Název projektu (záměru):

Oblast A.
Opatření A.1

Gesční příslušnost
(garant záměru)

Stručný popis projektu (záměru)

Místo realizace (bližší
lokalizace na území města,
územní dopady)

Harmonogram realizace

Předpokládaný nárok
na rozpočet (v Kč)

Role města

Priorita

Ekonomický rozvoj a vzdělávání
Podnikání a zaměstnanost

A.1.1 Podpora zaměstnanosti
Příprava rozvojové plochy na Lanškroun

vedoucí Odboru
majetkoprávního

1.vypracování studie zastavitelnosti, 2.dokumentace pro územní rozhodnutí, případně 3.
zajistit i vynětí ze ZPF, 4. vypracovat dokumentace pro stavební povolení a 5.vybudovat
inženýrské sítě a komunikace (otázka prodejní ceny)

u silnice ve směru na
Českou Třebovou u
odbočky na Lanškroun

kroky 1. a 2.: 2015-2016

1.krok: 600 000

realizace akce

I

Příprava plochy u vjezdu do Ústí n. O.

vedoucí Odboru
majetkoprávního

Jedná se o malý pozemek o rozloze 2104 m2 na parcele č. 2556/6 k.ú. Ústí nad Orlicí v
blízkosti cyklostezky za Saabem. Postup: 1.vypracování studie zastavitelnosti,
2.dokumentace pro územní rozhodnutí

u vjezdu do Ústí n.O. od
Libchav vpravo

2015 - 2016

1.krok: 120 000

realizace akce

I

Startovací dílna Střední uměleckoprůmyslové školy Ústí n. O.

ředitel školy
starosta/místostarosta

Zřízení a profesionální vybavení dílny pro získání praxe absolventů školy s marketingovou
podporou školy

možná prostor Perly / příp.
bývalý DDM

výhodné poskytnutí
prostor

I

Vytvoření platformy pro regionální
partnerství a spolupráci podniků

starosta/místostarosta

Vytvořit prostředí pro podporu místní produkce a spolupráce firem s využitím metody Pro
Regiony a s využitím zkušenosti klastru Contipro Group s cílem udržet aktivity, peníze a
zaměstnanost v regionu; současně řešit i A.2.2 spolupráce podniků se školami (dny
otevřených dveří podniků pro školy a veřejnost, vybavení dílen ve školách podniky, stáže,..)

měkký projekt

iniciace aktivity

II

Systém veřejně prospěšných prací

TEPVOS s.r.o.
starosta/místostarosta

Prokonzultovat, zjistit podmínky systému veřejně prospěšných prací s ÚP, zavést do praxe a území města
udržovat

od r. 2015

iniciace aktivity

I

Formou externí služby zajistit pozici koordinátora pro podnikání ve městě, s náplní činnosti: měkký projekt
management přípravy rozvojových ploch, cílená propagace ploch a objektů, vedení aktivního
jednání s investory, poradenství podnikatelům, organizace společných setkání města a
podnikatelů, spolupráce s Czechinvestem, spolupráce s platformou regionálního
podnikatelského partnerství

od 2015 dále

cca 550 000/rok

realizace akce

I

1.krok : 1 557 000
2.krok: 61 000 000

realizátor přípravy a části
investice

I

barevna body 1.až 2:
stovky tisíc

realizátor přípravy a části
investice

II

50 000

A.1.2 Propagace rozvojových lokalit na území města
Zřízení pozice koordinátora pro podporu
podnikání

starosta/místostarosta

A.1.3 Revitalizace nevyužívaných a zanedbaných objektů a ploch
Revitalizace areálu Perla 01

vedoucí Odboru rozvoje
města

Vypracovat regulační plán a v etapách postupovat v revitalizaci areálu: část využít pro
investice města (DDM, sál, parkování,..), část řízeně odprodat investorům k realizaci
soukromých investic v souladu s regulačním plánem

Revitalizace areálu Perla 06

vedoucí Odboru rozvoje
města

Objekt barevny: 1.zjistit ekologickou zátěž, 2.zajistit dokumentaci bouracích prací, demoliční Perla 06, Hylváty
výměr, 3.realizovat demolici. Objekt administrativní budovy a barevny po demolici: zjistit
záměr budoucího využití, realizovat soutěž o architektonické řešení, vypracovat regulační
plán a postupovat v etapách podle vítězné nabídky. V nejbližším období je zapotřebí objekt
zabezpečit a zakonzervovat.

Prefa

vedoucí Odboru
majetkoprávního

1.rozhodnout o využití plochy a objektu, 2. vypracovat pasport plochy (inženýrské sítě,
polohopis,..), 3. připravit na prodej

V Lukách

Řešení budovy hlavního nádraží

starosta/místostarosta

Budova hl. nádraží je dlouhodobě diskutována, není v majetku města. Město bude
monitorovat stav s cílem dospět ke konečnému řešení.

bývalé hlavní nádraží

Kompletní zateplení objektů a střech

budova Na Štěpnici

Příprava projektových prací na MŠ Klubíčko na zateplení objektu

Dělnická ulice

Opatření A.2

Perla 01 (Lochmanova x 17. první krok - reguůlační plán
listopadu)
2015 - 2016, 2.krok výstavba první etapy
první kroky 2015 - 2016

financovatelné městem realizace akce

I

monitorování stavu

III

realizace akce

I

realizace akce

II

Vzdělávání a školství ve městě

A.2.1 Infrastruktura pro rozvoj školství
Zateplení objektu ZŠ Komenského
Zateplení objektu MŠ Klubíčko

vedoucí Odboru rozvoje
města
vedoucí Odboru rozvoje
města

dokončení cca 09/2015

12 000 000

Název projektu (záměru):

Gesční příslušnost
(garant záměru)

Místo realizace (bližší
Harmonogram realizace
lokalizace na území města,
územní dopady)
S provozními nedostatky a potřebami se potýkají mateřské školy (např. končící výjimky
MŠ Nerudova / Hylváty
varianta A)
hygienických norem MŠ Nerudova) a je nezbytné přijmout nezbytná rozhodnutí. Existují dvě
1. etapa 2015
varianty:
příprava PDSP 2015
a) provést stavební úpravy v 1. patře MŠ Nerudova. V 1. etapě vybudovat sociální zařízení
2. etapa dle finančních
(3x WC, 3x umývadlo), ve 2. etapě potom úpravu půdního prostoru na ložnici dětí. Při
možností (2016)
realizaci těchto úprav (již po realizaci 1. etapy) odpadne hrozba uzavření či omezení kapacity
- varianta B)
této MŠ ze strany krajské hygienické stanice.)
dle finanční podpory MŠMT
b) V případě schválení grantového programu MŠMT jako alternativou stavebních úprav MŠ
Nerudova a drobných úprav v MŠ Pod Lesem řešit výstavbu zcela nové mateřské školy v
Hylvátech a následně potom uzavření obou jmenovaných MŠ. V roce 2015 by měly být
zřejmé záměry MŠMT a případná finanční podpora státu i evropských fondů pro podporu
výstavby nových mateřských škol
2015
V r. 2000 bylo při ZŠ vybudováno hřiště, které je využíváno i veřejností. Záměrem je výstavba ZŠ Třebovská
dětského hřiště určeného primárně pro školní družinu s možností využití i pro veřejnost.
Náklady realizace se odvíjí od použitých materiálů, zejména dopadových ploch. Odhadované
náklady činí při použití tartanu cca 600 tis. Kč.
Stručný popis projektu (záměru)

Řešení problému mateřských škol

vedoucí Odboru rozvoje
města

Vybudování dětského hřiště v areálu ZŠ
Třebovská

vedoucí Odboru rozvoje
města

Dotační program pro MŠ a ZŠ

vedoucí Odboru školství, Vyhlášení zvláštního dotačního programu pro MŠ a ZŠ zřizované městem pro vybavení
kultury, sportu,
moderními pomůckami (pro první rok 200 tis. Kč, v dalších letech po 100 tis. Kč)
cestovního ruchu a
propagace

měkký projekt

Posouzení možnosti zřízení regionálního
vedoucí Odboru školství, Vytvořit centrum exkluzivity pro školy a širokou veřejnost s regionální přitažlivostí. Realizovat Perla 1
centra interaktivní výuky a zábavy (IQ Park, kultury, sportu,
průzkum zájmu DDM, škol a pro získání gestora (oslovit ContiproGroup), vypracovat studii
ekocentrum)
cestovního ruchu a
proveditelnosti záměru. Možnost umístění do prostoru Perly 1.
propagace

Zateplení MŠ Výsluní

vedoucí Odboru rozvoje
města

Příprava projektových prací na MŠ Klubíčko na zateplení objektu.

2015 - 2016

Předpokládaný nárok
na rozpočet (v Kč)

Priorita

varianta A)
1. etapa cca 100 000
2. etapa cca 450 000
varianta B)
dle rozsahu, 25 mil.

realizace akce

I

cca 600 000,-

realizace akce

I

300 000

finanční podpora

I

realizace akce

I

3 000 000

realizace akce

II

průzkum: 2015

Výsluní

Role města

A.2.2 Zefektivnění sítě škol ve městě
Aktivní účast na Dlouhodobém záměru
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v
Pardubickém kraji

vedoucí Odboru školství, Podpořit proces konzultace oborové struktury dlouhodobého záměru na míru podniků
kultury, sportu,
regionu
cestovního ruchu a
propagace

měkký projekt

2015 zapojení do přípravy
dalšího záměru

0

aktivní zapojení do
procesu tvorby dlouh.
záměru

I

A.2.3 Vzdělávání a prevence ve školách
Program na vzdělávací protidrogové a
volnočasové projekty

vedoucí Odboru školství, Nadále podporovat školy a školská zařízení ve městě dotačním programem
kultury, sportu,
cestovního ruchu a
propagace

měkký projekt

každoročně

400 000

finanční podpora

I

Partnerství škol

vedoucí Odboru školství, Nadále finančně podporovat partnerské aktivity jednotlivých škol, a to jak z rozpočtu
kultury, sportu,
euroregionu, tak i z rozpočtu města
cestovního ruchu a
propagace

měkký projetk

každoročně

200 000

finanční podpora

I

A.3 Rozvoj kvalitního a atraktivního prostředí města

Název projektu (záměru):

Gesční příslušnost
(garant záměru)

Stručný popis projektu (záměru)

Místo realizace (bližší
lokalizace na území města,
územní dopady)

Harmonogram realizace

Předpokládaný nárok
na rozpočet (v Kč)

Role města

Priorita

A.3.1 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě
Revitalizace centra městské zóny

vedoucí Odboru rozvoje
města

Projekt revitalizace centra městské zóny jako spojnice centra města (náměstí) s
centrum města nejvýznamnější památkou na území města (Roškotovo divadlo) přes zahradu děkanství a
Roškotovo divadlo
přilehlé pozemky. V návaznosti na projekt Město pro lidi upravit park u divadla a doplnit
mobiliář. Případně projektově přiřadit k celkovému řešení Perly a centra, pokud nebude
možné zajistit dřívější financování. Celkové náklady 30 mil. Kč, na akci byla podána žádost z
Norských fondů. V případě úspěchu bude realizace probíhat od 1. čtvrtletí 2015 do poloviny
roku 2016. V opačném případě bude akce redukována s náklady cca 7,5 mil. Kč.

Vytvoření jednotného stylu originální
presentace a symboliky města

starosta/místostarosta

Revitalizace náměstí a centra města

realizace akce

I

Vytvořit sjednocující typické symbolizující prvky pro presentaci zejména centra města a
měkký projekt
místních částí (mobiliář, osvětlení, typizovaná designová mobilní zábrana apod.). Zadat jako
veřejnou soutěž a na účast upozornit Střední průmyslovou školu Ústí n.O. a zpracovatele
vítězného loga města. Případná organizace sympozií a dílen s cílem vytvořit originální sochy
či jiná díla k prezentaci ve veřejném prostoru, popř. jako dary partnerským městům apod.

realizace akce

I

vedoucí Odboru rozvoje
města

V návaznosti na projekt Město pro lidi vytvořit více prostoru pro lidi a méně pro auta,
Mírové náměstí a centrum
zvelebit a osadit symbolizující prvky - vytvořit prostor exkluzivity města. Úprava organizace města
dopravy, parkování, prostory k pronájmu sezónních kaváren a restaurací, zvelebit všechna
zákoutí, nový vodní/sochařský prvek a mobiliář. Prostor před kostelem otevřít k pobytu
veřejnosti, omezit parkování. Upravit podchod - obchodní pasáž, aby neodrazoval, ale vybízel
k projití. Upravit křižovatku před Hernychovou vilou a organizaci přilehlých městských
bulvárů 17.listopadu a Lochmanovy (zklidnění dopravy, rozšíření prostoru pro chodce). Na
kamenné kruhy na Kociánce osadit další dřevěné sedáky, podél gabionové stěny přidat
klasické lavičky. Usměrnit reklamní stojany v centru. Projektově přiřadit k celkovému řešení
Perly a centra, 1.krok - zpracovat celkovou studii úpravy centra města

realizace akce ve
spolupráci s cizím
investorem

I

Rekonstrukce autobusového nádraží a
přilehlých prostor

vedoucí Odboru rozvoje
města
starosta/místostarosta

V návaznosti na projekt Město pro lidi usilovat o lepší využití tohoto prostoru v centru
autobusové nádraží
města, vč. křižovatky Lochmanovy a Hakenovy ulice, s celkovou změnou dopravního řešení a
parkování. Jednat o směně pozemku či odkupu pozemku. Projektově přiřadit k celkovému
řešení Perly a centra, 1.krok - zpracovat celkovou studii úpravy centra města

realizace akce ve
spolupráci s cizím
investorem

I

Rozvoj přirozeného místního centra
Štěpnice

vedoucí Odboru rozvoje
města

V návaznosti na projekt Město pro lidi podpořit funkci Štěpnice jako soběstačné obytné
místní části. Podpora centrální funkce nákupního střediska na ul.Polské (lepší napojení na
přístupové komunikace, doplnění mobiliáře). Ulice Polská: vytvořit promenádu mezi
náměstím Svobody a nákupním centrem s alejí, místy pro zastavení a hru.

realizace akce

I

Úprava veřejných prostranství Hylváty

vedoucí Odboru rozvoje
města

Hylváty
V návaznosti na projekt Město pro lidi upravit veřejná prostranství v místní části Hylváty.
Vykoupit pozemky (park) a upravit zeleň, vstupy do parku a mobiliář. Zvýraznit přechod před
školou, doplnit přístupovou cestu a mobiliář u kaple Sv. Anny, doplnit mobiliář pro vycházky
a pobyt podél Třebovky, propojit cesty vedoucí po západní straně pod lesem pro vycházky,
doplnit mobiliář u sportovišť. Upravit a zprovoznit komunikaci pro cyklisty a pěší z ulice
Potoční, podél železničního náspu mezi Svobodovými rybníky směr Andělov a Švermova
ulice.

realizace akce

I

Úprava veřejných prostor sídliště Dukla

vedoucí Odboru rozvoje
města

V návaznosti na projekt Město pro lidi provést lepší mlatové úpravy cest pro pěší, jasněji
vymezit plochy pro parkování, doplnit další příležitosti pro sportovní vyžití a relaxaci (např.
petangová dráha, venkovní pinpongové stoly, malý venkovní skatepark apod.) - lokalizaci
upřesnit s ohledem na střety zájmů s bydlícími, doplnit mobiliář, lépe vymezit vstup do
Wolkerova údolí

realizace akce

I

Úprava veřejných prostranství okolo
sportovišť na Tiché Orlici

vedoucí Odboru rozvoje
města

V návaznosti na projekt Město pro lidi upravit přístupovou ulici na koupaliště V Lukách
sportoviště Tichá Orlice
(chodníky a vymezení prostoru pro chodce a dopravu), upravit vycházkovou trasu podél
Orlice, upravit pro pobyt prostor za hřišti u minigolfu, lépe vymezit funkce ploch a prostupy v
okolí stadionu, doplnit mobiliář, zřídit zvýšenou mobilní lávku

realizace akce

II

Štěpnice

sídliště Dukla

2015 - 2017

7 500 000

Název projektu (záměru):

Gesční příslušnost
(garant záměru)

Vytvořit systém adopce veřejných
prostranství

starosta/místostarosta

Místo realizace (bližší
lokalizace na území města,
územní dopady)
Vytvořit systém "adopce" veřejných prostranství firmám, organizacím a občanům za účelem území města
jejich dobrovolné podpory zainvestování a údržby veřejných ploch s možností jejich
presentace. Jedna z účinných forem podpory města, kde žijí. Spolupráce s Nadačním fondem
Zelené Oustí.
Stručný popis projektu (záměru)

Harmonogram realizace

Předpokládaný nárok
na rozpočet (v Kč)

Role města

Priorita

realizace akce

I

realizace akce

III

A.3.2 Infrastruktura pro bydlení
vedoucí Odboru
majetkoprávního

Pozemky lokality o značné rozloze jsou v majetku města. Je třeba zpracovat studii
Hylváty - ul. Vrbová
zastavitelnosti a ověřit možnosti zasíťování, prověřit opatření na oddělení sousedních
průmyslových ploch a zjistit reálnou výkupní cenu. Rozhodnout o dalším postupu (zasíťování
a prodej).

Efektivní úřad

tajemník

Pokračování v realizaci projektu efektivní úřad v návaznosti na dosavadní projekty a
vzdělávání, zavedení projektového a strategického řízení. Vzdělávání a osobní rozvoj
vedoucích přestavitelů samospráv, vedoucích i dalších úředníků za účelem zvýšení
profesionality a vstřícného přístupu úřadu a města vůči veřejnosti a pro zkvalitnění
komunikace a spolupráce uvnitř úřadu a samosprávy.

úřad

realizace akce

I

Efektivizace městských organizací a
nakládání s majetkem

tajemník

V návaznosti na projekt využití Perly 1 a prostory v ní uvažované vyhodnotit vytíženost a
využitelnost majetku města, zvážit přesuny městských organizací do objektů ve vlatnictví
města a zvážit organizační sloučení organizací za účelem efektivizace provozních nákladů

úřad

realizace akce

I

Elektronizace agend

tajemník

Využití elektronických formulářů na bázi technologie SOFTENDER 602, která umožní realizaci úřad
elektronických podání vzdáleným způsobem včetně jejich zpracování v agendách
informačního systému městského úřadu připravujeme v letošním roce

realizace akce

I

starosta/místostarosta

Stanovení pozic, určených pro technickou a politickou komunikaci s organizacemi, kde je
město členem, za účelem vytěžení co nejvíce efektu z těchto členství pro město (ROT, DS
OHP, MAS Orlicko,..). Stanovení pozice, určené za účelem pravidelné komunikace s obcemi
ORP

Příprava lokality Hylváty - ul. Vrbová pro
výstavbu rodinných domů

A.3.3 Kvalitní služby místní správy

A.3.4 Vytváření místního partnerství
Město jako přirozený lídr regionu

Oblast B.
Opatření B.1

území města s dopadem do
regionu

I

Kvalita života
Kulturní a společenský život

B.1.1 Podpora kulturních akcí ve městě
Program podpory kulturních akcí a
komunitní činnosti

Opatření B.2

vedoucí Odboru školství, Udržení dotačního programu pro fyzické i právnické osoby realizující kulturní akce. Finanční území města
kultury, sportu,
prostředky programu budou také sloužit k podpoře spolkové a komunitní činnosti
cestovního ruchu a
propagace

každoročně

500 000 organizace grantu a
finanční podpora

I

Sport a volný čas

B.2.1 Sportovní a volnočasová infrastruktura
Dětská a víceúčelová hřiště a veřejná
sportoviště

vedoucí Odboru rozvoje
města

Koordinovat s rozvojem veřejných prostranství ad A.3.1. V návaznosti na projekt Město pro území města
lidi vypracovat harmonogram dobudování této infrastruktury a postupně realizovat (dětská
hřiště, pískoviště, venkovní tělocvičny pro všechny generace, veřejná hřiště, sport "na ulici",
mobiliář)

Rekonstrukce sokolovny Knapovec

vedoucí Odboru rozvoje
města

Jde o celkovou rekonstrukci sokolovny, která by měla sloužit jako víceúčelový sál, se
Knapovec - Ústí n.O.
zázemím umožňující i kulturní život v této lokalitě. Předpokládaná kapacita při kulturních
akcích je cca 100 osob. Předpokládané náklady jsou cca 10. mil. Kč. V roce 2014 došlo k
úpravě projektu stavby a koncem r. 2014 dojde k zahájení stavebních prací. Další průběh dle
finančních možností rozpočtu města v roce 2015.

2014 - 2015

realizace akce

II

10 000 000 realizace akce

I

Název projektu (záměru):

Gesční příslušnost
(garant záměru)

Stručný popis projektu (záměru)

Místo realizace (bližší
lokalizace na území města,
územní dopady)

Harmonogram realizace

Předpokládaný nárok
na rozpočet (v Kč)

Role města

Priorita

B.2.2 Měkké faktory volnočasových aktivit
Program podpory sportovních akcí a aktivit vedoucí Odboru školství, Udržení dotačního programu pro fyzické i právnické osoby realizující sportovní akce a
ve městě
kultury, sportu,
aktivity.
cestovního ruchu a
propagace

Opatření B.3

měkký projekt

každoročně

2 000 000 organizace grantu a
finanční podpora

Andrlův chlum a okolí

2014 - 2015 projekce, 2016 - 2014: 250 000,- Kč; dále finanční příspěvek
2017 realizace
spolufinancování
pořizovateli studie a
investice cca 15 ,mil. Kč potenciálnímu investorovi
ROT

I

Cestovní ruch

B.3.1 Rozvoj realizačních předpokladů cestovního ruchu
I

Orlicko - Třebovský bike resort

starosta/místostarosta

Zapojit se do přípravy (studie) a dalších projektových fází a realizace Orlicko - Třebovského
bike resortu, zejména části Andrlův chlum. (Celkem až 140 km terénních stezek pro horská
kola různé obtížnosti, z toho Andrlův chlum 38 km)

Zkvalitnění sítě cyklo a in-line stezek a
zapojení do sítě dálkových cyklotras

starosta/místostarosta

V rámci partnerské spolupráce Regionu Orlicko - Třebovsko zajišťovat obnovu stávajících
Ústí n.O. a okolí
cyklostezek (prorůstající kořeny, obnova povrchů), náhrada nevhodného úseku pro in-line u
Perné, nalezení loga dálkových národních cyklotras č. 14 a 18, procházejících městem Ústí
n.O., vyznačení dálkových cyklotras

finanční příspěvek
investorovi a provozovateli
regionální sítě cyklo a inline stezek Regionu Orlicko
- Třebovsko

I

Vycházkové okruhy kolem Ústí n. O.

vedoucí Odboru rozvoje
města

V návaznosti na projekt Město pro lidi vytvořit síť vycházkových tras v okolí letiště, doplnit je okolí Ústí n.O., letiště
mobiliářem a stromy, okruhy pro kratší i delší vycházky, dosázet lesní holiny.

realizace akce

II

B.3.2 Marketingová podpora cestovního ruchu
Propagace nabídky atraktivit a služeb
cestovního ruchu

vedoucí Oddělení
cestovního ruchu

Ve spolupráci s destinační společností Orlické hory a Podorlicko se aktivně zúčastnit
měkký projekt
propagace území města a okolí v rámci této destinace (nabídka atraktivit města a služeb na
webu destinace, v cílených kampaních, v propagačních materiálech, podpora zapojení služeb
do motivačního systému destinace karta hosta atd.). Zdůrazňovat množství cyklostezek.

aktivní součinnost
pracovníků Oddělení
cestovního ruchu s DS
OHP, kde je město
zapojeno prostřednictvím
svého členství v ROT
(finanční příspěvek)

I

Propagace města v rámci zahraniční
partnerské spolupráce

vedoucí Oddělení
cestovního ruchu

Pokračovat v propagačních aktivitách ve spolupráci s partnerskými městy Ústí n.O.

měkký projekt

realizace akce ve
spolupráci se zahraničními
partnery

I

Zpracování marketingové a komunikační
strategie města

vedoucí Oddělení
cestovního ruchu

Vypracovat marketingovou a komunikační strategii města v návaznosti na nový logotyp a
jeho design manuál, koordinovat s bodem A.3.1 Vytvoření jednotného stylu originální
presentace města (úprava webu města, pravidelná PR komunikace formou tiskových zpráv,
tiskových konferencí, určení pozice tiskového mluvčího, generování originálních aktivit v
návaznosti na strategii a oživení stávajících tradičních akcí těmito prvky,..)

měkký projekt

realizace akce

I

Aktualizovat komunitní plán (2010 - 2014) pro období 2015+, a to v návaznosti na projekt
Obce sobě v rámci meziobecní spolupráce pro území celého ORP Ústí nad Orlicí (zajištění
speciálních služeb z centra ORP, vytvoření doporučujících pravidel podpory poskytovatelů
služeb členským obcím ORP, ...)

měkký projekt

200 000 realizace akce v rámci
meziobecní spolupráce
ORP

II

Opatření B.4

Sociální služby a zdravotní péče

B.4.1 Komunitní plánování rozvoje sociální služeb
Aktuální komunitní plán města a jeho
působnosti v rámci ORP

vedoucí Odboru
sociálního

B.4.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb (stavební práce, vybavenost)

2018

Název projektu (záměru):

Gesční příslušnost
(garant záměru)

Zpracování konceptu prostupného bydlení vedoucí Odboru
sociálního

Rekonstrukce objektu Dukla pro účely
bydlení

vedoucí oboru rozvoje
města

Nezbytné úpravy objektu internátu Střední vedoucí odboru rozvoje
zdravotnické školy pro účely stacionáře a města
podporovaného bydlení

Stručný popis projektu (záměru)

Ve městě chybí koncept prostupného bydlení, který by umožňoval cílové skupině
plnohodnotné zapojení do života (od ubytovny přes sociální služby - noclehárnu, azylový
dům až po byty dejme tomu sociální bydlení, tréninkové, chráněné bydlení). Město vlastní
cca 350 bytů včetně domů s pečovatelskou službou, ve kterých je cca 140 bytů a mají
dobrou úroveň, ale kvalita některých není odpovídající. Koncept by měl zahrnovat i možnost
využití některých prostor ve městě pro vybudování ubytovny, či noclehárny.

Místo realizace (bližší
Harmonogram realizace
lokalizace na území města,
územní dopady)
území města
2015

Bývalá ubytovna Dukla již nesplňovala podmínky pro daný typ bydlení a bylo nutné uvažovat ubytovna Dukla
o způsobu rekonstrukce, vzhledem ke ztrátovosti ubytovny byli původní obyvatelé
vystěhovány a začaly se dělat kroky na možnou rekonstrukci, město požádalo o dotaci, ale
vzhledem k limitu de minimis nemohlo prostředky čerpat, nyní je udělaná projektová
dokumentace a bude se žádat o úvěr na přestavbu, vzniknou zde bytové jednotky pro mladé
rodiny.
internát SZŠ
Stacionář sídlí v současné době na Masarykova 123 v již nevyhovujích prostorách hodných
rekonstrukce (kotle, rozvody topení, bojlery, okna, střecha, střešní okna), město pro účely
provozování Stacionáře požádalo o převod budovy bývalého internátu SZŠ, v objektu je v
současné době 28 pokojů, společné hygienické zařízení (sprchy, WC), malé kuchyňky,
společenská místnost a kanceláře se zázemím. Pro možné přestěhování stacionáře je nutné
udělat v současné době nejnutnější stavební úpravy - 2 kanceláře, výmalba, zajistit revize a
stěhování, které budou zajištěny z prostředků PO. Dále je nutné přepojit plyn z nemocnice
na městskou síť a zařadit odběr k vysoutěženému dodavateli.

do r. 2020

2014, příp. 2015 a následující

Rekonstrukce objektu internátu Střední
zdravotnické školy pro účely stacionáře a
podporovaného bydlení

vedoucí odboru rozvoje
města

Následně bude potřeba zajistit rekonstrukci kuchyně pro možné vydávání stravy, výměna
podlahových krytin v 7 místnostech, a později i další úpravy do budoucna.
Zateplení střechy a stěn, solární panely, výměna oken, vybudování koupelen a kuchyněk v
pokojích, přebudování elektroinstalací, zavedení vody a kanalizace, vybudování několika
malých bytů Podpory samostatného bydlení (Chráněného bydlení, Tréninkového bydlení),
výtah do 2. patra, parkoviště, vybudování a oplocení zahrady.

internát SZŠ

2015 a následující

Hřiště pro seniory

Centrum sociální péče

Na Pláni

2016-2018

Rekonstrukce objektu bývalého Penzionu
pro důchodce - chráněného bydlení

Centrum sociální péče
vedoucí odboru rozvoje
města

Na Pláni

2016-2020

Rekonstrukce vstupního prostoru v
Domově důchodců

vedoucí odboru rozvoje
města

Prostor pro seniory, kde budou moci trávit volný čas za možnosti využití pomůcek pro
aktivizaci těla i duše. Umístění je voleno v místě největší koncentrace seniorů ve městě u
budovy CSP.
Vzhledem ke stáří budovy bude nutná postupná rekonstrukce bytových jader a nového
vedení elektřiny (odhadované náklady činí cca 150 000 za jedno bytové jádro x 94 bytů, tj.
14,1 mil. Kč). Dále pak je potřeba výměny oken a opláštění na přístavbě, a také oprava
střešní krytiny a oprava terasy na přístavbě (cca 2 mil. Kč)
U domova důchodců je nutná rekonstrukce prostoru hlavního vchodu (od hřbitova), tedy
zrušení parkoviště u budovy, změnu organizace dopravy (s důrazem na bezpečnost chodců),
široký bezbariérový chodník od spodního parkoviště u hřbitova, zastřešení a oplocení
prostoru u odpadových nádob.
V domově důchodců chybí velký společenský prostor pro obyvatele tohoto zařízení přístavba společenského sálu s využitím i jako kaple v prostoru nepoužívaného venkovního
schodiště u spojovacího krčku budov C a A.
V domově důchodců jsou 4 výtahy, nyní dochází k opravě výtahu v budově B, ale z důvodu
nutných oprav a zajištění potřebných bezpečnostních, evakuačních a protipožárních
parametrů bude nutná generální oprava výtahu v budově A

Cihlářská 716

do r. 2020

Cihlářská 716

Vybudování nového sálu mezi budovami A vedoucí Odboru rozvoje
a B Domova důchodců
města
Rekonstrukce - oprava výtahu v budově A
Domova důchodců

Domov důchodců

Rozšíření zázemí v domově důchodců

Domov důchodců

Předpokládaný nárok
na rozpočet (v Kč)

Role města

250 000 zadání zpracování
koncepce

17 000 000 realizace akce
zajištění zdrojů
financování(dotace, úvěr)

1 000 000 zdroje organizace

podmíněno ziskem
dotace

realizace akce, zajištění
zdrojů financování-dotační
tituly

250 000 pomoc při získání
dotačních zdrojů
14 100 000 Kč na bytová
jádra dále cca 2 mil. Kč
na okna, opláštění,
terasu
5 000 000

Priorita

II

I

I

II

II

pomoc při získání
dotačních zdrojů + vlastní
zdroje organizace

III

realizace akce
zajištění zdrojů financování

III

do r. 2020

7 000 000 realizace akce
zajištění zdrojů financování

III

Cihlářská 716

do r. 2020

1 500 000 pomoc při získání
dotačních zdrojů

II

Provedení rekonstrukce půdních prostor v budově A pro účely rozšíření zázemí pro personál Cihlářská 716
a skladovací prostory.

do r. 2020

3 000 000 pomoc při získání
dotačních zdrojů

III

1 200 000 finanční příspěvek
poskytovatelům služeb

I

100 000 zadání studie
rozhodnutí o investici

III

B.4.3 Podpora potřebných sociálních služeb
Granty města na podporu poskytovatelů
sociálních služeb na území města

vedoucí Odboru
sociálního

Studie proveditelnosti na výstavbu hospicu vedoucí Odboru
sociálního

Pokračovat v grantovém programu města na podporu sociálních služeb s kvalitní precizací
podmínek udělení grantu

pro služby poskytované na každoročně
území města

Zpracovat jednoduchou studii proveditelnosti, která posoudí poptávku po regionálním
území města
zařízení typu hospicu, ekonomiku a udržitelnost jeho provozu, lokalizaci a investiční náklady,
následně rozhodnout o přípravě a realizaci

2015

Název projektu (záměru):

Studie proveditelnosti ke vzniku zařízení
pro děti od jednoho do tří let

Gesční příslušnost
(garant záměru)
vedoucí Odboru
sociálního

Místo realizace (bližší
Harmonogram realizace
lokalizace na území města,
územní dopady)
Zpracovat jednoduchou studii proveditelnosti, která posoudí poptávku po zařízení typu jeslí území města
2015
(zařízení pro děti 1- 3), ekonomiku a udržitelnost jeho provozu, lokalizaci a investiční
náklady, následně rozhodnout o přípravě a realizaci
Stručný popis projektu (záměru)

Předpokládaný nárok
na rozpočet (v Kč)

Role města

Priorita

100 000 zadání studie
rozhodnutí o investici

II

150 000 finanční příspěvek

I

B.4.4 Podpora a rozvoj zdravotní péče
Modernizace přístrojového vybavení
nemocnice

vedoucí Odboru
sociálního

Příspěvek na provoz či investice místní nemocnice

Orlickoústecká nemocnice, každoročně
a.s.

B.4.5 Informovanost veřejnosti o poskytování sociálních služeb a souvisejících aktivitách
Veletrh sociálních služeb

vedoucí Odboru
sociálního

Pořádání veletrhu ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou, pro zástupce poskytovatelů měkký projekt
sociálních a zdravotních služeb a veřejnost.

každoročně

30 000 realizace akce

I

Integrační den

vedoucí Odboru
sociálního

Pořádání integračního dne ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou, pro zástupce
poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb a veřejnost.

každoročně

10 000 realizace akce

I

Aktualizace elektronického i tištěného
katalogu sociálních služeb

vedoucí Odboru
sociálního

V návaznosti na stávající systém tištěného a elektronického katalogu sociálních služeb zajistit měkký projekt
osvětu nabídky novými formami, kterými se informace lépe dostane k lékařům, obcím a
veřejnosti. Pokračovat v informačním servisu pro veřejnost ORP v oblasti sociálních služeb.
Dle potřeby bude proveden dotisk katalogů a informačních letáků.

měkký projekt

aktualizace průběžně
dotisk dle potřeby

elektronický katalog
6000/ročně
dotisk dle rozsahu

realizace akce

I

10 000 realizace akce

I

B.4.6 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě
Organizace osvětové akce

Vedoucí Odboru
sociálního

území města

každoročně

Prevence užívání drog a návykových látek,
podpora zdravého životního stylu

Udržení finančních prostředků v rozpočtu města na prevenční aktivity
území města
vedoucí Odboru
sociálního
vedoucí Odboru školství,
kultury, sportu,
cestovního ruchu a
propagace
Volené orgány města
Na základě výsledků referenda přijmout opatření, která povedou k řešení otázky hazardu a s území města
tím spojených dopadů - negativní sociální jevy vs. dopady do rozpočtu města (příjmy z
hazardu plynoucí na podporu sportu).

každoročně

Řešení hazardu

Oblast C.
Opatření C. 1

Každoročně pořádat osvětovou akci na téma bezpečnost a snižování negativních sociálních
jevů

2014 referendum
2015 přijmutí opatření

100 000 finanční podpora aktivit a
akcí

I

realizace akce

I

Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Doprava

C.1.1 Dopravní infrastruktura a řešení dopravy v klidu
Změna organizace dopravy a parkování ve
městě, modernizace ulic za účelem
zklidnění dopravy, zprůchodnění a
bezbariérovosti

vedoucí Odboru rozvoje
města

V návaznosti na dopravní studii a nový územní plán realizovat zklidnění dopravy v centru
území města
města, vytvoření většího a bezpečnějšího prostoru pro chodce a cyklisty, zpomalení jízdy,
bezbariérové řešení, bezpečných přechodů a křižovatek, pečlivého vymezení stání pro auta
se zpoplatněním v centru a vymezení jízdních pruhů pro cyklisty tam, kde to je vhodné; v
návaznosti na projekt Město pro lidi organizaci ulic provést s ohledem na jejich funkce
(městské třídy, zklidněné obytné ulice, cyklostezky, zelené stezky, propojky pro pěší),
zohlednit napojení na stávající cyklostezky a řešit dobré napojení místní místních částí;
zajištění přehledné, komfortní, bezbariérové a bezpečné cesty z centra (náměstí) na nové
vlakové nádraží; projekční zpracování a postupná realizace v etapách, současně s údržbou a
opravou místních komunikací nebo v návaznosti na jiné investice (sítě apod.), čerpat a
zohlednit také projekt bezbariérové město

realizace akce

I

Odstranění krčku základní školy v ulici
Komenského

vedoucí Odboru rozvoje
města

Odstranit krček základní školy v ulici Komenského za účelem zprůchodnění ulice (otázka
vysoké ceny, výhledový záměr)

ul. Komenského

realizace akce

III

Zpřístupnění Knapovce z Ústí pro pěší a
cyklisty

vedoucí Odboru rozvoje
města

V návaznosti na projekt Město pro lidi zprůchodnit žlutou trasu KČT (vysekat křoví, opravit
povrch, doplnit lavičky) jako cestu pro pěší. Dále upravit povrch cesty k místu Pánův Kříž,
která by mohla sloužit jako přímé spojení pro cyklisty mezi Ústím a Knapovcem

Knapovec - Ústí n.O.

realizace akce

II

Lepší zpřístupnění areálu Cakle z města

vedoucí Odboru rozvoje
města

V návaznosti na projekt Město pro lidi upravit bezbariérově přístupovou cestu z města do
Cakle (dnes pouze schody nesjízdné pro cyklisty, kočárky,..)

Cakle

realizace akce

III

C.1.2 Dopravní obslužnost

Název projektu (záměru):

Gesční příslušnost
(garant záměru)

Stručný popis projektu (záměru)

Místo realizace (bližší
lokalizace na území města,
územní dopady)

Harmonogram realizace

Předpokládaný nárok
na rozpočet (v Kč)

Role města

Priorita

C.1.3 Podpora cyklodopravy
V návaznosti na dopravní studii ad C.1.1 realizovat opatření bezpečného průjezdu městem
cyklisty (zvážit dvousměrný provoz cyklistů v jednosměrných ulicích, vyznačení pruhů nebo
pásů pro cyklisty, využití širokých chodníků jako společný prostor pro chodce a cyklisty,
orientační značení; zajistit komfortní průchod dálkových cyklotras městem v návaznosti na
cyklostezky; vyřešit cyklonapojení místních částí

Vyřešení cyklodopravy uvnitř města s
vazbami na okolí

území města

realizace akce

II

Vznik nového parkovacího systému, který přemístí hlavní parkovací plochu do areálu Perly; v území města
návaznosti na dopravní studii ad C.1.1 vymezit parkování ve městě se zpoplatněním v centru
a zákazu stání na pobytově cenných prostranství (např. alespoň jedna strana náměstí,
prostor před kostelem,..)

realizace akce

I

C.1.4 Parkování
Systém parkování ve městě

Opatření C. 2

Technická infrastruktura

C.2.1 Technické sítě
C.2.2 Veřejné osvětlení
Opatření C.3

Životní prostředí

C.3.1 Podpora regenerace veřejné zeleně
Náhradní výsadba zeleně

vedoucí Odboru životního Výsadba 584 stromů a 15595 keřů jako náhrada za budovaný koridor Českých drah.
prostředí

území města

realizace akce

I

Revitalizace městských parků a zeleně

vedoucí Odboru životního v návaznosti na dotační tituly, podporující zeleň, zpracovat komplexní projekt revitalizace
prostředí
městské zeleně (prolíná se mnoha dalšími opatřeními, např. A.3.1)

území města

realizace akce

I

C.3.2 Podpora vzdělávání, osvěty, naučných stezek
Den životního prostředí

vedoucí Odboru životního V rámci akce Město v pohybu proběhne Den životního prostředí
prostředí

měkký projekt

realizace akce

I

Naučná stezka smyslového vnímání

vedoucí Odboru životního Zřídit naučnou stezku smyslového vnímání s prvky arboreta, xylofonem z originálních dřev
prostředí
apod.

území města

realizace akce

II

realizace akce ve
spolupráci s obcemi ORP a
Českou Třebovou,
koordinovat s projektem
Obce sobě

I

C.3.3 Odpadové hospodářství
Příprava projektu kompostárny

vedoucí Odboru životního V současné době neprovozuje město Ústí nad Orlicí kompostárnu, bioplynovou stanici nebo území města
prostředí
podobné zařízení na zpracování bioodpadu. Bioodpad z ošetřování stromů a keřů správce
zeleně kompostuje a využívá opětovně na výsadby ve městě. Biomasa z ošetřování
travnatých ploch a sběrného dvora je ukládána za úplatu na skládku komunálního odpadu,
obvykle s konečným využitím jako rekultivát. Ukládání bioodpadu na skládku není jak z
ekologického, tak ekonomického hlediska optimální a proto je uvažováno o změně v této
oblasti. Jako optimální pro množství odpadu, velikost města a z provozního hlediska, se jeví
nalézt vhodnou plochu pro takzvané komunitní kompostování. Pokud by komunitní
kompostování bylo ještě doplněno o distribuci kompostérů pro rodinné domy, jeví se tato
kombinace pro Ústí nad Orlicí jako nejvýhodnější. Cílem je vytipování prostor pro
kompostárnu a podání žádosti o podporu z dotačního titulu (OPŽP).

C.3.4 Snižování energetické náročnosti objektů
viz A.2.1

C.3.5 Protipovodňová ochrana města

