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Úvodní
slovo

Vážení spoluobčané,
v roce 2011 jsme poprvé vydali naši Výroční zprávu o činnosti
města a městského úřadu. Tento reprezentativní dokument
byl pozitivně přijat a oceněn ze strany občanů a zastupitelů
našeho města. Dokonce, a to mne velice potěšilo, jsou naše
výroční zprávy vzorem pro některá další města, jak přívětivou
formou podat ucelený obraz o činnosti města jako instituci.
Opětovně se mi dostalo pocty představit vám městský úřad,
který plní úkoly stanovené zastupitelstvem a radou města
a zejména pak poskytuje co nejkomfortnější služby občanům.
Těchto služeb a činností je bezesporu velké množství.
Naši zaměstnanci prochází každoročně řadou školení, aby
prohloubili svoje znalosti a také, aby se seznámili s novinkami, které přináší nové právní předpisy. Snažíme se neustále na všech úrovních zavádět do naší práce nové poznatky
a moderní metody řízení. O tom, jak se nám to daří, je hod-
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nocení na vás a kontrolních orgánech. Věřte, že naším hlavním cílem je poskytování kvalitních služeb, ale i spokojenost
občanů města, kteří za námi přicházejí. Myslím si, že především v komunikaci s občany, možnostech jejich zapojení
do rozvoje a činnosti města se podařilo udělat velký kus
práce. Svědčí o tom například počet zájemců o veřejná setkání
a besedy s občany. Malý zájem občanů je prozatím o dotazníkové akce, které vykazují velice nízké procento návratnosti.
Závěrem bych vám, vážení občané, chtěla poděkovat za to, že
si najdete pár minut vašeho času, abyste se seznámili s činností města a městského úřadu za rok 2016 prostřednictvím
této výroční zprávy. Věřím, že vám poskytne řadu zajímavých
a přínosných informací.

JUDr. Eva Kalousková
tajemnice Městského úřadu Ústí nad Orlicí
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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

14 334

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

Pozn.:
Statistické údaje o městě a jeho správním obvodu jsou uváděny
aktuálně k datu 31. 12. 2016.

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

190,43 km2

Počet obcí správního obvodu
(včetně Ústí nad Orlicí)

16

Průměrná míra nezaměstnanosti
v okrese Ústí nad Orlicí

4,0 %

Průměrná míra nezaměstnanosti
v Pardubickém kraji

4,3 %

Pozn.:
Průměrná míra nezaměstnanosti v okrese Ústí nad Orlicí oproti
roku 2015 klesla o 0,8 %. Průměrná míra nezaměstnanosti v Pardubickém kraji meziročně klesla o 0,9 %.
Počet obyvatel města Ústí nad Orlicí se oproti roku 2015 snížil
o 61 obyvatel.
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Základní údaje
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Finanční
hospodaření
Zdroj: Finanční odbor
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Sestavení rozpočtu na rok 2016
Rozpočet na rok 2016 město sestavovalo s ohledem na stávající
vnější i vnitřní podmínky. Vnější podmínky hospodaření místních samospráv byly v roce 2016 ovlivněny trendy, které působily na jejich finanční situaci v několika předcházejících letech.
Od roku 2015 se celková ekonomická situace v České republice
začala zlepšovat a inkasované daňové příjmy města se zvýšily
ze 165 mil. Kč v roce 2014 na téměř 175 mil. Kč. Stejně tak se
začaly postupně zvyšovat i příspěvky státu na financování činností, které město pro stát vykonává v přenesené působnosti.
Vnitřní omezení při sestavování rozpočtu na rok 2016 byla charakterizována především tím, že město v uplynulých letech snižovalo svoje závazky vůči bankovnímu sektoru. Bankovní úvěry
a půjčky činily v roce 2010 téměř 128 mil. Kč a další zvyšování
objemu úvěrů a půjček s ohledem na jenom nevýrazné zvyšování
příjmů před rokem 2015 nebylo vhodné. Naopak, po období zvýšené investiční aktivity a zadlužování bylo nutné 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 šesti letech rychle
klesala. Cenou za tuto rozpočtovou konsolidaci bylo ovšem radikální snížení investiční aktivity, která dosáhla nejnižší úrovně
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v roce 2012 a od tohoto roku se jenom pozvolna zvyšovala, jak
ukazuje další graf.
Rozpočet na rok 2016 byl navržen a schválen jako schodkový.
Sestavení takového rozpočtu umožnily dobré výsledky hospodaření města v roce 2015 (přebytek rozpočtu ve výši necelých
12 mil. Kč proti plánovanému schodku ve výši přes 5 mil. Kč),
které umožnily zapojit do výdajů rozpočtu roku 2016 částku
více než 17 mil. Kč z běžného účtu města a z běžných účtů účelových fondů. Příjmy města byly schváleny ve výši 240,95 mil.
Kč a výdaje ve výši 248,1 mil. Kč. Plánovaný schodek rozpočtu
představoval částku 7,14 mil. Kč.

Finanční hospodaření

167 590

52 556
39 886

57 821

47 362

43 347

32 724

Investice 2010—2016
(v tis. Kč)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

127 875
116 350
101 228

88 429

87 378
76 240
59 420

Úvěry a půjčky 2010—2016
(v tis. Kč)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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Vývoj finančního hospodaření v průběhu roku 2016
V průběhu roku 2016 došlo na základě rozpočtových opatření schválených zastupitelstvem města k navýšení příjmové
i výdajové části rozpočtu o cca 14 %, a to zejména opatřeními
Ministerstva financí ČR a jiných ministerstev, které přidělily
městu prostředky např. na výkon státní správy, na provoz

příspěvkových organizací města, na požární ochranu a také
zvýšením rozpočtu kapitálových a 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 7 mil. Kč se podařilo dosáhnout výsledku hospodaření o více než 24 mil. Kč lepšího, když
výsledkem hospodaření byl přebytek ve výši přes 17 mil. Kč.
Na více než 105 % se podařilo naplnit plánovaný objem příjmů, když skutečné příjmy ve všech kategoriích byly vyšší než
rozpočtované.

Přehled hospodaření města Ústí nad Orlicí k 31. 12. 2016 (v tis. Kč)
Skutečnost

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

% plnění UR

192 098,61

185 301,10

186 736,52

102,87 %

Nedaňové příjmy

21 573,90

21 429,50

18 417,69

117,14 %

Kapitálové příjmy

15 056,52

9 150,00

9 185,00

163,93 %

Neinvestiční dotace

54 180,80

25 069,20

54 124,76

100,10 %

6 916,98

0,00

6 916,98

100,00 %

Příjmy celkem

289 826,81

240 949,80

275 380,95

105,25 %

Provozní výdaje

80 584,17

84 252,46

87 595,36

92,00 %

Osobní výdaje

54 006,53

53 868,80

54 766,18

98,61 %

4 262,31

1 671,50

4 529,80

94,09 %

Příspěvky a dotace,
finanční výdaje

90 149,95

65 913,23

90 717,78

99,37 %

Kapitálové výdaje

43 346,79

42 388,00

44 772,88

96,81 %

272 349,75

248 093,99

282 382,00

96,45 %

17 477,06

-7 144,19

-7 001,05

Daňové příjmy

Investiční dotace

Daně a odvody do
státního rozpočtu

Výdaje celkem
Výsledek hospodaření
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O něco menší dopad na výsledek hospodaření měly úspory
ve výdajích, které byly o cca 10 mil. Kč nižší, než předpokládal plán. Úspornější, než předpokládal rozpočet, byl provoz městského úřadu a ostatní veřejné služby. Jak vyplývá
z přiložených tabulek a grafů, úspory byly i v oblasti investic.
Po výjimečně náročném roce 2010, kdy bylo proinvestováno
přes 167 mil. Kč, klesla investiční aktivita města v letech
2011 a 2012 na méně než čtvrtinu a v letech 2013 až 2016
se jenom nevýznamně zvýšila. Části úspor v oblasti investic
v roce 2016 bylo ovšem dosaženo přesunem realizace investičních projektů do roku 2017. Město se také v posledních
letech více věnovalo udržování majetku, který již vlastní, a to
také v souvislosti s velkými stavbami, které v minulých letech
probíhaly na území města a které byly financovány jinými
investory (rekonstrukce kanalizace a nové nádraží).
Hospodaření města za rok 2016 bylo přezkoumáno krajským
úřadem a auditorem. Při přezkumu nebyly zjištěny v hospodaření města nedostatky.
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Významné položky v příjmech a výdajích
Téměř 2/3 objemu rozpočtu příjmů činí příjmy daňové, z nichž
největší položkou je daň z přidané hodnoty ve výši přes 71
mil. Kč. Další významné daňové příjmy tvoří daně z příjmu ze
závislé činnosti (mzdy) ve výši téměř 38 mil. Kč a z příjmu
právnických osob ve výši téměř 39 mil. Kč.
Z neinvestičních dotací jsou nejvýznamnější dotace na výkon
státní správy, kterou městský úřad zajišťuje v přenesené
působnosti (stavební a živnostenský úřad, ochrana životního
prostředí, pasy, občanské a řidičské průkazy, evidence vozidel,
sociální věci, volby apod.) ve výši přes 27 mil. Kč. Z hospodářské činnosti města byla do příjmu převedeno přes 5 mil. Kč.
Menší dotace potom město dostává ze státního rozpočtu,
z rozpočtu kraje a z rozpočtu EU na financování městské
knihovny, rozvoje školství, obnovu kulturních památek, kulturní a vzdělávací akce a projekty.
2,4 %
Investiční
dotace

18,7 %
Neinvestiční
dotace

66,3 %
Daňové příjmy

5,2 %
Kapitálové
příjmy

7,4 %
Nedaňové příjmy

Struktura
přijmů
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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 60 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 2016 cca 24 mil. Kč, výdaje na kulturu a památkovou péči překročily 25 mil. Kč. Sociální služby, tj. domov
důchodců, penzion pro důchodce, pečovatelská služba, stacionář a podobná zařízení obdržely z městského rozpočtu
téměř 26 mil. Kč.

15,9 %
Kapitálové výdaje

Provoz orgánů města a městského úřadu stál cca 63 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 a prevenci kriminality vyčlenilo město přes 10 mil. Kč.
O průběžném plnění rozpočtu v roce 2016 město podrobně
informovalo občany na svých internetových stránkách, na kterých zřídilo sekci „Klikací rozpočet města“.
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Výhled hospodaření města na roky 2016–2019

V letech 2017–2018 bude město pokračovat v zodpovědné
rozpočtové politice, která bude charakterizovaná snahou
o kumulativně vyrovnaný rozpočet tak, aby se v těchto letech
zadlužení města pohybovalo na úrovni cca 100 mil. Kč. Současně bude město připravovat velké investiční akce spojené
především s revitalizací bývalého areálu Perla a s protipovodňovými opatřeními. Zodpovědná rozpočtová politika v minulých letech, která vedla k radikálnímu snížení zadluženosti,
současně umožní městu využít v dalších letech při financování
významných investic ve větší míře i dlouhodobé investiční
úvěry.

29,6 %
Provozní výdaje

19,8 %
Osobní výdaje

33,1 %
Příspěvky a dotace,
finanční výdaje

Struktura
výdajů
1,6 %
Daně a odvody do
státního rozpočtu
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Přehled
získaných dotací
Zdroj: Finanční odbor

Město Ústí nad Orlicí čerpalo v roce 2016 na základě úspěšně
podaných projektových žádostí finanční prostředky ze státního rozpočtu, fondů Evropské unie a státu a rozpočtu Par-

dubického kraje. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty
jako účelové.

Přehled dotací ze státního rozpočtu a evropských fondů podle účelu
Označení účelové dotace

Přiděleno (Kč)

Vyčerpáno (Kč)

Globální dotace na výkon státní správy

19 276 700

19 276 700

Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR

566 900

469 892,62

Pěstounská péče

100 000

100 000

Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí

3 093 920

3 919 770,22

Výkon sociální práce

522 000

522 000

Výdaje na jednotky sborů dobrovolných hasičů

25 958

25 958

Program prevence kriminality

44 000

44 000

Region neomezených možností

9 583,99

9 583,99

Výsadba minimálního podílu melioračních dřevin

7 000

7 000

Výkon činností odborného lesního hospodáře

1 125 836

1 125 836

Soutěže

90 000

90 000

Podpora obnovy kulturních památek

200 000

200 000
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Výkon sociální práce

522 000

522 000

Výdaje na jednotky sborů dobrovolných hasičů

25 958

25 958

Program prevence kriminality

44 000

44 000

Region neomezených možností

9 583,99

9 583,99

Výsadba minimálního podílu melioračních dřevin

7 000

7 000

Výkon činností odborného lesního hospodáře

1 125 836

1 125 836

Soutěže

90 000

90 000

Podpora obnovy kulturních památek

200 000

200 000

Veřejné informační služby knihoven

219 000

219 000

Program regenerace městských rezervací

1 305 000

1 305 000

Snížení energetické náročnosti ZŠ

172 589,71

172 589,71

Pořízení hasičské cisterny

2 500 000

2 500 000

Výsadba podle cesty v ulici u Letiště

89 624

89 624

Konsolidace IT a nové služby TC

3 034 499,99

3 034 499,99

Investiční náklady na zpracování osnov

341 510

341 510

Vodovod Knapovec - rozšíření

934 000

934 000

Postupová přehlídka, rozšíření fondu zvuk. knih, Český videosalon

320 000

320 000

Celkem ze státního rozpočtu

33 978 121,69

34 706 964,53

Přehled získaných dotací

Pozn.: Nevyčerpané dotace byly vráceny do státního rozpočtu a výdaje nad rámec přidělených dotací budou městu doplaceny v rámci
finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016.

Přehled dotací ze státních fondů podle účelů
Označení účelové dotace

Přiděleno (Kč)

Vyčerpáno (Kč)

Region neomezených možností

515 547,27

515 547,27

Snížení energetické náročnosti ZŠ

10 152,33

10 152,33

Celkem ze státních fondů

525 699,60

525 699,60
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Přehled získaných dotací

Přehled dotací z rozpočtu Pardubického kraje a obcí podle účelů
Označení účelové dotace

Přiděleno (Kč)

Vyčerpáno (Kč)

Restaurování soch v Ústí nad Orlicí

100 000

100 000

Činnost a provoz Informačního centra

57 506

57 506

Podpora sociálních služeb

18 789 000

18 789 000

Mezinárodní soutěž mladých houslistů

80 000

80 000

Krajská postupová přehlídka scénických tanců

47 000

47 000

Podpora restaurování kulturních památek

140 000

140 000

Výkon regionálních funkcí knihoven

1 830 000

1 830 000

Pořízení hasičské cisterny

300 000

300 000

Veřejnoprávní smlouvy (od obcí)

106 500

106 500

Celkem z rozpočtu Pardubického kraje a obcí

21 450 006

21 450 006

Celkem z vyšších rozpočtů v Kč

55 953 827,29

56 682 670,13

Světelná fontána na ul. T. G. Masaryka
[ 13 ]

Správa
majetku města
Zdroj: Majetkoprávní odbor

V roce 2016 se mimo jiné podařilo realizovat:
•
•
•
•
•
•
•
•

majetkoprávní vypořádání pozemků pro výstavbu
výrobního areálu společnosti EWE s.r.o.
majetkoprávní vypořádání pozemků pro rozvoj
společnosti Ace Trade spol. s r.o.
prodej dalších pozemků pro stavbu rodinných domů 		
v lokalitě „U Letiště“
majetkoprávní vypořádání k zajištění přístupové cesty
a pozemků pro rekonstrukci vodojemu v Knapovci
obnova topolové aleje u obce Knapovec
oprava lesní cesty v oblasti „Řehořův důl“
vybudování nového odvozního místa v oblasti „Samoty“
vybudování naučné stezky v Cakli a turistického vybavení
na kopci Andrlův chlum

V uplynulém kalendářním roce připravil majetkoprávní odbor,
mimo jiné, více jak 430 úkonů pro jednání rady a zastupitelstva
města, zejména v oblasti majetkových podání občanů a právnických osob.
Organizační složka Správa lesů města Ústí nad Orlicí zajišťuje
komplexní hospodaření na lesních pozemcích o celkové výměře
460 ha. V oblasti pěstebních činností zajišťuje přípravu půdy pro
zalesnění, oplocování kultur, zalesňování holin, ochranu lesních
kultur mechanicky i chemicky proti buřeni a okusu zvěří a proře-
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závky porostů. V oblasti obnovy porostů zajišťuje např. realizace
těžebních úkonů, prodej dřevní hmoty.

Vybrané příjmy a výdaje v roce 2016 (v Kč)
Příjmy
příjem z prodeje pozemků

10 108 000

příjem z prodeje – bytový fond

2 675 000

prodej podílů v bytovém družstvu

2 579 000

věcná břemena

551 000

pronájem pozemků

1 271 000

pronájem vybraných nemovitostí
a technologií

935 000

Výdaje
výdaje na nákup pozemků

732 000

poskytnutí investičního příspěvku
v lokalitě „K Letišti“

600 000

Významné
stavební akce
Zdroj: Odbor rozvoje města

V rozpočtu města Ústí nad Orlicí byla na investice a velké opravy
vyčleněna celková částka 44 mil. Kč, což bylo o 5,2 mil. Kč více
než v roce 2015. Mezi nejvýznamnější akce provedené v roce
2016 patřily:

Opravy a rekonstrukce chodníků, komunikací a dalších
veřejných prostor
Rekonstrukce komunikace T. G. Masaryka
Náklady roku 2016: 5,3 mil. Kč
Celkové náklady: 		 14,1 mil. Kč
Zahájení akce:			 duben 2015
Ukončení akce:			 květen 2016
Rekonstrukce ulice Čs. armády
Náklady roku 2016: 		 6,7 mil. Kč
Celkové náklady: 			 11,9 mil. Kč
Zahájení akce:				září 2016
Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí finančního úřadu
Celkové náklady: 		 1 mil. Kč
Zahájení akce: 			 březen 2016
Ukončení akce: 			 květen 2016

Vodní prvek v ulici Příkopy
Celkové náklady: 		 3 mil. Kč
Zahájení akce: 			 březen 2016
Ukončení akce: 			 červen 2016
Prodloužení ulice Q. Kociana – komunikace
u zimního stadionu
Celkové náklady: 		 440 tis. Kč
Zahájení akce: 			 červenec 2016
Ukončení akce: 			 říjen 2016
Chodník v ulici Královéhradecká u Avionu
Celkové náklady: 		 380 tis. Kč
Zahájení akce: 			 říjen 2016
Ukončení akce: 			 listopad 2016
Chodník v ulici Královéhradecká mezi ulicí Zborovská
a Lochmanova
Celkové náklady: 		 870 tis. Kč
Zahájení akce: 			 září 2016
Ukončení akce: 			 prosinec 2016
Chodník v ulici Třebovská
Celkové náklady:			 380 tis. Kč
Zahájení akce: 			 říjen 2016
Ukončení akce:			 listopad 2016
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Parkoviště a chodník u hřbitova v Černovíře
Celkové náklady: 		 220 tis. Kč
Zahájení akce: 			 září 2016
Ukončení akce: 			 říjen 2016
Obnova městského informačního systému
Náklady roku 2016: 240 tis. Kč
Celkové náklady:			 500 tis. Kč
Zahájení akce: 			 duben 2016
Ukončení akce:			2017
Oprava krytu komunikace na Andrlův Chlum
Celkové náklady:			 1,43 mil. Kč
Realizace akce: 			 duben 2016
Oprava galerie pod radnicí – interiér, vstupní dveře,
žaluzie a fasáda
Celkové náklady:			 600 tis. Kč
Zahájení akce: 			 květen 2016
Ukončení akce:			 prosinec 2016
Komunitní centrum Knapovec
Náklady roku 2016: 100 tis. Kč
Celkové náklady: 		 12,2 mil. Kč
Zahájení akce: 			 říjen 2016
Ukončení akce: 			 2017

Opravy a rekonstrukce základních a mateřských škol
Zajištění kapacity v mateřské škole U skřítka Jasánka,
Nerudova 136, Ústí nad Orlicí
Celkové náklady:			 2 mil. Kč
Zahájení akce: 			 červenec 2016
Ukončení akce:			 srpen 2016
Odstranění vlhkosti - mateřská škola Černovír 96,
Ústí nad Orlicí
Celkové náklady:			 150 tis. Kč
Zahájení akce: 			 červenec 2016
Ukončení akce:			 srpen 2016
Šatna v mateřské škole Klubíčko, Dělnická 67, Ústí nad Orlicí
Celkové náklady:			 200 tis. Kč
Zahájení akce: 			 červenec 2016
Ukončení akce:			 září 2016
Zajištění stropní konstrukce v mateřské škole Klubíčko,
Dělnická 67, Ústí nad Orlicí
Celkové náklady:			 200 tis. Kč
Zahájení akce: 			 červenec 2016
Ukončení akce:			 srpen 2016

Obnovy a restaurování památek

Vodovod Knapovec rozšíření pro RD Bioprodukt
Celkové náklady: 		 1,9 mil. Kč
Zahájení akce: 			 duben 2016
Ukončení akce: 			 září 2016

Restaurování sochy Bubnujícího legionáře v Ústí nad Orlicí
Celkové náklady:			 240 tis. Kč
Zahájení akce: 			 srpen 2016
Ukončení akce:			 listopad 2016

Městský mobiliář a zvelebení města
Celkové náklady: 		 1,4 mil. Kč
Realizace akce: 			 v průběhu roku 2016

Restaurování krucifixu před kaplí sv. Anny v Hylvátech
Celkové náklady:			 240 tis. Kč
Zahájení akce: 			 září 2016
Ukončení akce:			 listopad 2016
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Významné stavební akce

Aktivní turistika na Orlicko – Třebovsku
Na základě uzavřené smlouvy poskytuje město dobrovolnému
svazku obcí Region Orlicko -Třebovsko každoročně příspěvek
určený na investice a provoz zařízení pro aktivní turistiku.
V roce 2016 činil tento příspěvek 1,9 mil. Kč.

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.

Památník odboje – socha Bubnujícího legionáře
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Péče o vzhled
Název
kapitoly
a
čistotu města
Zdroj: ilustrační
Odbor rozvoje
text města
Odbor životního prostředí
Oddělení informatiky

Celkově město zaplatilo v roce 2016 za služby spojené
s péčí o vzhled a čistotu města a další veřejné služby více než
60,71 mil. Kč.

Sběr a svoz tříděných odpadů
V roce 2016 se jako v předchozím roce rozšiřoval a podporoval systém tříděného sběru využitelných složek odpadu.
Od 1. 2. 2016 byl zaveden slevový systém pytlového sběru.
Díky němu se podařilo v roce 2016 nasbírat 54 308 ks pytlů
s papírem a plastem. Podařilo se tak v roce 2016 vytřídit
435 tun, což je oproti předchozímu roku o 95 tun více plastu
a papíru k dalšímu využití. O 18 tun stoupla i výtěžnost sběru
skla na celkových 159 tun. Na přelomu roku 2015 a především
na jaře 2016 rozdal odbor životního prostředí občanům města
860 ks dotovaných kompostérů. Patrně i díky této podpoře,
ubylo v roce 2016 meziročně o 94 tun bioodpadu na celkových
448 tun. Daří se nám tedy nadále, jako již dva předchozí roky,
snižovat v Ústí nad Orlicí váhu směsného odpadu v popelnicích
na současných 2 537 tun (snížení o 46 tun oproti roku 2015).
V závěru roku 2016 jsme do systému odpadového hospodářství zapojili všechny městské příspěvkové organizace, které
tak budou, jak doufáme, lépe vedeny k třídění složek odpadů.
Od 1. 2. 2016 byl také zaveden vstup do Sběrného dvora přes
Městskou kartu. Slibujeme si od toho zpřesnění evidence odpadového hospodářství a informace, které využijeme k předcházení vzniku odpadů a jejich materiálovému využití.
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Spolupráce na přípravě SW podpory pro systém evidence tříděných odpadů
Od 1. 2. 2016 provozuje město zejména ve spolupráci se společností Tepvos systém svozu a evidence tříděného odpadu, který
dává poplatníkům z řad obyvatel města na základě evidence jimi
vytříděného odpadu možnost dosáhnout na snížení výše místního poplatku za komunální odpad. Oddělení informatiky spolupracovalo na tomto systémů implementací propojení systému
městských karet provozovaného společností Tepvos s Registrem
obyvatel provozovaným městským úřadem. Dále participovalo
na vybavení a zaškolení pracovníků klientského centra společnosti Tepvos, které zařazuje poplatníky do systému a vydává
evidenční štítky. Zajistilo vložení ověřovací aplikace do webové
prezentace města a spolupracovalo na implementaci slevového
mechanizmu do agendového informačního systému města, který
obsluhuje platby místního poplatku za komunální odpad.

Péče o vzhled a čistotu města

Zeleň ve městě
I v roce 2016 jsme pokračovali v dlouhodobém plánu osadit vhodná místa nenáročnými trvalkami, které za malé
náklady nadělají mnoho krásy a potěší i včely a čmeláky.
Vybíráme pro ně také místa, kde se špatně udržuje trávník.
Sázeli jsme i stromy jako náhrady za odumřelé a nemocné
jedince, kteří nepřežili klimaticky náročné roky 2015–2016.
Konkrétně jsme vysadili novou zeleň na kruhovém objezdu
na ulici Letohradské, živý plot v ulici V Lukách, Wolkerova,
Na Štěpnici (po rekonstrukci chodníků), před poštou v ulici
Hakenova, Cihlářská, u Quanta, živé ploty a trvalky u hasičských zbrojnic v Ústí nad Orlicí, Knapovci a Černovíře, stromy
v Hylvátech, na sídlišti Štěpnice, v Knapovci a v neposlední
řadě i stromořadí za vykácené topoly od Knapovce k letišti.
S dotační pomocí Nadačního fondu Zelené Oustí jsme také

založili v Kerharticích menší park za hřištěm. V údržbě zeleně
postupuje město odborně ve spolupráci se správcem 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. Se stavem jednotlivých dřevin
se mohou občané seznámit na webových stránkách www.
stromypodkontrolou.cz.
V roce 2016 se také na území města dokončovala podstatná
část nařízených náhradních výsadeb stromů a keřů, které se
město Ústí nad Orlicí zavázalo bezplatně přijmout od SŽDC.
SŽDC ji dostala nařízenu od státu za vykácené stromy při
výstavbě železničního koridoru. I přes prvotní obtíže se nakonec podařilo vysadit 508 ks stromů a 15 tisíc keřů. Nejrozsáhlejší, městem financovanou výsadbou, byla v roce 2016 akce
ozelenění ulice T. G. Masaryka po její rekonstrukci. Vysazovali

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

2014

2015

2016

veřejné osvětlení a světelná signalizace na silnici I/14

10,7

10,9

11,4

celoroční údržba a opravy místních komunikací

7,9

7,8

12,3

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

6,4

6,3

7,2

sběr a svoz tříděných odpadů

0,0

0,0

0,0

sběr a svoz směsných komunálních odpadů

5,2

5,0

5,2

údržba zeleně

10,6

7,4

9,8

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

12,3

13,1

12,8

údržba a provoz hřbitovů

0,9

0,9

0,9

provoz veřejného WC

0,4

0,35

0,35

úklid černých skládek

0,1

0,06

0,06

údržba a provoz parku Kociánka

0,9

0,7

0,7
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jsme uliční stromy do mříží, stromy a trvalky do nádob, osazovali parkoviště pod gymnáziem a v neposlední řadě i kruhový
objezd u Bubeníka. K dokrášlení uličních profilů ulice T. G.
Masaryka a ulice Smetanova jsme také použili, dnes čím dál
více populární, květinové mísy na pouličním osvětlení. Věříme,
že naše snahy obyvatelé ocenili. Tyto výsadby byly financovány
celkovou částkou 741 tis. Kč.
Vysázená zeleň není ale krásná bez údržby. Staráme se nejen
o provozní bezpečnost stromů a úpravu keřů v Ústí nad Orlicí,
ale i o zeleň hřbitovů, o kompletní péči o válečné hroby, hroby
významných osobností a v neposlední řadě i z bezpečnostního hlediska o zeleň v okrajových částech města. Komplexní
péče probíhá ve větších územích, jako je oblíbené výletní místo
lesopark Wolkerovo údolí, prostranství Kociánky a prostory
v okolí Gymnázia. Pohledové výsadby trvalek a keřů jsou
na několika místech, jak už je dobrou tradicí v Ústí nad Orlicí,
doplněny letničkami. Zkrášlujeme tak Mírové náměstí, prostor
U Bubeníka, před nemocnicí, u Roškotova divadla, ulici 17. listopadu naproti Hernychově vile a záhon u stanice ČD – město.
V neposlední řadě jsme se v roce 2016 začali také starat
o nově zakoupený park V Hylvátech. Do této údržby v roce
2016 investovalo město Ústí nad Orlicí částku 3,14 mil. Kč.

„Ukliďme Česko“

Výsadba zeleně

Akce Ukliďme Česko
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I přes noční vytrvalý déšť a ranní přeháňky se 16. 4. 2016
sešlo v Ústí nad Orlicí na již tradiční akci Ukliďme Česko devět
pracovníků městského úřadu, dvacet čtyři dobrovolníků z Ústí
a sedm zaměstnanců městské společnosti TEPVOS spol.
s.r.o., kteří navázali na páteční úklid realizovaný žáky a studenty místních škol. Ve vytipovaných místech v Kerharticích,
v Oldřichovicích a v Ústí nad Orlicí se celý den nezastavily při
odvážení odpadu dvě multikáry společnosti TEPVOS a automobil s přívěsem Městského úřadu. Opět jsme našli mnoho
odhozených kuriozit, jako byly zánovní sáně, kompletní toaleta, sedačka z osobního vlaku, nádrž z automobilu, desítky
pneumatik z osobních, ale i nákladních aut a několik zánovních
bot i s ponožkami. Kromě radosti z vršících se pytlů a kup
odpadu, odměnilo nakonec nesměle účastníky při práci i sluníčko. Výsledek, patnáct naplněných nákladních aut, která
ve sběrném dvoře naplnila jeden a půl kontejneru o odhadované váze cca 13 tun, překvapil.

Sociální
péče
Zdroj: Odbor sociálních služeb

Bytová problematika
Prostřednictvím odboru sociálních služeb jsou přijímány
žádosti o uzavření nájemních smluv na byty ve vlastnictví
města včetně bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou (DPS).
V roce 2016 bylo zaevidováno 26 žádostí o byt zvláštního
určení a 34 žádostí o uzavření nájemní smlouvy v ostatních
bytech ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí. Přiděleno bylo 21
bytů nájemních a 10 bytů DPS. Celkem bylo schváleno 163
případů prodloužení nájemních smluv včetně bytů zvláštního
určení.

Komunitní plánování
V roce 2016 byl v návaznosti na Komunitní plán na léta 2015–2019
vytvořen Akční plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města
Ústí nad Orlicí a okolí na rok 2016. Na jaře roku 2016 se konal
Veletrh sociálních služeb, na podzim roku 2016 se konalo Integrační
setkání osob se zdravotním postižením s veřejností a Mezinárodní
den seniorů. V roce 2016 došlo ke dvěma setkáním se starosty
správního obvodu obce s rozšířenou působností nad problematikou sociálních služeb.

Prevence kriminality
V roce 2016 se město nadále zabývalo Programem prevence
kriminality na rok 2016. Finanční prostředky poskytnuté

na Program prevence kriminality od Ministerstva vnitra ČR
ve výši 44 tis. Kč byly použity společně s prostředky města
na zajištění výchovně-rekreačního pobytu pro děti ze znevýhodněného prostředí, který organizovalo město Ústí nad
Orlicí. Město nadále udrželo ze svých prostředků dvě pracovní
místa asistentů prevence kriminality, kteří pracují pod záštitou městské policie a spolupodílí se tak na klidu a pořádku
ve městě.

Dotace do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví
Programové dotace na oblast sociálních služeb a zdravotnictví byly v roce 2016 poskytnuty 31 žadatelům na 54 projektů
v celkové výši 1 152 400 Kč a deseti žadatelům byly poskytnuty individuální dotace celkem ve výši 68 500 Kč. Individuální
dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí ve výši 200 tis. Kč
byla poskytnuta Nadačnímu fondu S námi je tu lépe!
Na dotacích do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví
tak bylo v roce 2016 z rozpočtu města rozděleno celkem
1 420 900 Kč.

Jubilea
V září roku 2016 se konalo setkání s osmdesátiletými občany
města, pozvaných bylo rekordních 97 a zúčastnilo se 62
občanů. Proběhla také dvě setkání s devadesátiletými jubilanty města, kterých bylo v roce 2016 celkem 20. Setkání se
zúčastnilo celkem 9 devadesátiletých občanů.
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Příspěvkové organizace zřízené městem v oblasti
sociální péče
Centrum sociální péče (ředitelka Mgr. Radka Vašková)
•

poskytuje pečovatelskou službu, denní stacionář, 			
týdenní stacionář a zajišťuje Senior klub

K 1. 1. 2016 došlo ke sloučení příspěvkových organizací Stacionáře a Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí. Ředitelkou nově vzniklé organizace Centrum sociální péče byla
jmenována Mgr. Radka Vašková.
Pečovatelská služba
V roce 2016 služba byla poskytovaná ve všední dny od 6.30
do 20.00 hodin a o víkendech a svátcích od 8.00 do 20.00 hodin.
•
kapacita terénní služby je 275 klientů
•
kapacita ambulantní služby je 30 klientů
Pečovatelská služba v roce 2016 poskytla péči 305 klientům.
V roce 2016 bylo poskytnuto 10 039 hodin přímé péče, bylo
rozvezeno 24 490 obědů a vypráno 1 790 kg prádla.
Oproti roku 2015 činí nárůst přímé péče o 820 hodin více, při
stejném počtu pracovníků.
Rozvoz obědů a praní prádla zůstal součástí poskytovaných
úkonů organizace, není však započítán v hodinách přímé péče.
Senior klub
K 31. 12. 2016 měl „Senior klub“ 239 členů. Udržovací roční
poplatek za členství je 200,– Kč. V roce 2016 se uskutečnilo
celkem 71 akcí za celkové účasti 2 087 členů.
Denní stacionář Človíček
•
kapacita 13 klientů
•
v roce 2016 využita na 91,19 %, průměrný věk
klientů 36 let.
Průměrné náklady na klienta v Denním stacionáři Ústí nad
Orlicí za rok 2016 činily 174 tis. Kč.
Týdenní stacionář Mezi vámi
•
kapacita 12 klientů
•
v roce 2016 byl využit na 92,01 %, průměrný věk
klientů 37 let.
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Průměrné náklady na klienta v Týdenním stacionáři Ústí nad
Orlicí za rok 2016 činily 230 tis. Kč.
Sponzorské dary pro Stacionář činily po všechny roky existence zařízení významnou úsporu při pořizování vybavení
Stacionáře pomůckami pro klienty.

Sponzorské dary
Rok

2013

2014

2015

2016

Výše
sponzorských
darů (v Kč)

106 326

118 191

135 467

178 093

Domov důchodců (ředitel Mgr. Bc. J. Vojvodík)
Domov důchodců poskytoval v roce 2016 čtyři sociální služby:
Domov pro seniory s kapacitou 89 lůžek, Domov se zvláštním
režimem (se specializací na uživatele s Alzheimerovou chorobou) s kapacitou 50 lůžek, Odlehčovací služby s kapacitou
2 lůžka a Odborné sociální poradenství zaměřené na problematiku Alzheimerovy choroby.
V roce 2016 byla kapacita Domova důchodců naplněna
v Domově se zvláštním režimem průměrně z 97,66 %,
v Domově pro seniory průměrně z 99,76 %. Průměrný věk
uživatelů byl v Domově pro seniory 84 let a v Domově se
zvláštním režimem 83 let.
Domov důchodců je zároveň akreditovaným vzdělávacím
zařízením a v roce 2016 realizoval první běh kvalifikačního
kurzu pro zaměstnance zařízení sociálních služeb zřizovaných
městem Ústí nad Orlicí. Lektoři kurzu, zkušení zaměstnanci
Domova, se rovněž podílejí na vzdělávání neformálních pečujících na území okresu Ústí nad Orlicí, v projektu podpořeném
Evropským sociálním fondem.

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

Město Ústí nad Orlicí bylo v roce 2015 zřizovatelem 15 příspěvkových organizací, a to osmi mateřských škol, čtyř základních škol, školní jídelny, základní umělecké školy a domu dětí
a mládeže.

zařízení, která zřizuje město Ústí nad Orlicí, bylo rozděleno
2,26 mil. Kč. Výše dotace na 1 dítě v MŠ činí 95 Kč a v ZŠ
141 Kč. Školy ostatních zřizovatelů obdržely 115,5 tis. Kč.

Ceny COMENIUS

Celková kapacita mateřských škol v Ústí nad Orlicí je 553 dětí.
Celková kapacita základních škol v Ústí nad Orlicí je 1 918 dětí.

V úterý 28. června byla v obřadní síni ústecké radnice starostou města předána Cena COMENIUS nejlepším žákům
ústeckých základních škol, nižšího stupně víceletého gymnázia a žákům speciální základní školy. Cena Comenius je udělována za studijní výsledky, záslužný čin, umělecký přínos,
umístění v soutěžích či propagaci města.
Cenu Comenius v roce 2016 získalo celkem 11 žáků.

Podpora školských aktivit městem Ústí nad Orlicí
V roce 2016 bylo na dotacích v oblasti školství pro 19 žadatelů
(14 žadatelů zřizovaných městem ÚO, 5 žadatelů ostatních
zřizovatelů) rozděleno celkem 380 tis. Kč. Mezi školy a školská
543

546

547

535

513

519

521

2007–08

2008–09

535

539

515

Počty dětí v MŠ
Ústí nad Orlicí
2006–07

2009–10

2010–11

2011–12

2012–13

2013–14

2014–15

2015–16

[ 23 ]
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Přehled městem poskytnutých finančních prostředků
na specifické aktivity příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti školství (nad rámec příspěvku
na provoz)

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200
(ředitelka Bc. Šárka Vinterová)
Specifická aktivita

(v Kč)

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290 		
(ředitelka Bc. Iva Preclíková)

Podpora realizace sedmi tematických projektů

10 000

Nákup moderních učebních pomůcek

30 000

Specifická aktivita

(v Kč)

Podpora realizace tří tematických projektů

5 500

Nákup moderních učebních pomůcek

17 989

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Sokolská 165
(ředitelka Mgr. Jana Šparlinková)
Specifická aktivita

(v Kč)

Podpora realizace tří tematických projektů

5 500

Nákup moderních učebních pomůcek

19 000

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96
(ředitelka Mgr. Jana Venclová)
Specifická aktivita

(v Kč)

Podpora realizace dvou tematických projektů

4 000

Nákup moderních učebních pomůcek

15 000

Mateřská škola Klubíčko Ústí nad Orlicí, Dělnická 67
(ředitelka Jana Lukesová)
Specifická aktivita

(v Kč)

Podpora realizace čtyř tematických projektů

9 000

Nákup moderních učebních pomůcek

35 000

Ceny na sportovní hry mateřských škol
v rámci akce „Město v pohybu“

4 000
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Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí,
Heranova 1348
(ředitelka Pavla Poslušná)
Specifická aktivita

(v Kč)

Podpora realizace čtyř tematických projektů

10 000

Nákup moderních učebních pomůcek

35 000

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Knapovec 8
(ředitelka Ivanka Dobroucká)
Specifická aktivita

(v Kč)

Podpora realizace tematického projektu

2 000

Nákup videotelefonu k vstupním dveřím

16 933

Nákup moderních učebních pomůcek

7 500

Mateřská škola u skřítka Jasánka, Ústí nad Orlicí,
Nerudova 136
(ředitelka Bc. Miroslava Horáková)
Specifická aktivita

(v Kč)

Podpora realizace tří tematických projektů

3 000

Nákup moderních učebních pomůcek

15 000

Školství

Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332
(ředitel Mgr. Martin Falta)

Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75
(ředitelka PaedDr. Eva Faltysová)

Specifická aktivita

(v Kč)

Specifická aktivita

(v Kč)

Podpora realizace deseti tematických projektů

60 000

Podpora realizace devíti tematických projektů

14 000

Nákup moderních učebních pomůcek

34 240

Nákup moderních učebních pomůcek

15 000

Příspěvek na speciálního pedagoga

67 200

Podpora preventivních aktivit

5 750

Podpora preventivních aktivit

19 600

Akce s partnerskou školou ze Starého Vališova

9 968

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11
(ředitel Mgr. Bc. Radek Škarka)
Specifická aktivita

(v Kč)

Podpora realizace třinácti tematických projektů

60 000

Nákup moderních učebních pomůcek

30 000

Příspěvek na speciálního pedagoga

67 200

Podpora preventivních aktivit

22 000

Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147
(ředitel Mgr. Pavel Svatoš)

Základní umělecká škola Jaroslava Kociana
Ústí nad Orlicí
(ředitel PaedDr. Jiří Tomášek)
Specifická aktivita

(v Kč)

Podpora realizace tří tematických projektů

10 000

Nákup klavíru

40 000

Dům dětí a mládeže Duha, Ústí nad Orlicí,
Špindlerova 1167
(ředitelka Mgr. Štěpánka Svobodová)
Specifická aktivita

(v Kč)
27 000

Specifická aktivita

(v Kč)

Podpora realizace sedmi tematických projektů*

Podpora realizace patnácti tematických projektů

45 000

Nákup moderních učebních pomůcek

23 500

*Pozn.: Mezi již tradiční projekty patří Zahradní slavnost, která
se již mnoho let těší velké účasti z řad rodičů, prarodičů a kamarádů vystupujících dětí.

Příspěvek na speciálního pedagoga

33 600

Podpora preventivních aktivit

15 300

Rekonstrukce sociálního zařízení ve škole

350 000

Akce s partnerskou školou z Bystřice Kladské

15 676
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Kultura
Zdroj: Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Ohlédnutí za rokem 2016 – významné kulturní akce
podporované městem Ústí nad Orlicí:
5. 4. 2016				|		Krajská postupová přehlídka dětských
									skupin scénického tance
9.–16. 4. 2016		 |		 Filmový festival Jeden svět
3.–7. 5. 2016			 |		 11. ročník hudebního festivalu
									Kocianovo Ústí
4.–7. 5. 2016			 |		 58. ročník Kocianovy houslové soutěže
6.–11. 6. 2016		 |		 17. ročník akce Město v pohybu
22.–25. 6. 2016		 |		 Celostátní soutěž neprofesionální
									filmové tvorby Český videosalon
12.–13. 8. 2016		 |		 31. ročník Janouškova Ústí
13.–14. 8. 2016		 |		 91. ročník Ústecké staročeské pouti
13. 10. 2016			 |		 Slavnostní večer spojený s udílením
									Cen města a Ceny starosty
27. 11. 					|		Ústecký advent
– 23. 12. 2016

Kocianovo Ústí 2016 a Kocianova houslová soutěž
Město Ústí nad Orlicí pořádalo ve dnech 3.–7. května 2016
tradiční hudební festival Kocianovo Ústí. Jednalo se o již
11. ročník tohoto jarního svátku hudby v našem městě, poprvé
však s jeho novým uměleckým ředitelem, houslovým virtuosem Pavlem Šporclem. Hudební festival přinesl vděčným
posluchačům v Hernychově vile, Roškotově divadle i kostele
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Nanebevzetí Panny Marie celkem pět žánrově rozmanitých
koncertů, které vytvořily důstojný rámec již 58. ročníku Kocianovy houslové soutěže, jíž se zúčastnily více než čtyři desítky
mladých houslistů z celého světa. Celkové prvenství a titul laureáta 58. ročníku KHS si odvezl Nikola Pajanovič ze Slovinska.

Příspěvkové organizace zřízené městem v oblasti
kultury
Městské muzeum (ředitelka Jarmila Süsserová)
V Městském muzeu v Ústí nad Orlicí bylo uspořádáno v roce
2016 celkem 18 nových výstav. Návštěvnost muzea se snížila
pod úroveň roku 2010 na 3 915 osob. Bohatě byly využívány
vytvořené doplňkové programy s dílnami a muzejní kroužek,
kde děti získávají hravou formou vztah k historii. Muzejní
kroužek pro děti do 15 let se sešel 31×, 24 tříd využilo programy doprovázející výstavy. Kromě těchto akcí se konaly
v hale muzea svatby, setkání s podnikateli, návštěva europoslance, bylo zde zahájeno Kocianovo Ústí a Rieter Open Ústí
nad Orlicí. Nakoupeny byly sbírky za 123 tis. Kč, dále získalo
muzeum větší množství přírůstků zdarma. Zrestaurovány
byly: pozadí betlému Jana Brožka (z dotace Pardubického
kraje), sádrový model Josefa Mařatky – Bubnující legionář
a sedící socha Jaroslava Kociana od I. Zlatníkové. Objekty
jsou umístěny v expozici muzea. Secesní jídelna byla doplněna replikami dobového textilu. V roce 2016 byla vydána

Kultura

dvě čísla Ústeckých střípků, v nichž odborní pracovníci publikovali své poznatky.

Významné kulturní spolky podporované městem –
Klub přátel umění a Malá scéna

Městská knihovna (ředitelka PhDr. Jana Kalousková)
Městská knihovna zaznamenala během roku 2016 zvýšení
počtu návštěvníků i čtenářů, zvýšilo se i využívání elektronických on-line služeb knihovny, protože se čtenáři naučili
prodlužovat si výpůjčky přes své konto sami. Knihovna opět
plnila regionální funkci – metodicky se stará o 121 knihoven
okresu - na kterou získala jako každoročně dotaci z Pardubického kraje ve výši 1,83 mil. Kč. Městská knihovna v roce
2016 získala sedm grantů z dotací Ministerstva kultury ČR
v celkové výši 274 tis. Kč. V knihovně se konaly besedy s českými spisovateli (např. Vlastimilem Vondruškou, Petrou Procházkovou, Jiřím Padevětem, Tomášem Mazalem), knihovnické lekce pro třídy základních, mateřských a středních škol,
kurzy počítačové gramotnosti pro seniory a byl uspořádán
již 6. ročník Akademie volného času (8 večerních přednášek
regionálních autorů). Ve foyeru knihovny bylo uspořádáno
pracovníky knihovny devět výstav.

Dalšími významnými organizacemi působícími v kultuře jsou
Malá scéna a Klub přátel umění (KPU). Obě organizace jsou
spolky, které jsou podporovány městem ve zvýšené míře.
KPU uspořádal v Galerii pod radnicí v roce 2016 celkem devět
výstav (2 883 návštěvníků). Město Ústí nad Orlicí podporuje
činnost Klubu přátel umění každoročně částkou 260 tis. Kč.
V roce 2016 obdržela Malá scéna od města dotace v celkové
výši 529 751 Kč, kterými přispělo na provoz a činnost organizace
se zaměřením na alternativní kulturní akce (filmové, divadelní,
hudební, výtvarné a vzdělávací).
Další významnou akcí v roce 2016 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, Cena města Ústí nad Orlicí a Čestné
občanství 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.

Klubcentrum (ředitel Karel Pokorný)

Podpora kulturních aktivit

Klubcentrum v roce 2016 uspořádalo nebo se podílelo na pořádání zhruba 360 akcí (filmové projekce, divadelní představení,
koncerty, představení pro děti, školní představení, přehlídky
a soutěže, přednášky, výstavy, taneční kurzy, kurzy jógy, …).
Akce navštívilo na 29 000 platících diváků. Do kurzů Klubcentra docházelo na 250 frekventantů. Naplno se rozvinula i výstavní činnost ve foyeru Roškotova divadla. Klubcentrum tradičně pořádalo řadu dalších akcí pro veřejnost, např. divadelní
přehlídku Orlická maska, velikonoční jarmark, Kocianovu houslovou soutěž a hudební festival Kocianovo Ústí, Město v pohybu, doprovodný program Staročeské pouti, Kinematograf bratří Čadíků, slavnostní večer při udělování cen města, slavnostní
večer k 80. výročí otevření Roškotova divadla, Ústecký advent,
akci Česko zpívá koledy, … V roce 2016 podalo Klubcentrum
šest žádostí o dotace na Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy a Pardubický kraj. Organizace tímto způsobem získala finanční prostředky v celkové výši
527 tis. Kč.

V roce 2016 zažádalo o podporu z dotačního programu
do oblasti kultury 32 organizací či fyzických osob, které žádaly
podporu pro 45 projektů. V rozpočtu města bylo vyčleněno
na dotační program na kulturní aktivity 500 tis. Kč. Dalších
735 tis. Kč bylo určeno účelově přímo v rozpočtu města
na podporu konkrétních významných kulturních projektů,
které má město zájem cíleně podpořit (např. KHS a Kocianovo Ústí, Mladá scéna, KPU,…). V průběhu roku 2016 byly
dále poskytnuty tři mimořádné individuální dotace do oblasti
kultury v celkové výši 65 tis. Kč.
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Sport
Zdroj: Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Ohlédnutí za rokem 2016 – významné sportovní akce
podporované městem Ústí nad Orlicí:
22.–25. 1. 2016		 |		 54. ročník lyžařských závodů žáků
									Skiinterkriterium
19. 3. 2016				 |		 46. ročník šachového turnaje
									mládeže Orlická šachovnice
14. 5. 2016				 |		 9. ročník GENERALI-SPORT BÁRT
									BIKEMARATHONU
20.–21. 5. 2016		 |		 15. ročník mezinárodní cyklistické
									akce Cyklo Glacensis
2.–9. 7. 2016			 |		 Mezinárodní turnaj mužů
									RIETER OPEN
6. 8. 2016				 |		 8. ročník mezinárodních závodů
									ve skocích na kole FFT Slopestyle
5.–7. 8. 2016			 |		 30. ročník cyklistického etapového
									závodu Regionem Orlicka
5. 11. 2016				 |		 16. ročník mezinárodních závodů
									v karate O pohár starosty města

Podpora sportovních a volnočasových aktivit
V roce 2016 bylo možné žádat o podporu ve čtyřech sportovních dotačních programech města (na jednotlivé sportovní
a volnočasové akce, na rozvoj a údržbu sportovišť a ve dvou
programech na sportovní činnost), na které byly v rozpočtu
města vyčleněny finanční prostředky ve výši 2,33 mil. Kč.
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Celkem v roce 2016 žádalo o dotace z těchto dotačních programů 43 organizací a fyzických osob na podporu pro celkem
90 projektů. Dalších 1 070 tis. Kč bylo přímo v rozpočtu města
účelově vyčleněno na podporu konkrétních významných sportovních projektů (rozvoj a údržba sportovišť TJ Sokol a TJ
Jiskra, Rieter Open Ústí nad Orlicí 2016, Skiinterkriterium
2016,…). V průběhu roku bylo dále poskytnuto sedm mimořádných individuálních dotací do oblasti sportu v celkové výši
165 tis. Kč.

Úspěch Jaroslava Kulhavého
V pátek 26. srpna se na Kociánce v Ústí nad Orlicí uskutečnilo
vítání rodáka města Ústí nad Orlicí Jaroslava Kulhavého, který
na olympiádě v Rio de Janeiru vybojoval stříbrnou medaili
v disciplíně horských kol – cross country. Na Kociánce Jardu
vítali přátelé, kamarádi, fanoušci i široká veřejnost tentokrát
v japonském stylu jako podporu olympiády v japonském Tokiu
v roce 2020. Kromě velkého obrazu s vlastní podobiznou
od přátel dostal olympionik od starosty města Petra Hájka
samurajský meč. Po ceremoniálu v amfiteátru byla připravena
spanilá jízda centrem města.

Finanční hospodaření

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

Propagace & inzerce
V roce 2016 se město prezentovalo v těchto tiskovinách:
•

•
•
•

•
•

•

•

v časopise cestovního ruchu KAM po Česku (v české
a polské verzi) – 5× v české verzi, 2× v polské verzi,
1× celoplošná inzerce akce Město v pohybu
na webových stránkách KAM po Česku (kalendář akcí
a propagace ubytování Sport hotelu Tichá Orlice)
Pražský přehled – 1× prezentace města se soutěží o ceny,
1× přehledu knižních novinek (kniha „Až sem …“)
v publikaci Městská heraldika – celostránková
prezentace města (popis znaku města, významné akce
a zajímavosti města)
v propozicích cyklistického závodu mládeže Regionem
Orlicka
ve speciálních přílohách MF dnes (Město v pohybu,
Ústecký advent, Cesty městy, Pardubický kraj, Léto
v kraji, Olympijský park Pardubice)
webovým bannerem s upoutávkou na akci Město
v pohybu (turistika.cz), prezentace turistické nabídky
města na cestujemepocr.cz včetně krátkého videa
o městě
v týdeníku 5 + 2 (Ústecký advent)

Město Ústí nad Orlicí propagovalo pořádané akce města formou mediálních kampaní v rádiu Černá hora a rádio Orlicko.
Jednalo se o spoty k akcím Město v pohybu a Ústecký advent,
vánoční přání a pozvání na Silvestrovké setkání.

Prezentace města na veletrzích a výstavách
•

Turistické informační centrun prezentovalo město na
25. ročníku mezinárodního středoevropského veletrhu
cestovního ruchu Holiday World v Praze
•
ostatní veletrhy se zprostředkovanou účastí města
Ústí nad Orlicí:
						Regiontour Brno,
						Infotour Hradec Králové,
						Dovolená Ostrava
•
město se účastnilo v prosinci 2016 Vánočních trhů 		
v německém partnerském městě Berlín – Neukölln

Dotace
Město obdrželo v roce 2016 od Pardubického kraje na provoz
a činnost turistického informačního centra finanční dotaci
ve výši 57 506 Kč.
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Cestovní ruch a propagace

Vydavatelská činnost
V roce 2016 vydalo město tyto nové propagační materiály:
•
Průvodce městem Ústí nad Orlicí – leták s mapkou
centra města, popisem a fotografiemi jednotlivých
zajímavostí ve městě
•
mapy města v lepených blocích (tzv. „trhací mapy“)
•
kapesní kalendáře na rok 2017 a nástěnné kalendáře
pro rok 2017
•
kalendář akcí na rok 2017
•
jednolistové nástěnné kalendáře pro rok 2017
•
nový design krabiček lázeňských oplatků a dárkových
papírových tašek

Rok

Počet návštěvníků

2012

18 519

2013

17 819

2014

17 846

2015

22 513

2016

23 410

Novinky v roce 2016
Město Ústí nad Orlicí finančně zajistilo ve spolupráci s vydavatelstvím Grantis Ústí nad Orlicí knižní vydání rukopisu manželů Ludmily a Josefa Havlových. Tématem knihy s názvem
„Až sem …“ je historie pohřbívání v Ústí nad Orlicí. Publikace
představuje nejen pět míst pohřbívání v Ústí nad Orlicí, ale
také ta již dávno zapomenutá. Seznamuje čtenáře s počátky
pohřbívání na území města, s jeho vývojem a konkrétními milníky na cestě k dnešnímu pohřebnictví. V jednotlivých kapitolách knihy jsou popsány také osudy hrobníka, zahradníka,
ale i některých významných osobností města Ústí nad Orlicí,
jejich rodinných hrobů a hrobek. V knize nechybí také přehledný
popis území současného hřbitova Na Hýbli a bohatá obrazová
dokumentace.

Návštěvnost infocentra
Informační centrum v roce 2016 vyhledalo celkem 23 410
návštěvníků. Průměrná měsíční návštěvnost byla 1 950 návštěvníků a průměrná denní návštěvnost tak činí cca 65 návštěvníků.

Titulní strana knihy Až sem…
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Cestovní ruch a propagace

Certifikace TIC:
Turistické informační centrum města uspělo a obhájilo certifikát svých služeb v kategorii B. V roce 2016 byla provedena
recertifikace městského Turistického informačního centra
(TIC) asociací A.T.I.C. (Asociace turistických informačních center ČR), jejíž je městské TIC členem od roku 1995.
Novinka
V roce 2016 získalo TIC města Cetifikát kvality služeb, kterou uděluje instituce Czech tourismus. TIC se tímto zavazuje
dodržovat předepsaný stupeň kvality poskytovaných služeb.

Partnerství mezi městy Ústí nad Orlicí a Bystřice Kladská
započalo 18. května 1994, kdy tehdejší starostové měst podepsali první smlouvu o vzájemné spolupráci. Postupně se začali
navštěvovat zaměstnanci městských úřadů při sportovních
a kulturních akcích. Vzájemně se navazovaly kontakty, vztahy
a vyměňovaly zkušenosti ze života v demokracii, která byla
pro všechny nová.

Ocenění města
Euroregion Glacensis udělil městu Ústí nad Orlicí ocenění
za aktivní přístup v oblasti přeshraniční spolupráce. Toto ocenění bylo předáno městu v prosinci 2016 ve Špindlerově Mlýně
při příležitosti 20. výročí od založení sdružení Euroregionu
Glacensis. Společné aktivity partnerských měst Ústí nad Orlicí
a polské Bystřice Kladské byly zaměřeny na spolupráci žáků
a učitelů základních škol, kulturní, sportovní a společenské
akce, soutěže, přehlídky, společné prezentace na veletrzích
a výstavách cestovního ruchu a společné turistické produkty.
Celkem zrealizovalo město Ústí nad Orlicí v období let
2007–2013 z programů EU dvacet jedna projektů v celkovém
objemu 453 500 €.
Za významné projekty lze považovat rekonstrukci Hernychovy
vily jako centra česko-polského příhraničí, vybudování turistického poznávacího okruhu a především navázání těsné
a dlouhodobé spolupráce mezi základními školami, sbory dobrovolných hasičů a senior kluby, a to vše za podpory úspěšně
zrealizovaných projektů zaměřených na aktivity těchto jednotlivých subjektů.
Za specifikum spolupráce obou měst považujeme realizaci
projektů se zaměřením na pestrou škálu aktivit, do kterých
se mohla zapojit široká veřejnost napříč generacemi (žáci,
učitelé, senioři, občané obou partnerských měst).

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

Objem finančních prostředků přidělených v oblasti
památkové péče
V souladu s vyhlášeným programem Podpora údržby nemovitostí (nikoli kulturních památek) v městské památkové zóně
Ústí nad Orlicí v roce 2016 byly poskytnuty dotace z rozpočtu
města Ústí nad Orlicí. Celková částka 350 tis. Kč, byla rozdělena na opravu těchto objektů:
•
J. a D. Holubářovi – obnova střešní krytiny, oken, dveří
a štítu čp. 146, Ústí nad Orlicí
•
M. Vojtíšek – výměna střešní krytiny u čp. 701,
Ústí nad Orlicí

•
•
•
•

socha Bubnujícího legionáře, Ústí nad Orlicí – restaurování
krucifix před kaplí sv. Anny, Hylváty – restaurování
varhany v kostele sv. M. Magdaleny, Řetová – restaurování
venkovská usedlost čp. 8, Sudislav nad Orlicí – obnova
střechy sýpky

Dále byly opraveny tyto objekty v majetku města Ústí nad Orlicí:
•
kaple J. Křtitele v Lázních – oprava oplechování
•
čp. 15, Ústí nad Orlicí – stavební úpravy

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 608 tis. Kč.
Program byl realizován v jednom výběrovém kole. Příspěvek
byl použit na opravu těchto kulturních památek:
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Kaple sv. Anny Hylváty - krucifix

Památková péče

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.
Město Ústí nad Orlicí obdrželo z Programu regenerace MPZ
na rok 2016 dotaci ve výši 1,3 mil. Kč. Z této dotace a z finančních prostředků města ve výši 372 tis. Kč byla zrealizována
oprava následujících objektů:

•
•

•
•

•

Dům čp. 85, M.J.Kociana, Ústí nad Orlicí – výměna 7 ks
špaletových oken a další související práce
Měšťanský dům čp. 9, Mírové náměstí, Ústí nad Orlicí –
obnova fasády podloubí, oprava omítek, fasádní nátěr
a další související práce
Měšťanský dům čp. 23, Mírové náměstí, Ústí nad Orlicí
– obnova (restaurování) kamenných sloupů a soklu domu
Děkanství čp. 19, Kostelní 19, Ústí nad Orlicí – obnova
střechy a krovu, tesařské konstrukce a jejich chemické
ošetření a další související práce
Děkanství čp. 19, Kostelní 19, Ústí nad Orlicí – výměna
20 ks špaletových oken a další související práce

Mírové náměstí čp. 23
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Obyvatelstvo
Zdroj: Oddělení správní

Město Ústí nad Orlicí

2012

2013

2014

2015

2016

Počet obyvatel

14 265

14 166

14 057

14 395

14 334

Počet narozených dětí

135

123

119

115

122

Počet úmrtí

162

162

167

159

168

Počet uzavřených sňatků

46

45

54

49

59

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

Migrace

Přihlášení do města

Odstěhování z města

Stěhování na území města

2014

225

183

374

2015

220

164

383

2016

232

295

394
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Obyvatelstvo

6 sňatků
církevní

30 sňatků
občanské – obřadní síň

20 sňatků
občanské – mimo
obřadní síně

Sňatky
3 sňatky
občanské – Hernychova
vila
1425
1353
1266

děvčata
chlapci

1223

685

670

1132

596
621

549
740
683
583

670

602

Počet narozených dětí
v Orlickoústecké
nemocnici
2012

2013

2014

2015

2016
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Vybrané služby
obyvatelstvu
Zdroj: Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend
Kancelář tajemníka

2012

2013

2014

2015

2016

počet vydaných OP

3 158

3 365

3 638

4 956

4 473

správní poplatky v Kč

68 900

65 400

75 550

59 200

59 450

počet vydaných CD

1 718

1 352

1 531

1 801

1 578

správní poplatky v Kč

615 700

605 600

718 900

859 750

765 650

Vydané občanské průkazy a cestovní doklady
Občanské průkazy

Cestovní doklady

Úkony vidimace a legalizace

2012

2013

2014

2015

2016

počet ověřených podpisů

4 766

3 796

3 444

3 138

2 603

počet ověřených listin

2 737

2 007

1 382

1 125

931

úkony celkem

7 503

5 803

4 826

4 263

3 534

správní poplatky celkem v Kč

251 330

211 320

164 370

142 696

111 740
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Vybrané služby obyvatelstvu

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

2015

28 271

28 698

7 076

7 859

416

2016

28 889

28 398

8 086

9 194

368

Volby do Senátu Parlamentu ČR – rekapitulace vybraných statistických údajů za město Ústí nad Orlicí
Termín konání

Počet voličů

Platné hlasy

Volební účast v %

1. kolo (7.—8. 10. 2016)

11 557

3 892

35,90

2. kolo (14.—15. 10. 2016)

11 559

1 619

14,13

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje – rekapitulace vybraných statistických údajů za město Ústí nad Orlicí
Termín konání

Počet voličů

Platné hlasy

Volební účast v %

7.—8. 10. 2016

11 558

4 151

36,81

Pozn.: Částka čerpaná ze státního rozpočtu na volby činí 468,89 tis. Kč.
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Doprava
Zdroj: ilustrační
Odbor dopravy,
text silničního hospodářství a správních agend

Na registru vozidel bylo za rok 2016 provedeno 10 221 úkonů,
na správních poplatcích bylo vybráno cca 1,96 mil. Kč. Ekologické poplatky činily 592 tis. Kč.
Na správních poplatcích za vydávání řidičských průkazů bylo
v roce 2016 vybráno celkem 157 tis. Kč.
Za rok 2016 bylo na správních poplatcích za zkoušky uchazečů
o řidičská oprávnění vybráno 308 tis. Kč.

Registrační značky na přání
V roce 2016 byly poprvé vydávány registrační značky na přání,
kdy na našem úřadě byly vydány tři značky na přání na motocykl (na poplatcích vybráno 15 000 Kč) a 11 značek na osobní
vozidlo (na poplatcích vybráno 110 000 Kč). Dále se v roce
2016 začaly nově vydávat třetí registrační značky na nosná
zařízení. O tyto značky projevilo zájem 102 majitelů vozidel,
kteří na poplatcích zaplatili 61 200 Kč.
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Řidičské průkazy
Typ

2015

2016

Počet vydaných řidičských průkazů

2481

1 993

Počet vydaných digitálních karet

105

100

Počet vydaných mezinárodních
řidičských průkazů

125

145

Celkový počet registrovaných řidičů
(ORP Ústí nad Orlicí)

19 898

20 162

Doprava

Registr vozidel

Rok 2015

Rok 2016

První registrace vozidla

828

951

Zánik vozidla

1 817

439

Vývoz do zahraničí

166

188

Změna motoru, VIN

24

85

Změna barvy

36

56

Změna vlastníka

68

1 960

Výměna RZ

158

234

Přestavba, stavba vozidla

21

38

Technická prohlídka

10

49

Indikace na vozidle

147

57

Změna na vybavení vozidla

250

269

Výměna technického průkazu

202

279

Oprava v kartách vozidel

3 189

1 838

Dědictví

59

135

Výměna ORV

462

811

Vyřazení provozu - depozit

809

321

Vyzvednutí z vyřazení z provozu

283

316

Statut provozované

-

268

Změna registračního místa

475

221

Tisk dokumentů, bianko TP

14

541

Oprava migrace

81

120

Odeslání vozidla

961

1 045
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Doprava

Zkoušky uchazečů o řidičské oprávnění

Rok 2015

Rok 2016

A1

19

21

A2

22

24

A

24

32

B

169

132

B+C

51

78

C

14

24

C+E

22

28

T

16

11

D

0

0

Profesní průkaz

85

65

209
U první zkoušky prospělo

141
U první zkoušky
neprospělo

Pozn.: Celkem bylo odzkoušeno u první zkoušky 350 uchazečů.
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Úspěšnost
uchazečů o řidičské
oprávnění

Podnikání
Zdroj: Odbor právní a obecního živnostenského úřadu

V roce 2016 bylo zpracováno celkem 7 532 dokumentů týkajících se živnostenského podnikání a zemědělských podnika-

telů. Na správních poplatcích za úkony živnostenského úřadu
bylo vybráno celkem 285 tis. Kč.

Podnikatelé s platným živnostenským oprávněním

2015

2016

Fyzická osoba

4 431

4 460

Fyzická osoba zahraniční s organizační složkou

1

1

Fyzická osoba zahraniční

105

110

Právnická osoba

640

667

Právnická osoba zahraniční

1

1

Celkem

5 178

5 239

Podnikatelé s platným osvědčením zemědělského podnikatele

2015

2016

Fyzická osoba

159

158

Právnická osoba

13

16

Celkem

172

174
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Podnikání
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Aktivní živnostenská oprávnění

2015

2016

Fyzická osoba – koncesovaná

325

348

Fyzická osoba – ohlašovací volná

3 688

3 740

Fyzická osoba – ohlašovací řemeslná

1 794

1 845

Fyzická osoba – ohlašovací vázaná

524

544

Fyzická osoba zahraniční s organizační složkou – ohlašovací řemeslná

1

1

Fyzická osoba celkem

6 332

6 478

Právnická osoba – koncesovaná

131

146

Právnická osoba – ohlašovací volná

613

638

Právnická osoba – ohlašovací řemeslná

373

393

Právnická osoba – ohlašovací vázaná

180

188

Právnická osoba celkem

1 297

1 365

Fyzická osoba zahraniční - koncesovaná

20

23

Fyzická osoba zahraniční – ohlašovací volná

97

102

Fyzická osoba zahraniční – ohlašovací řemeslná

34

34

Fyzická osoba zahraniční – ohlašovací vázaná

5

4

Fyzická osoba zahraniční celkem

156

163

Právnická osoba zahraniční – ohlašovací volná

1

1

Právnická osoba zahraniční celkem

1

1

Celkem

7 786

8 007
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Informování
veřejnosti
Zdroj: Kancelář tajemníka
Oddělení cestovního ruchu a propagace
Oddělení informatiky

Webové stránky města
V roce 2016 tomu bylo již 15 let, co prostřednictvím našich
webových stránek informujeme o dění v Ústí nad Orlicí.
V tomto roce jsme přinesli fotografie, videa a informace
z rekordních 340 akcí z města a jeho okolí. Sekce Události,
nově Archivuj[OU], je každoročně nejsledovanější částí webu.
Stále jako jediní přinášíme denní zpravodajství, tedy aktuální
informace vždy v den události. V archivu je v současnosti přes
220 tisíc převážně fotografií a videí o celkové velikosti přesahující 1.000 GB dat.
Změna profilu zadavatele
Na konci března roku 2016 ukončila společnost B2Bcentrum činnost SW nástroje pro administraci veřejných zakázek
Softender, který město Ústí nad Orlicí společně s dceřinou
společností Tepvos využívalo k administraci svých veřejných
zakázek a jako profil zadavatele pro zveřejňování informací
a komunikaci s dodavateli v rámci veřejných zakázek.
V rámci přenosu příslušných dat a dokumentů do nově vybrané
SW aplikace E-ZAK, která tyto role pro město a společnost
Tepvos převzala, museli jednotliví administrátoři veřejných
zakázek na městském úřadu doplnit a zkontrolovat všechny
informace a dokumenty, které byly v souvislosti s touto agendou evidovány a převáděny. V relativně krátkém období dvou
měsíců musela být zkontrolována data, týkající se 116 převá-

děných veřejných zakázek, které v souhrnu obsahovaly několik
stovek příslušných dokumentů.
Novinky webových stránek
Od června 2016 město Ústí nad Orlicí spustilo jako součást
webových stránek města aplikaci Klikací rozpočet, která
umožňuje uživatelům z řad veřejnosti získávat detailní informace o rozpočtu a stavu hospodaření města. Před vlastním
spuštěním této aplikace bylo nutné provést náročnou kontrolu
konzistence ekonomických dat ve spolupráci s dodavatelem
aplikace a ekonomického informačního systému, a dále provést určitou optimalizaci struktury rozpočtu tak, aby lépe
odpovídala nadefinovaným pohledům na data o rozpočtu
v této nové aplikaci.
Od úterý 20. září 2016 byly spuštěny inovované webové
stránky města Ústí nad Orlicí. Kromě zcela nového grafického zpracování jsou stránky navigačně a obsahově zjednodušené. Hlavní menu se nyní „rozbaluje“ přímo po najetí ukazatelem myši, samotné menu a obsah stránek jsme zjednodušili
a přímo na hlavní stranu jsme umístili důležité informace,
kalendář akcí a zcela nově dlaždice se zaměřením podle piktogramů, kterým je přikládána silná komunikační schopnost
ukázat obyvatelům či návštěvníkům města široké spektrum
činností, možností a zábavy, které město bezesporu nabízí.
Nově naleznete pod hlavním bannerem tři sekce. Archivuj[OU],
Informuj[OU] a Zařizuj[OU]. V sekci Archivuj[OU] naleznete
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Události a další denní aktuální informace. Naproti tomu sekce
Informuj[OU] nahrazuje sekci Aktuálně z původního webu.
Naleznete zde dlouhodobé informace, pozvánky na akce a jiné
informace dlouhodobějšího charakteru. Ve třetí sekci Zařizuj[OU] pak naleznete informace a postupy k situacím, které
potřebujete vyřešit.

Server YouTube
V roce 2016 jsme na serveru YouTube, prostřednictvím
našeho video kanálu, uveřejnili přes 100 video reportáží a videí
z akcí, které byly zhlédnuty více jak 260 tisíc krát a v současné době máme již přes 660 odběratelů našeho kanálu.
Oproti loňskému roku tj. 2015 tak počet odběratelů vzrost
o více jak 160.

Pravidelná setkávání vedení města s veřejností
Termín

Hlavní témata

24. 2. 2016

Návrh regulačního plánu,
revitalizace území Perla 01

18. 5. 2016

Rekonstrukce ul. T. G. Masaryka
a Čs. armády, městská hromadná doprava

26. 10. 2016

Revitalizace území Perla 01

23. 11. 2016

Návrh regulačního plánu, rozšíření městského
parkovacího systému, rekonstrukce ulice
Čs. armády, revitalizace území Perla 01,
komunitní centrum v Knapovci

Interiéry
Zasedací místnost ve II. patře budovy radnice o celkové
kapacitě cca 20 míst byla rekonstruována v měsíci červenci
a srpnu a vybavena zejména novým nábytkem včetně čalouněných židlí s vyšitým motivem loga a moderním technickým
vybavením (např. dataprojektor, promítací plátno, internetové
připojení). Osobitý styl celému prostoru dodává čelní stěna
s velkoformátovým znakem města a vzdušně se opakujícím
motivem loga.
V měsících říjen a listopad proběhla v administrativní budově
čp. 7 na Mírové náměstí kompletní výměna orientačního
a navigačního systému jejího interiéru. Jako materiál byl
zvolen podklad z plexiskla, který je polepen řezanou grafikou z modré folie. Tímto systémem, za použití návodných
piktogramů, byly označeny všechny kanceláře a technické
místnosti. Pro lepší navigaci klientů byla ve vstupním prostoru instalována centrální tabule obsahující základní informace o struktuře objektu (půdorys, informace o agendách
úřadu atd.), jednotlivá patra obsahují rozcestníky s bližšími
informacemi o umístění jednotlivých pracovišť. Pro umístění
orientačního systému byla využita i šachta a kabina výtahu.
Tento nadčasový systém působí uceleně a návodně a bude
v roce 2017 postupně instalován i v budově radnice.
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Setkání vedení města s podnikateli
Termín

Hlavní témata

15. 11. 2016

Neformální diskuze – rozvoj města,
ekonomika, pracovní příležitosti

Porada starostů obcí spadajících pod správní
obvod obce s rozšířenou působností
Ústí nad Orlicí
Termín

Hlavní témata

28. 4. 2016

Všeobecná problematika včetně agendy
sociálních služeb

16. 11. 2016

Sociální oblast

Informování veřejnosti

Dokumenty města a městského úřadu
Výraznou proměnou v roce 2016 prošly vzorů dokumentů
všech typů, a to zejména v souvislosti se zaváděním jednotného vizuálního stylu města. Většinu těchto dokumentů
oddělení informatiky integrovalo jako šablony do systému
elektronické spisové služba a dalších agendových součástí
informačního systému VERA Radnice. Byly tak upraveny
vzory typových dokumentů, které tvoří běžné dopisy, obálky,
informační i správní výstupy úřadu v samostatné i přenesené působnosti, pozvánky, zápisy z jednání orgánů města,
smlouvy a objednávky, zřizovací listiny, vyhlášky a nařízení
města, interní předpisy úřadu, dokumentace k veřejným
zakázkám a spisové dokumentace.

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

Orlický deník

Mladá fronta Dnes

2012

198

32

2013

219

16

2014

218

16

2015

216

15

2016

210

14

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

2015

11

29

35

7

2016

10

29

31

6
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Vybrané personální
údaje
Zdroj: Kancelář tajemníka

Struktura zaměstnanců Městského úřadu Ústí nad Orlicí
Počty zaměstnanců Městského úřadu Ústí nad Orlicí
období (stav k)

počet zaměstnanců

31. 12. 2011
31. 12. 2016

z toho
ženy

muži

96

71

25

96

73

23

Dosažené vzdělání zaměstnanců Městského úřadu Ústí nad Orlicí
období
(stav k)
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počet
zaměstnanců

středoškolské

vyšší odborné

vysokoškolské

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

31. 12. 2011 96

53

14

1

1

18

9

31. 12. 2016 96

44

12

2

1

27

10

Výroční zpráva Města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí

Městský úřad
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