014		 |		 Cyklo Glacensis – 13. ročník zahájení
									cyklistické sezóny
				
30. 6. – 4. 7. 2014 |		 Rieter Cup – tenisové mistrovství ČR
									jednotlivců v kategorii mužů a žen
8.–10. 8. 2014		 |		 Regionem Orlicka – 28. ročník
									cyklistického etapového závodu

Finanční hospodaření

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

Jednotný vizuální styl města Ústí nad Orlicí
Formou soutěže byl v roce 2014 vybrán nový jednotný vizuální
styl města Ústí nad Orlicí.
Základem jednotného vizuálního stylu je logo města, barevnost a písmo, spolu se způsobem grafického řešení merkantilních a informačních tiskovin a ostatních nosičů informací.
Soubor vizuálních prvků přispěje ke snadné a nezkreslené
identitě města.

Jeho autory jsou grafici BcA. Tomáš Brychta a BcA. Sára
Bergmannová (Studio Divize).
Logo města tvoří dvojhláska OU v hranatých závorkách. Toto
logo umožňuje použití samostatně, v logotypu s uvedením
(město) Ústí nad Orlicí a ve sloganech.

Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí
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Propagace & inzerce

Město se účastnilo v prosinci 2014 Vánočních trhů v německém partnerském městě Berlín – Neukölln.

V rámci propagace a inzerce se město v roce 2014 prezentovalo:
•
v časopise cestovního ruchu KAM po Česku v české
a polské verzi
•
na webových stránkách KAM po Česku (kalendář akcí
a propagace ubytování Sport hotelu Tichá Orlice)
•
v propozicích cyklistického závodu mládeže Regionem
Orlicka
•
v kapesním katalogu volného času s tématem Příroda
•
ve speciálních přílohách MF dnes (Město v pohybu, Advent,
Cesty městy, Pardubický kraj, Velká pardubická)
•
webovým bannerem s upoutávkou na akci Město v pohybu
•
na zvukovém panelu DARUMA v Pardubicích
•
ve speciálech KAM po Česku: Cyklospeciál, Památky

Vydavatelská činnost
V roce 2014 vydalo město Ústí nad Orlicí tyto nové propagační
materiály:
•
kapesní kalendáře na rok 2015 (4 druhy) a nástěnné 		
kalendáře pro rok 2015
•
aktualizované tiskoviny s databází ubytování
a stravování ve městě a spádovém okolí
•
pracovní sešity pro děti s motivy města a kresbami
Veroniky Balcarové
•
novou mapu města umístěnou u Hernychovy vily
•
kalendář akcí na rok 2015

Prezentace města na veletrzích a výstavách

Návštěvnost TIC

Turistické informační centrum (TIC) prezentovalo město
na největším českém veletrhu cestovního ruchu Holiday World
v Praze (23. ročník).

V roce 2014 využilo služeb TIC 17 846 náv štěvníků. Průměrná
měsíční návštěvnost byla 1487 návštěvníků a průměrná denní
návštěvnost tak činí cca 50 návštěvníků.

Ostatní veletrhy s účastí města Ústí nad Orlicí:
•
Regiontour Brno
•
Infotour Hradec Králové
•
Dovolená Ostrava

Novinky v roce 2014
V TIC byl zaveden elektronický prodej vstupenek na představení
pořádané Klubcentrem. Systém umožňuje časovou rezervaci
vstupenek a propojení všech zainteresovaných subjektů.

Prezentace města na těchto veletrzích byla zajištěna Destinačními společnostmi Východní Čechy a Orlické hory a Podorlicko.

2047
1622
1390

1453

1435

1388

1378

březen

duben

květen

červen

1490

1544

1523
1381

1195

Statistika návštěvnosti
TIC města Ústí nad Orlicí
v roce 2014
leden
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říjen
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Cestovní ruch a propagace

Certifikace TIC
V roce 2014 byla provedena recertifikace TIC asociací A.T.I.C.
(Asociace turistických informačních center ČR). TIC města
uspělo a obhájilo certifikát svých služeb.

Partnerství a členství města
Zahraničními partnerskými městy Ústí nad Orlicí jsou:
•
Německo – Berlín-Neukölln
•
Německo – Amberg
•
Polsko – Bystrzyca Klodzka
•
Slovensko – Poprad
•
Itálie – Massa Martana

V roce 2014 oslavilo naše město 20 let spolupráce s polským
městem Bystřice Kladská a 25 let spolupráce s městem Berlín-Neukölln.
Oslava dvacetileté spolupráce s polským městem se uskutečnila 6. září 2014 v Ústí nad Orlicí. Při této příležitosti
byla vydána brožura mapující období spolupráce a za účasti
zástupců měst a spolků podepsali představitelé měst deklaraci o další spolupráci.
Komorní oslava s městem Berlín-Neukölln proběhla na neuköllnské radnici 6. listopadu 2014, kde starosta města Ústí
nad Orlicí zrekapituloval dosavadní spolupráci a poděkoval
starostovi Berlína-Neuköllnu za vstřícnost a podporu vzájemného partnerství.

Oslava 20 let partnerství Ústí nad Orlicí a Bystrzyca Klodzka
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Projekty financované z Operačního programu
přeshraniční spolupráce ČR-PL
V rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PL
byly v roce 2014 zrealizovány čtyři projekty, z toho tři z Fondu
mikroprojektů:

Po stopách kulturním dědictvím Knapovce

(doba realizace mikroprojektu: 1. 6. 2014 – 31. 3. 2015)
Celkový rozpočet

30 000 €

750 000 Kč

Z toho dotace 85%

25 500 €

637 500 Kč

4 500 €

112 500 Kč

Spoluúčast města

Turistický poznávací okruh městem
Ústí nad Orlicí
Celkový rozpočet

32 057 €

833 482 Kč

Z toho dotace 85%

27 248 €

708 448 Kč

4 809 €

125 034 Kč

Spoluúčast města

Česko-polské příhraničí – region neomezených
možností
(doba realizace projektu: 1. 4. 2014 – 30. 6. 2015)
Celkový rozpočet

38 990 €

974 750 Kč

Z toho dotace 85%

33 142 €

828 550 Kč

5 848 €

146 200 Kč

Spoluúčast města
V roce 2014 byla ukončena realizace mikroprojektu Turistický poznávací okruh městem Ústí nad Orlicí. Výsledkem výše
uvedeného mikroprojektu je označení 12 zastávkových míst
turistického poznávacího okruhu, umístění tabulí s popisem
daného objektu na zastávkových místech, bylo vydáno prezentační DVD o historii a současnosti Hernychovy vily, byly
vydány tiskoviny spojené s popisem trasy okruhu a mapka.
Slavnostně byl okruh za účasti polské delegace otevřen
25. června 2014.

Ústí nad Orlicí – město mnoha možností

(doba realizace mikroprojektu: 1. 6. 2013 – 31. 3. 2015)
Celkový rozpočet

34 172 €

854 300 Kč

Z toho dotace 85%

29 046 €

726 150 Kč

5 125 €

128 150 Kč

Spoluúčast města

Turistický poznávací okruh
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Finanční hospodaření

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

Objem finančních prostředků přidělených v oblasti
památkové péče
V souladu s vyhlášenými dotačními programy na rok 2014
do oblasti zachování a obnovy památkového fondu byly
poskytnuty dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí. Celková
částka 300 tis. Kč, která je o 100 tis. Kč vyšší než v roce 2013,
byla rozdělena na opravu a přípravu obnovy těchto kulturních
památek:
•
venkovský dům čp. 313, Ústí nad Orlicí – oprava střechy
•
Sbor jednoty bratrské čp. 53, Ústí nad Orlicí – obnova oken
•
dokončení obnovy sousoší Nejsvětější Trojice, Horní
Houžovec
•
kostel Navštívení P. Marie, Horní Houžovec – projektová
příprava obnovy
•
kaple Knapovec – provedení archivní rešerše
•
socha P. Marie – restaurování sloupu, Mírové nám.,
Ústí nad Orlicí

Informace o programu Památky prostřednictvím
obcí 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 481 tis. Kč,
což je o 124 tis. Kč více než v předchozím roce. Program byl
realizován v jednom výběrovém kole. Příspěvek byl použit
na opravu těchto kulturních památek:
•
venkovský dům čp. 313, Ústí nad Orlicí – oprava střechy
•
venkovská usedlost čp. 18, Dolní Dobrouč – oprava střechy
•
venkovský dům čp. 10, Voděrady – obnova oken a dveří
•
venkovská usedlost čp. 40, Sopotnice – obnova střechy

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
•
Hernychova vila – obnova oken
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Památková péče

•
•
•
•
•
•

Děkanství čp. 19 – obnova oken a dveří
Děkanství čp. 19 – výměna střešní krytiny
Kostel Nanebevzetí P. Marie – oprava ohradní zdi
Kostel Nanebevzetí P. Marie – restaurování sochařských
uměleckých děl
Objekt čp. 12 – obnova fasády a střechy
Měšťanský dům čp. 21 – oprava oken

Ohradní zeď kostela Nanebevzetí P. Marie
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Město Ústí nad Orlicí obdrželo z Programu regenerace MPZ
na rok 2014 dotaci ve výši 1,01 mil. Kč. I v tomto případě
došlo k navýšení oproti roku 2013, a to o 175 tis. Kč. Z této
dotace a za spoluúčasti města, která činila 202 tis. Kč, byla
realizována celková obnova ohradní zdi v areálu kostela Nanebevzetí P. Marie.

Socha P. Marie na mariánském sloupě

Finanční hospodaření

Sociální
péče
Zdroj: Odbor sociálních služeb

Bytová problematika

Prevence kriminality

Prostřednictvím odboru sociálních služeb jsou přijímány
žádosti o uzavření nájemních smluv na byty ve vlastnictví
města včetně bytů v domech s pečovatelskou službou (DPS).
Dle „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města pro
fyzické osoby, které se ocitly v mimořádně obtížné životní
situaci související s hrazením nájemného“ , schválených v prosinci 2013, bylo v roce 2014 vyplaceno sedmi příjemcům
celkem 70 900 Kč.

V roce 2014 město nadále zajišťovalo Program prevence kriminality. Finanční prostředky poskytnuté na tento program
od Ministerstva vnitra ČR ve výši 483 tis. Kč byly použity na
zajištění spoluúčasti provozu volnočasového klubu Kamin pro
děti od 6 do 15 let ze znevýhodněného prostředí, který zajišťuje Rodinné centrum Srdíčko a na udržení dvou pracovních
míst asistentů prevence kriminality, kteří pracují pod záštitou městské policie a spolupodílí se tak na klidu a pořádku
ve městě.

V roce 2014 bytová komise zaevidovala 33 žadatelů o uzavření nájemní smlouvy a 27 žadatelů o byt s poskytovanou
službou sociální péče v domech zvláštního určení. Přiděleno
bylo 23 bytů nájemních a 7 bytů v DPS. Prodlouženo bylo
celkem 184 nájemních smluv, 76 do DPS a 108 do ostatních bytů.

Komunitní plánování
V roce 2014 byl vytvořen nový Komunitní plán na léta 2015
– 2019. Na podzim roku 2014 se konalo Integrační setkání
osob se zdravotním postižením s veřejností a již 4. ročník
Veletrhu sociálních služeb.

Dotace do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví
O dotace určené pro oblast sociálních služeb a zdravotnictví v
roce 2014 požádalo v prvním kole 27 příjemců na 49 projektů
a rozděleno bylo celkem 1,04 mil. Kč. Ve druhém kole, v prosinci 2014, bylo pěti příjemcům vyplaceno celkem 32 tis. Kč na
5 projektů. V rámci Burzy filantropie bylo koncem roku 2014
podpořeno 8 projektů od 8 žadatelů v celkové výši 35 tis. Kč.
Na dotacích do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví byly
celkem rozděleny prostředky ve výši 1,1 mil. Kč.
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Jubilea
V září roku 2014 se konalo setkání s osmdesátiletými občany
města, kterého se zúčastnilo 48 občanů z 91 pozvaných. Proběhla také tři setkání s devadesátiletými jubilanty města, kterých bylo v roce 2014 celkem 27. Setkání se zúčastnilo celkem
12 devadesátiletých občanů.

Příspěvkové organizace zřízené městem
Ústí nad Orlicí v oblasti sociální péče
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Centrum sociální péče (ředitelka: Jana Ešpandrová)
Pečovatelská služba
V roce 2014 došlo k prodloužení provozní doby Pečovatelské
služby, a to ve všední dny od 6.30 do 20.00 hodin a o víkendech a svátcích od 8.00 do 20.00 hodin. Došlo také k navýšení
kapacity pečovatelské služby. Terénní služba byla poskytnuta
275 klientům a ambulantní služba 30 klientům.
Chráněné bydlení
Do konce září 2014 byly v Chráněném bydlení poskytnuty
služby celkem pro 117 klientů.
Sociální služba Chráněné bydlení v Centru sociálních služeb byla
k 30. 9. 2014 ukončena a byla nahrazena pečovatelskou službou.
Statistika poskytnuté péče v roce 2014
V roce 2014 pracovnice pečovatelské služby a chráněného
bydlení uskutečnily 29 617 návštěv, tj. 8 799 hodin péče celkem u 295 klientů (z toho 92 mužů, 202 žen a 1 dítě).
Senior klub
K 31. 12. 2014 měl „Senior klub“ 246 členů. V roce 2014 bylo
pořádáno 62 akcí, kterých se zúčastnilo celkem 1 767 účastníků z řad členů Senior klubu.

2|

Stacionář Ústí nad Orlicí (ředitelka Mgr. Radka Vašková)
Celková kapacita zařízení je 25 klientů.
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Denní stacionář Človíček
•
kapacita 13 klientů
V roce 2014 využit na 75,64 %, průměrný věk klientů 34,1 let.
Týdenní stacionář Mezi vámi
•
kapacita 12 klientů
V roce 2014 byl využit na 106,25 %, průměrný věk klientů
33,76 let.
Sponzorské dary činí po všechny roky existence zařízení
významnou úsporu při pořizování vybavení Stacionáře pomůckami pro klienty. V roce 2012 činily sponzorské dary 60 997
Kč, v roce 2013 to bylo již 106 326 Kč a v roce 2014 se jednalo o částku 118 191 Kč (včetně daru 20 000 Kč z města
Letohrad a 10 000 Kč z města Králíky).
Průměrné náklady na klienta v Denním stacionáři Ústí nad
Orlicí na rok 2014 činily 154 869 Kč.
Průměrné náklady na klienta v Týdenním stacionáři Ústí nad
Orlicí na rok 2014 činily 218 815 Kč.
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Domov důchodců (ředitel Mgr. Bc. Jan Vojvodík)
Domov důchodců poskytuje tři sociální služby, a to Domov pro
seniory s kapacitou 89 lůžek, Domov se zvláštním režimem (se
specializací na uživatele s Alzheimerovou chorobou) s kapacitou 50 lůžek a Odborné sociální poradenství zaměřené na
problematiku Alzheimerovy choroby.
V roce 2014 byla kapacita Domova důchodců průměrně
naplněna z 93,71 % i přesto, že v prvním čtvrtletí roku 2014
probíhala rekonstrukce části obytných prostor v budově A.
Průměrný věk uživatelů byl v Domově pro seniory 83,9 let
a v Domově se zvláštním režimem 81 let.
V roce 2014 dokončil Domov důchodců kompletní obnovu
pečovatelských lůžek – každý ze 139 uživatelů má k dispozici
moderní, elektricky polohovatelné, specializované pečovatelské lůžko vybavené evakuační podložkou.

Finanční hospodaření

Obyvatelstvo
Zdroj: Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Město Ústí nad Orlicí

2012

2013

2014

Počet obyvatel

14 265

14 166

14 057

Počet narozených dětí

135

123

119

Počet úmrtí

162

162

167

Počet uzavřených sňatků

46

45

54

Pozn.: Údaje ke dni 31. 12. příslušného roku.

Migrace

přihlášení do města

odstěhování z města

stěhování na území města

2014

225

183

374
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Obyvatelstvo

9 sňatků
církevní

34 sňatků
občanské – obřadní síň

2 sňatky
občanské – mimo
obřadní síně

9 sňatků
občanské – Henrychova
vila

Sňatky

V roce 2014 náš matriční úřad vydal dětem narozeným
v Orlickoústecké nemocnici 1353 rodných listů.

1353

děvčata
chlapci

1223

670

1132
621
549

683
583

602

Počet narozených dětí
v Orlickoústecké
nemocnici
2012

[ 34 ]

Výroční zpráva Města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí

2013

2014

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

Rok
Občanské průkazy

Cestovní doklady

počet vydaných OP
správní poplatky v Kč
počet vydaných CD
správní poplatky v Kč

2012

2013

2014

3 158

3 365

3 638

68 900

65 400

75 550

1 718

1 352

1 531

615 700

605 600

718 900
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Vybrané služby obyvatelstvu v číslech

98
ostatní

352
1. občanský průkaz

1736
skončení platnosti

394
ztráta, nebo
odcizení OP

380
změna
rodinného stavu

678
změna trvalého
pobytu

Občanské
průkazy

7
cestovní přílohy
pro MPS s Polskem
26
CP bez strojově
čitelné zóny

1498
e-pas

Cestovní
doklady
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Vybrané služby obyvatelstvu v číslech

Czech POINT
Rok 2014

Rejstřík
trestů

Obchodní
rejstřík

Živ.
rejstřík

Bod.
hodnocení,
autovraky,
insol.
rejstřík

Katastr
nemovit.

Konverze
dat

Datové
schránky

Základní
registry

Celkem

leden

33

7

4

0

2

0

1

0

47

únor

42

7

5

0

13

4

0

0

71

březen

30

10

7

2

3

5

3

0

60

duben

35

5

4

1

4

9

2

0

60

květen

21

6

10

1

3

2

3

0

46

červen

57

7

4

2

1

5

0

0

76

červenec

23

9

7

2

5

5

3

0

54

srpen

28

7

6

0

3

4

0

0

48

září

28

11

4

1

3

3

4

1

55

říjen

45

12

15

1

1

1

3

0

78

listopad

34

6

5

0

6

4

2

1

58

prosinec

27

6

4

1

11

7

1

0

57

celkem počet

403

93

75

11

55

49

22

2

710

celkem Kč

39 500

11 100

9 050

1 600

4 950

2 160

1 400

200

69 960
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0%
základní registry

3%
datové schránky
7%
konverze dat

55 %
rejstřík trestů

8%
katastr nemovitostí

2%
bodové hodnocení,
autovraky, insolvenční
rejstřík

10 %
živnostenský rejstřík

Výpisy
Czech POINT

13 %
obchodní rejstřík

Úkony vidimace a legalizace

2012

2013

2014

počet ověřených podpisů

4 766

3 796

3 444

počet ověřených listin

2 737

2 007

1 382

úkony celkem

7 503

5 803

4 826

správní poplatky celkem v Kč

251 330

211 320

164 370
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Vybrané služby obyvatelstvu v číslech

636

listiny
podpisy

440

425

438

422

428
385

382

362

318

300

290

Vidimace a legalizace
v roce 2014

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Statistika počtu odeslaných a doručených dokumentů přes podatelnu Městského úřadu Ústí nad Orlicí
rok

přijatá pošta
celkem

odeslaná pošta
celkem

přijaté datové
zprávy

odeslané datové
zprávy

přijaté zprávy
prostřednictvím
e-podatelny

2013

26 983

28 726

6 385

7 739

130

2014

27 946

29 385

6 836

8 420

228

Volby do Evropského parlamentu – rekapitulace vybraných statistických údajů za město Ústí nad Orlicí
termín konání

voliči v seznamu

vydané obálky

volební účast v %

odevzdané obálky

platné hlasy

23. 5. – 24. 5. 2014

11 660

2 342

20,09

2 339

2 317

počet volebních
okrsků

počet členů volebních komisí

částka čerpaná ze státního rozpočtu
v tis. Kč

17

104

307,3
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Volby do Zastupitelstev obcí – rekapitulace vybraných statistických údajů za město Ústí nad Orlicí
termín konání

počet volených členů
zastupitelstva

voliči v seznamu

vydané obálky

volební účast v %

odevzdané obálky

platné hlasy

10. 10. – 11. 10. 2014

27

11 642

5 281

45,36

5 280

126 487

počet volebních
okrsků

počet členů volebních komisí

částka čerpaná ze státního rozpočtu
v tis. Kč

17

148

359,81

Místní referendum ve městě Ústí nad Orlicí – rekapitulace vybraných statistických údajů
termín konání

oprávněné osoby
v seznamu

vydané obálky

platné hlasy pro
ANO

platné hlasy pro NE

hlasování se zdrželo

účast oprávněných
osob v %

10. 10. – 11. 10. 2014

11 630

4 004

3 470

464

29

34,43

počet volebních
okrsků

počet členů volebních komisí

částka čerpaná z rozpočtu města
v tis. Kč

17

51

160,25

Výsledek: Místní referendum nebylo platné a závazné.

[ 40 ]

Výroční zpráva Města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí

Doprava
Zdroj: Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Vybrané statistické údaje v grafech a číslech

Dopravní obslužnost

Celkem bylo za rok 2014 provedeno 10 166 úkonů. Na správních poplatcích registru vozidel bylo vybráno cca 2,28 mil. Kč.
Ekologické poplatky činily 737 tis. Kč.

Město Ústí nad Orlicí poskytlo v roce 2014 Pardubickému
kraji, na základě uzavřené smlouvy, příspěvek k úhradě ztráty
z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje veřejnou linkovou autobusovou dopravou ve výši
135 421 Kč.

Na správních poplatcích za vydávání řidičských průkazů bylo
v roce 2014 vybráno celkem 188 tis. Kč.
Za rok 2014 bylo na správních poplatcích za zkoušky uchazečů
o řidičská oprávnění vybráno 300 tis. Kč.
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Doprava
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Registr vozidel

počet

první registrace vozidla

670

trvalé vyřazení vozidla

490

avízo změny vozidla

1303

potvrzení změny vozidla

1440

vývoz do zahraničí

157

změna motoru

39

změna barvy

49

změna vlastníka

176

výměna RZ

287

přestavba

38

změna na vybavení vozidla

331

výměna technického průkazu

242

oprava v kartách vozidel

2168

dědictví

181

výměna ORV

430

dočasné vyřazení vozidla

460

vyzvednutí z dočasného vyřazení

361

změna registračního místa

1080

registrace dovozového vozidla

243

stavba vozidla

21
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Doprava

49
počet vydaných
digitálních karet

Zkoušky uchazečů o řidičské oprávnění

počet

A1

31

A/18

15

A/21

16

B

185

B+E

10

B+T

1

B+C

33

C

17

C+E

18

T

17

D

1

Profesní průkaz

78

128
počet vydaných
mezinárodních
ŘP

1483
počet vydaných ŘP

220
U první zkoušky uspělo

112
U první zkoušky
neuspělo

Řidičské
průkazy

Úspěšnost
uchazečů o řidičské
oprávnění
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Podnikání
Zdroj: Odbor právní a obecního živnostenského úřadu

V roce 2014 bylo zpracováno celkem 8 209 dokumentů týkajících se živnostenského podnikání a zemědělských podnikatelů. Na správních poplatcích za úkony živnostenského úřadu

[ 44 ]

bylo vybráno celkem 291 240 Kč, což je o 28 060 Kč víc než
v roce 2013.

Podnikatelé s platným živnostenským oprávněním

Počet

Fyzická osoba

4 417

Fyzická osoba zahraniční s organizační složkou

1

Fyzická osoba zahraniční

98

Právnická osoba

620

Právnická osoba zahraniční

1

Celkem

5 137

Podnikatelé s platným osvědčením zemědělského podnikatele

Počet

Fyzická osoba

131

Právnická osoba

13

Celkem

144

Výroční zpráva Města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí

Podnikání

Aktivní živnostenská oprávnění

Počet

Fyzická osoba – koncesovaná

321

Fyzická osoba – ohlašovací volná

3 659

Fyzická osoba – ohlašovací řemeslná

1 791

Fyzická osoba – ohlašovací vázaná

503

Fyzická osoba zahraniční s organizační složkou – ohlašovací řemeslná

1

Fyzická osoba celkem

6 275

Právnická osoba – koncesovaná

131

Právnická osoba – ohlašovací volná

593

Právnická osoba – ohlašovací řemeslná

365

Právnická osoba – ohlašovací vázaná

180

Právnická osoba celkem

1 269

Fyzická osoba zahraniční - koncesovaná

12

Fyzická osoba zahraniční – ohlašovací volná

91

Fyzická osoba zahraniční – ohlašovací řemeslná

27

Fyzická osoba zahraniční – ohlašovací vázaná

5

Fyzická osoba zahraniční celkem

135

Právnická osoba zahraniční – ohlašovací volná

1

Právnická osoba zahraniční celkem

1

Celkem

7 680
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Informování
veřejnosti
Zdroj: Kancelář tajemníka
Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Setkávání s občany

zajímavosti města Ústí nad Orlicí, navštívit historické budovy,
zajímavá místa a volnočasové turistické cíle.

Informovanost veřejnosti považuje radnice za svůj stěžejní
úkol. Jednu z již tradičních rovin přenosu těchto informací tak
v roce 2014 tvořilo setkání vedení města s veřejností v Malé
scéně dne 12. 3. 2014 a setkání vedení města s podnikateli
v Hernychově vile dne 19. 3. 2014.

Zveřejňovaní souborů tiskových zpráv a výstupů z jednání
rady, zastupitelstva, výborů či komisí ve speciálních rubrikách
webu se stalo zárukou otevřenosti orgánů města směrem
k veřejnosti.

Internetové stránky města

YouTube

V roce 2014 byly na webových stránkách www.ustinadorlici.cz
uveřejněny fotografie, videa a informace z rekordních 330
akcí z města a jeho okolí. Oproti roku 2013 jich bylo o 50
více. Internetové stránky města byly za rok 2014 zobrazeny
více jak milionkrát s unikátním zobrazením téměř 800 tis. Nejsledovanější částí webu jsou UDÁLOSTI, jejichž návštěvnost
meziročně stoupla o 50%. Jako jediní z regionu přinášíme
denní zpravodajství, tedy aktuální informace, vždy v den události. V archivu bylo na konci roku 2014 přes 200 tis. převážně
fotografií a videí o celkové velikosti přesahující 1 000 GB dat.

V roce 2014 jsme na serveru YouTube, prostřednictvím
našeho videokanálu, uveřejnili přes 150 videoreportáží, které
měly více než 360 tisíc zhlédnutí, což je 4x více než v roce
2013, a dle statistiky k datu 31. 12. 2014 evidujeme přes
290 odběratelů tohoto kanálu.

Výstupy projektu „Turistický poznávací okruhu městem Ústí
nad Orlicí “ zejména formou virtuálních prohlídek a popisů tras
lákají od konce června 2014 návštěvníky webu poznat blíže
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OIK TV
Zpravodajský portál regionální televize přináší zpravodajství a publicistiku z daného regionu podhůří Orlických hor.
Z našeho města jsou zveřejňovány pravidelné reportáže z dění
ve městě, kulturních, sportovních a společenských akcí. OIK
TV rozšířila zpravodajství do Ústí nad Orlicí již v roce 1994.

Informování veřejnosti

Ústecké listy

měsíčně. Celkové roční výdaje za tisk a distribuci v roce 2014
činily 641 tis. Kč.

Městský zpravodaj „Ústecké listy“ vychází jednou měsíčně,
o prázdninách dvouměsíčně. Zpravodaj je distribuován
do všech domácností v Ústí nad Orlicí zdarma. Na jeho stránkách zveřejňujeme informace z dění ve městě, aktuální informace vedení města a jednotlivých odborů městského úřadu,
školských zařízení, kulturních a sportovních zařízení a spolků.
Součástí zpravodaje je přehledný kalendář akcí aktuálního
měsíce. Od roku 2012 je zde prostor pro zveřejňování placené
inzerce a reklamy. Zpravodaj pod tímto názvem a v tomto
schématu vychází již třetím rokem v nákladu 7 500 výtisků

Hromadné sdělovací prostředky
Monitorovaný denní tisk věnoval našemu městu množství
článků, které se tematicky zaměřily zejména na oblasti společenské, kulturní, sportovní a sociální, a to díky i pravidelně
organizovaným tiskovým konferencím se zástupci médií
na radnici.

Přehled vybraných dokumentů uveřejněných na webu města
rok

soubory tiskových
zpráv

zápisy z jednání
osadních výborů

přehledy usnesení
ze zasedání Rady
města Ústí nad Orlicí

Přehledy usnesení ze
zasedání Zastupitelstva
města Ústí nad Orlicí

2012

14

39

35

6

2013

24

29

35

6

2014

16

19

38

6

Periodika s největším počtem poskytnutých informací o městě Ústí nad Orlicí
rok

Orlický deník

Mladá fronta Dnes

Právo

2012

198

32

3

2013

219

16

1

2014

218

16

1
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Statistika počtu návštěvníků webových stránek www.ustinadorlici.cz
rok 2011

měsíc

rok 2012

rok 2013

rok 2014

počet návštěvníků

leden

14 816

16 151

17 460

24 750

únor

14 026

14 721

15 259

22 022

březen

14 389

15 236

19 449

26 881

duben

13 825

16 609

20 854

33 587

květen

19 584

20 199

24 791

32 390

červen

17 743

23 233

30 811

34 462

červenec

11 608

13 184

15 079

23 051

srpen

14 337

18 656

27 427

32 168

září

13 348

13 933

24 195

27 554

říjen

14 337

16 824

21 710

32 108

listopad

14 873

17 131

22 829

30 849

prosinec

13 957

15 285

21 732

25 597

celkem

176 843

201 162

261 596

345 419

průměry návštěvnosti
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den

485

den

551

den

796

den

918

měsíc

14 737

měsíc

16 764

měsíc

21 780

měsíc

28 784
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Finanční hospodaření

Přehled získaných
dotací
Zdroj: Finanční odbor

Název projektu:

Poskytovatel dotace:

Volby do zastupitelstva města

MF ČR 4)

Volby do Evropského parlamentu

MF ČR 4)

Wolkerovo údolí – živý lesopark 2014

MŽP ČR 1)

Regenerace městských památkových zón

MK ČR 5)

Podpora zlepšování kvality ovzduší

MŽP ČR 1)

Snížení energetické náročnosti MŠ Heranova

SF ŽP 2)

Zkvalitnění nakládání s odpady

SF ŽP 2)

Dotace na provoz a činnost turistického informačního centra

Pardubický kraj

Výkon sociálně-právní ochrany

MF ČR 4)

Asistent prevence kriminality

MV ČR 3)

Kulturní aktivity

MK ČR 5)

Náklady na činnost odborného lesního hospodáře

MZ ČR 6)

Vysvětlivky:
1) Ministerstvo životního prostředí ČR; 2) Strukturální fond životního prostředí; 3) Ministerstvo vnitra ČR; 4) Ministerstvo financí ČR; 5) Ministerstvo kultury ČR;
6) Ministerstvo zemědělství ČR
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Úsporná
Název opatření
kapitoly
Zdroj: Kancelář
ilustračnítajemníka
text

Úsporná opatření zaměřená na snížení provozních
nákladů – energií
Realizace veřejné zakázky formou centralizovaného nákupu:
• Silové elektrické energie v hladině nízkého napětí pro
Město Ústí nad Orlicí, jím zřízené organizace a založenou
společnost Kabelová televize, poprvé na dva kalendářní roky
tj. 2015 a 2016, proběhla prostřednictvím dohodce na Českomoravské komoditní burze Kladno dne 5. 8. 2014. Při porovnání ceny za 1 MWh silové elektřiny pro rok 2014 a ceny vzešlé
z této veřejné zakázky dle příslušných distribučních sazeb bylo
dosaženo průměrné úspory ve výši 13,2%.
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• Zemního plynu pro Město Ústí nad Orlicí a jím zřízené organizace na rok 2015 proběhla ve spolupráci s městskou společností TEPVOS, spol. s r. o. Vítězný dodavatel, který nabídl
nejnižší koeficient (= výše marže, kterou si dodavatel přidává
k ceně velkoobchodního produktu), realizoval plnění formou
postupného nákupu zemního plynu ve čtyřech tranších. Pevná
fixní jednosložková cena pak byla vypočtena váženým průměrem cen stanovených v jednotlivých tranších. Při porovnání
ceny za 1 MWh zemního plynu pro rok 2014 a ceny vzešlé
z této veřejné zakázky, dle typu odběrných míst, bylo dosaženo průměrné úspory ve výši 2,5%.

Finanční hospodaření

Ochrana
obyvatelstva
Zdroj: Útvar krizového řízení

Zabezpečení a připravenost správního obvodu na mimořádné
události řeší při svých pravidelných jednáních Bezpečnostní
rada ORP Ústí nad Orlicí. Havarijní i Krizový plán, jako základní
dokumenty pro oblast mimořádných událostí, jsou průběžně
analyzovány, upravovány a aktualizovány.
Ve druhé polovině roku 2014 bylo za účelem prověření činnosti
krizového štábu realizováno společné cvičení se složkami IZS
„Nemocnice 2014“.
V připravovaném projektu výstavby Jednotného systému
varování a vyrozumění obyvatelstva (JSVV) byla v uplynulém
roce zahájena druhá fáze, tedy finanční a technické zajištění.
Ve spolupráci s firmou TEPVOS spol. s r. o. se podařilo zkvalitnit systém zajištění zdrojů požární vody ve formě výstavby
23 ks nadzemních hydrantů a 2 přírodních zdrojů. K odstraňování škod a následků povodní byl pořízen Povodňový kontejner,
jediný svého druhu v republice.

U požární zbrojnice v Černovíru byla nainstalována nová sekční
vrata a požární zbrojnice v Knapovci získala novou fasádu. Pro
potřeby Hasičského muzea Přibyslav bylo bezúplatně převedeno dopravní vozidlo - vyřazená čtyřicetiletá Avie. Na pozvání
pracovníků muzea se pak jednotky zúčastnily největšího
setkání hasičské techniky v zemi „PYROCAR 2014“.
Činnost a připravenost našich jednotek Sboru dobrovolných
hasičů, jejich vybavenost a zabezpečení, je na výborné úrovni.
V roce 2014 jednotky vyjely celkem k 51 zásahům, z toho
k 21 požárům. Své schopnosti prověřily ve dvou námětových
cvičeních. Jarní s názvem „Perla 06“ bylo zaměřeno na zdolávání požáru. Podzimní cvičení „Cakle 2014“ pak řešilo umístění a manipulaci norných stěn na vodním toku. Současně se
jednotky seznámily s vybavením a použitím zakoupeného
povodňového kontejneru.
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