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Úvodní
slovo

Vážení občané,
do rukou se vám dostává v pořadí již sedmá výroční zpráva
Města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Informace, které
tento dokument obsahuje, ukazují, jak širokou paletu činností
zaměstnanci našeho městského úřadu vykonávají. Kromě
toho náš úřad, jakožto obec s rozšířenou působností, poskytuje rozsáhlou odbornou a metodickou pomoc 15 obcím
našeho správního obvodu.
Ve výroční zprávě za rok 2017 naleznete celou řadu zajímavých informací, které lze porovnávat s údaji v předešlých
výročních zprávách, mají tedy určitou vypovídající hodnotu
a je možné sledovat jejich vývoj v čase. V přehledných tabulkách a grafech se můžete seznámit s vybranými agendami,
které občanům náš městský úřad poskytuje.
V uplynulém roce se podařilo zahájit provoz MHD na území
města Ústí nad Orlicí, což naši občané již delší dobu požadovali. Pokračovali jsme ve zlepšování služeb pro návštěvníky městského úřadu – například rozšířením vyvolávacího
systému na registru vozidel a registru řidičů. Na webových
stránkách města byla spuštěna aplikace umožňující žadatelům o řidičský průkaz, občanský průkaz nebo cestovní
doklad zjistit, zda je již jejich nový doklad připraven k převzetí.
Ve dvou budovách městského úřadu byla také dokončena
instalace nového orientačního systému.
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Na území města byla v loňském roce dokončena řada investičních akcí, jejichž realizace byla podpořena státními či krajskými finančními dotacemi. Je třeba také zmínit skutečnost,
že budova divadla, vyprojektovaná v polovině 30. let minulého století architektem Kamilem Roškotem, byla v roce 2017
zapsána do seznamu národních kulturních památek.
Děkuji touto cestou zaměstnancům městského úřadu za zvládání vysokého pracovního nasazení a za vysoce profesionální
přístup, s nímž vyřizují záležitosti občanů.
Rád bych vás, čtenáře, požádal o vaše názory, podněty či
připomínky k obsahu výroční zprávy, abychom zjistili, které
informace z činnosti městského úřadu vás zajímají, a které
bychom měli v příští výroční zprávě zveřejnit.
Vážení spoluobčané, věřím, že jste byli v roce 2017 s prací
a osobním přístupem zaměstnanců Městského úřadu Ústí
nad Orlicí spokojeni. A jsem přesvědčen o tom, že i v roce
2018 budeme usilovat o zachování minimálně stejné úrovně
poskytovaných služeb a informací.

Ing. Marcel Klement
tajemník Městského úřadu Ústí nad Orlicí

Úvodní slovo

[3]

Základní
údaje
Zdroj: Český statistický úřad

Základní údaje o městě Ústí nad Orlicí
Rozloha katastru města

36, 36 km2

Počet obyvatel města

14 313

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. 2017.

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

2,7 %

Průměrná míra nezaměstnanosti
v Pardubickém kraji

3%

Pozn.:
Průměrná míra nezaměstnanosti v okrese Ústí nad Orlicí oproti
roku 2016 klesla o 1,3 %. Průměrná míra nezaměstnanosti
v Pardubickém kraji meziročně klesla o 1,3 %.
Počet obyvatel města Ústí nad Orlicí se oproti roku 2016 snížil
o 21 obyvatel.
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Základní údaje
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Finanční
hospodaření
Zdroj: Finanční odbor
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Sestavení rozpočtu na rok 2017
Rozpočet na rok 2017 město sestavovalo s ohledem na stávající vnější i vnitřní podmínky. Vnější podmínky hospodaření
místních samospráv byly v roce 2017 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 více než 192 mil. Kč
v roce 2016. 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 2017 byla
charakterizována především tím, že město v uplynulých letech
plánovitě 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 sedmi letech rychle klesala. Na konci roku 2017
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byl stav úvěrů přijatých městem nižší než 50 mil. Kč. Cenou
za tuto rozpočtovou konsolidaci bylo ovšem radikální snížení
investiční aktivity, která dosáhla nejnižší úrovně v roce 2012
a od tohoto roku se jenom pozvolna zvyšovala, jak ukazuje
další graf. Až v roce 2017 dovolila finanční situace města zvýšit
objem plánovaných investic.
Rozpočet na rok 2017 byl navržen a schválen jako schodkový.
Sestavení takového rozpočtu umožnily dobré výsledky hospodaření města v roce 2016 (přebytek rozpočtu ve výši 17,5 mil.
Kč proti plánovanému schodku ve výši 7 mil. Kč), které umožnily zapojit do výdajů rozpočtu roku 2017 částku více než 5 mil.
Kč z běžného účtu města a z běžných účtů účelových fondů
a 20 mil. Kč z předem nasmlouvaných ale zatím nečerpaných
úvěrů. Příjmy města byly schváleny ve výši 258 508 tis. Kč
a výdaje ve výši 274 236 tis. Kč. Plánovaný schodek rozpočtu
představoval částku 15 727 tis. Kč.

Finanční hospodaření

167 590

70 247
52 556
39 886

57 821

47 362

43 347

32 724

Investice 2010—2017
(v tis. Kč)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

127 875
116 350
101 228

88 429

87 378
76 240
59 420
49 697

Úvěry a půjčky 2010—2017
(v tis. Kč)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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zvýšením rozpočtu kapitálových a daňových příjmů. Kromě
toho byl na financování zejména infrastrukturních investic
sjednán úvěr ve výši 30 mil. Kč

Vývoj finančního hospodaření v průběhu roku 2017

Orgány města zajistily plnění hlavních cílů finančního hospodaření stanovených ve schváleném rozpočtu. Oproti plánovanému schodku ve výši přes 45 milionů Kč se podařilo dosáhnout výsledku hospodaření o více než 50 mil. Kč lepšího, když
výsledkem hospodaření byl přebytek ve výši přes 5 mil. Kč.
Na téměř 102 % se podařilo naplnit plánovaný objem příjmů,
když skutečné příjmy téměř ve všech kategoriích byly vyšší
než rozpočtované.

V průběhu roku 2017 došlo na základě rozpočtových opatření
schválených orgány města k navýšení příjmové i výdajové
části rozpočtu o cca 32 %, 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 ochranu obyvatelstva a také

Přehled hospodaření města Ústí nad Orlicí k 31. 12. 2017 (v tis. Kč)
Skutečnost

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

% plnění UR

203 372,76

197 287,70

198 734,71

102,33 %

Nedaňové příjmy

19 860,65

18 770,32

19 120,32

103,87 %

Kapitálové příjmy

29 088,21

11 050,00

28 512,60

102,02 %

Neinvestiční dotace

63 896,50

26 523,70

63 917,29

99,97 %

6 065,02

4 877,06

6 065,03

100,00 %

Příjmy celkem

322 283,14

258 508,78

316 349,95

101,88 %

Provozní výdaje

82 499,85

86 811,68

100 006,44

82,49 %

Osobní výdaje

57 340,30

56 778,70

58 064,34

98,75 %

Daně a odvody
do státního rozpočtu

10 354,06

2 221,50

11 138,85

92,95 %

Příspěvky a dotace,
finanční výdaje

96 559,26

65 869,22

96 920,17

99,63 %

Kapitálové výdaje

70 247,23

62 555,52

95 947,99

73,21 %

317 000,70

274 236,62

362 077,79

87,55 %

5 282,44

-15 727,84

-45 727,84

-11,55 %

Daňové příjmy

Investiční dotace

Výdaje celkem
Výsledek hospodaření
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Finanční hospodaření

Větší dopad na výsledek hospodaření měly úspory ve výdajích, které byly o cca 45 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, výrazné 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 2017 bylo ovšem dosaženo přesunem realizace investičních projektů do roku 2018. 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 2017 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
80 mil. Kč. Další významné daňové příjmy tvoří daně z příjmu
ze závislé činnosti (mzdy) ve výši téměř 44 mil. Kč a z příjmu
právnických osob ve výši téměř 40 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 28 mil. Kč. Dalších
více než 23 mil. Kč poskytl stát prostřednictvím Pardubického kraje na provoz zařízení sociálních služeb. Z hospodářské činnosti města bylo do příjmu převedeno přes 5 mil. Kč.
Menší dotace potom město dostává ze státního rozpočtu,
1,9 %
Investiční
dotace

19,8 %
Neinvestiční
dotace

63,1 %
Daňové příjmy

9,0 %
Kapitálové
příjmy

6,2 %
Nedaňové příjmy

Struktura
příjmů
[9]
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z rozpočtu kraje a z rozpočtu EU na financování městské
knihovny, rozvoje školství, obnovu kulturních památek, kulturní a vzdělávací akce a projekty.
Nejnákladnější oblastí, kterou město financuje výlučně ze
svých vlastních příjmů, je péče o vzhled a čistotu města včetně
financování veřejných služeb, která si vyžádala výdaje ve výši
více než 63 mil. Kč. Sem patří zejména údržba komunikací
jak zimní, tak i letní, jejich opravy, péče o zeleň, nakládání
s odpady, veřejné osvětlení, parkovací systém, hřbitovy a provoz krytého plaveckého bazénu, aquaparku, zimního stadionu
a sauny.
Investiční a neinvestiční výdaje na provoz, rekonstrukce
a modernizace školských zařízení činily v roce 2017 přes

22,2 %
Kapitálové výdaje

41 mil. Kč, výdaje na kulturu a památkovou péči téměř
26 mil. Kč. Sociální služby, tj. domov důchodců, penzion pro
důchodce, pečovatelská služba, stacionář a podobná zařízení
obdržely z městského rozpočtu téměř 31 mil. Kč.
Provoz orgánů města a městského úřadu stál přes 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 9 mil. Kč.
O průběžném plnění rozpočtu v roce 2017 město podrobně
informovalo veřejnost na svých internetových stránkách,
na kterých zřídilo sekci „Klikací rozpočet města“.
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26,0 %
Provozní výdaje
a rezervy

Výhled hospodaření města na roky 2018–2019

V letech 2018–2019 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 umožňuje městu využít v dalších letech při
financování významných investic ve větší míře i dlouhodobé
investiční úvěry.

18,1 %
Osobní výdaje

30,4 %
Příspěvky a dotace,
finanční výdaje

Struktura
výdajů
3,3 %
Daně a odvody
do státního rozpočtu
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Přehled
získaných dotací
Zdroj: Finanční odbor

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2017
Označení účelové dotace

Přiděleno (Kč)

Vyčerpáno (Kč)

Globální dotace na výkon státní správy

20 841 400

20 841 400

Dovybavení infrastruktury služeb

413 067

413 067

Výsadba melioračních dřevin

5 600

1 750

Zateplení MŠ Na Výsluní

333 750

333 750

Lesní hospodářské osnovy

496 608

496 608

Výdaje spojené se sbory dobrovolných hasičů

39 580

39 580

Obnova nemovité kulturní památky

100 000

100 000

OP VVV na projekty energetických úspor

2 781 522,6

2 781 522,6

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

335 733

329 116,9

Protipovodňová opatření

4 680 207

4 680 207

Regenerace městských rezervací

1 410 000

1 410 000

Výkon činností odborného lesního hospodáře

854 827

854 827 [ 11 ]

Volba prezidenta ČR

30 000

8 000

Lesní hospodářské osnovy

496 608

496 608

Výdaje spojené se sbory dobrovolných hasičů

39 580

39 580

Obnova nemovité kulturní památky

100 000

100 000

OP VVV na projekty energetických úspor

2 781 522,6

2 781 522,6

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

335 733

329 116,9

Protipovodňová opatření

4 680 207

4 680 207

Regenerace městských rezervací

1 410 000

1 410 000

Výkon činností odborného lesního hospodáře

854 827

854 827

Volba prezidenta ČR

30 000

8 000

Sociálně-právní ochrana dětí

4 672 070,22

4 672 070,22

Bezpečné klima v českých školách

60 000

60 000

Krajská postupová přehlídka scén. tance

30 000

30 000

Veřejné informační služby knihoven

72 000

72 000

Výkon sociální práce-mimo SPOD

712 167

712 167

Český videosalon 2017

280 000

280 000

Doplnění fondu zvukových knih

10 000

10 000

Kocianova houslová soutěž

90 000

90 000

Celkem ze státního rozpočtu

38 248 531,82

38 216 065,72

Označení účelové dotace

Přiděleno (Kč)

Vyčerpáno (Kč)

Zkvalitnění výkonu sociální práce

334 210,16

334 210,16

Celkem ze státních fondů

334 210,16

334 210,16

Označení účelové dotace

Přiděleno (Kč)

Vyčerpáno (Kč)

Restaurování soch a krucifixu

150 000

150 000

Činnost a provoz informačního centra

90 138

90 138

Podpora sociálních služeb

23 373 500

23 373 500

141 390

141 390

Přehled získaných dotací

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2017

Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem a obcemi v roce 2017
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Příspěvek na hospodaření v lesích

Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem a obcemi v roce 2017
Označení účelové dotace
Restaurování soch a krucifixu

Přiděleno (Kč)

Vyčerpáno (Kč)

Přehled získaných dotací
150 000

150 000

Činnost a provoz informačního centra

90 138

90 138

Podpora sociálních služeb

23 373 500

23 373 500

Příspěvek na hospodaření v lesích

141 390

141 390

Kocianova houslová soutěž

80 000

80 000

Heranova violoncellová soutěž

5 000

5 000

Český videosalon

30 000

30 000

Restaurování betlémů

25 000

25 000

Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance

17 000

17 000

Dotace od obcí – Veřejnoprávní smlouvy

66 000

66 000

Celkem z rozpočtu Pardubického kraje a obcí

23 978 028

23 978 028

Celkem z vyšších rozpočtů v Kč

62 560 769,98

62 528 303,88

Ústecký betlém
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Správa
majetku města
Zdroj: Finanční odbor

Vybrané příjmy a výdaje v roce 2017 (v tis. Kč)
Příjmy
příjem z prodeje pozemků

21 026

příjem z prodeje – bytový fond

2 824

prodej podílů v bytovém družstvu

5 178

věcná břemena

609

pronájem pozemků

1 202

pronájem vybraných nemovitostí
a technologií

1 277

Výdaje
výdaje na nákup pozemků

2 203

poskytnutí investičního příspěvku
v lokalitě „K Letišti“

400

investice do bytového fondu

1 397

investice do nebytových prostor

1 126

Řehořův důl, socha Andrláčka

[ 14 ]

Výroční zpráva Města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí

Významné
stavební akce
Zdroj: Odbor rozvoje města

V rozpočtu města Ústí nad Orlicí byla na investice a velké opravy
vyčleněna celková částka 96 mil. Kč, během roku se podařilo
realizovat stavby v celkovém objemu 69 mil. Kč. Mezi nejvýznamnější akce provedené v roce 2017 patřily:
Rekonstrukce ulice Čs. armády
Náklady roku 2017: 6,1 mil. Kč
Celkové náklady: 		 13,3 mil. Kč
Zahájení akce:			 září 2016
Ukončení akce: 			 květen 2017
Revitalizace centra městské památkové zóny
Náklady roku 2017: 1,2 mil. Kč
Celkové náklady: 		 6 mil. Kč
Zahájení akce: 			 září 2017
Ukončení akce: 			 2018

Rekonstrukce ulice Školní, Kerhartice
Náklady roku 2017: 1,835 mil. Kč
Celkové náklady: 		 1,835 mil. Kč
Zahájení akce: 			 červenec 2017
Ukončení akce: 			 říjen 2017
Položení žulové dlažby v areálu Hernychovy vily
Náklady roku 2017: 850 tis. Kč
Celkové náklady: 		 850 tis. Kč
Zahájení akce: 			 duben 2017
Ukončení akce: 			 červen 2017

Rekonstrukce mostu na ulici Třebovská, Hylváty
Náklady roku 2017: 4,77 mil. Kč
Celkové náklady: 		 4,85 mil. Kč
Zahájení akce: 			 květen 2017
Ukončení akce: 			 srpen 2017

Restaurování krucifixu v Kerharticích
Celkové náklady:			 272 tis. Kč
Zahájení akce: 			 květen 2017
Ukončení akce:			 říjen 2017

Rekonstrukce ulic Havlíčkova, Černá
a Příkopy před Malou scénou
Náklady roku 2017: 650 tis. Kč
Celkové náklady: 		 3,91 mil. Kč
Zahájení akce: 			 září 2017
Ukončení akce: 			 2018

MŠ Ústí nad Orlicí, Na Výsluní – Snížení energetické
náročnosti
Náklady roku 2017: 3,88 mil. Kč
Celkové náklady: 		 12,71 mil. Kč
Zahájení akce: 			 červenec 2017
Ukončení akce: 			 2018
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MŠ Ústí nad Orlicí, Pod Lesem – Rekonstrukce
a přístavba budovy
Náklady roku 2017: 1,88 mil. Kč
Celkové náklady:			 7,73 mil. Kč
Zahájení akce: 			 září 2017
Ukončení akce:			2018

Budova MěÚ, čp. 7 – Oprava části budovy (krov,
střecha, fasády, okna)
Náklady roku 2017: 600 tis. Kč
Celkové náklady:			 600 tis. Kč
Zahájení akce: 			 červenec 2017
Ukončení akce:			 srpen 2017

ZŠ Ústí nad Orlicí - Kerhartice, Školní – Oprava oplocení,
oprava a nátěr fasády
Náklady roku 2017: 740 tis. Kč
Celkové náklady:			 740 tis. Kč
Zahájení akce: 			 červen 2017
Ukončení akce:			 listopad 2017

Komunitní centrum Knapovec
Náklady roku 2017: 14,1 mil. Kč
Celkové náklady:			 14,8 mil. Kč
Zahájení akce: 			 říjen 2016
Ukončení akce:			2018

MŠ Ústí nad Orlicí, Černovír – Zateplení stropní
konstrukce
Náklady roku 2017: 280 tis. Kč
Celkové náklady:			 280 tis. Kč
Zahájení akce: 			 červenec 2017
Ukončení akce:			 srpen 2017
MŠ Klubíčko, Ústí nad Orlicí, Dělnická – Výměna oken
části budovy, lokální opravy střechy
Náklady roku 2017: 320 tis. Kč
Celkové náklady:			 320 tis. Kč
Zahájení akce: 			 květen 2017
Ukončení akce:			 červenec 2017
MŠ Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova – Výměna venkovní
dlažby v areálu MŠ (1. etapa)
Náklady roku 2017: 485 tis. Kč
Celkové náklady:			 485 tis. Kč
Zahájení akce: 			 květen 2017
Ukončení akce:			 červenec 2017
Budova MěÚ čp. 16, Radnice – Oprava části budovy
(stavební úpravy atria, výměna oken, stavební úpravy
v předsálí obřadní síně)
Náklady roku 2017: 1 mil. Kč
Celkové náklady:			 1 mil. Kč
Zahájení akce: 			 leden 2017
Ukončení akce:			 listopad 2017
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Revitalizace území Perla 01 – Demolice,
PD Novostavba DDM
Náklady roku 2017: 6,45 mil. Kč
Zahájení akce: 			 leden 2017
Ukončení akce:			2018
Přemístění školní jídelny
Náklady roku 2017: 11,2 mil. Kč
Celkové náklady:			 12,9 mil. Kč
Zahájení akce: 			 srpen 2017
Ukončení akce:			 prosinec 2017
Obnova městského informačního systému
Náklady roku 2017: 250 tis. Kč
Celkové náklady:			 490 tis. Kč
Zahájení akce: 			 duben 2016
Ukončení akce:			 květen 2017
Městský mobiliář a zvelebení města, dovybavení
infrastruktury služeb cestovního ruchu, obnova
dětských hřišť a odpočinkových lokalit
Celkové náklady:			 1,8 mil. Kč
Realizace akce: 			 v průběhu roku 2017
Revitalizace městských parků – park Hylváty
a sportovní areál TJ Sokol Ústí nad Orlicí
Celkové náklady:			 650 tis. Kč
Realizace akce: 			 v průběhu roku 2017

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 cyklostezek podporující aktivní
turistiku. V roce 2017 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.

Mírové náměstí, dům čp. 7, pískovcová atika

[ 17 ]

Revitalizace území
Perla 01
Zdroj: Petr Hájek, starosta města

V roce 2016 byl na dubnovém zastupitelstvu města projednán
a vydán regulační plán Revitalizace území Perla 01. Jedná se
o strategický dokument, který v území vymezuje komunikační
koridory, uliční čáry, určuje přípustnou výšku budov, zpřesňuje účel a využití budoucí zástavby a určuje plochy veřejných
prostranství a veřejné zeleně. Součástí regulačního plánu je
hluková studie, protože dodržení hlukových limitů se ukázalo
jako nejvíce limitující faktor v rámci navrženého dopravního
řešení. Regulační plán fakticky určuje charakter možného
využití a stavební vzhled nového území. Na jeho základě byla
definována budoucí podoba nové Perly v prohlášení Vize
PERLA 2020.
Vize PERLA 2020 ve svém obsahu zahrnuje základní investiční
záměry, které by měly být v horizontu následujících pěti let
realizovány. Jedná se o výstavbu základní technické infrastruktury, novostavbu domu dětí a mládeže, novostavbu
ateliérů uměleckoprůmyslové školy, realizaci centrálního
parkoviště, rekonstrukci původní administrativní budovy
a přestavbu bývalé kotelny a rozvodny. Zároveň vymezuje
plochy, které budou nabídnuty k prodeji za účelem privátní
investice. Základní technická infrastruktura zahrnuje výstavbu
splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, rozvodů elektrické
energie, veřejného osvětlení a plynu, vybudování nových
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komunikací s napojením na stávající silnice, řešení veřejných
ploch včetně veřejné zeleně.
Naplňování Vize PERLA 2020 bylo fakticky zahájeno v roce
2017. V první polovině roku se dokončila dokumentace
demoličních prací a uskutečnilo se výběrové řízení na dodavatele demolice. Soutěže se účastnilo devět firem. Hodnotící komise byla složena ze zástupců všech politických stran
a hnutí zastoupených v zastupitelstvu města. Před uzavřením
příslušné smlouvy o dílo bylo zastupitelstvo podrobně informováno o rozsahu demolice, průběhu soutěže a o vybraném
dodavateli. Cena za realizaci demolice představovala v roce
2017 částku 6,45 mil. Kč.
Vlastní demolice byla zahájena v září 2017 s předpokládaným termínem dokončení na jaře příštího roku. Došlo k bourání všech výrobních hal, které se ukázaly jako nevhodné pro
možnou rekonverzi. Souběžně s demolicí probíhala další fáze
projektové přípravy. Byly dokončeny projektové dokumentace
pro vydání stavebního povolení na výstavbu veřejné technické
infrastruktury, domu dětí a mládeže a uměleckoprůmyslové
školy. Zároveň pokračovaly práce na prováděcích dokumentacích. Vlastní výstavba infrastruktury a domu dětí a mládeže
by měla být zahájena v roce 2018.

Revitalizace území Perla 01
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Péče o vzhled
Název
kapitoly
a
čistotu města
Zdroj: ilustrační
Odbor rozvoje
text města
Odbor životního prostředí

Celkově město zaplatilo v roce 2017 za služby spojené s péčí
o vzhled a čistotu města a další veřejné služby více než 55,30
mil. Kč.

Sběr a svoz tříděných odpadů
Již druhým rokem probíhal motivační slevový systém u pytlového sběru tříděných složek odpadů. I díky tomu se opět v Ústí
nad Orlicí v roce 2017 podařilo meziročně zvýšit třídění plastu
včetně nápojových kartonů o 6 % (215 tun), papíru o 22 %
(282 tun), mírně o 2,5 % naopak kleslo třídění skla (155 tun),
což je patrně dáno vývojem v používání obalů. Občané odevzdali za rok celkem 82 280 ks pytlů tříděných složek odpadů
z toho 75 463 s nárokem na slevu. Celkem tak na slevě
z poplatku bude vyplaceno 754 630 Kč. Podařilo se vytřídit
také o 4 % více kovů (64 tun). V Ústí se tak využilo celkem 716
tun surovin. Díky tomu v našem městě výrazně neroste váha
směsného komunálního odpadu. Postupně se daří tříděním
na sběrném dvoře ve spolupráci se společností TEPVOS, která
jej provozuje, snižovat váhu velkoobjemového a biologicky
rozložitelného odpadu. Podobně působíme a materiálně podporujeme ke třídění odpadů i městské organizace, které jsou
od roku 2017 zapojeny do systému odpadového hospodářství
města. V roce 2017 jsme také rozšířili ve spolupráci se společností ASEKOL síť kontejnerů na elektroodpad a baterie.
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Ukliďme Česko
Aprílové počasí nepřekvapilo 8.4.2017 účastníky třetího ročníku akce Ukliďme Česko. Sešlo se devět pracovníků městského
úřadu, dvacet dobrovolníků z Ústí, včetně čtyř dobrovolných
hasičů a pět zaměstnanců městské společnosti TEPVOS k tradičnímu úklidu města. Ve vytipovaných místech v Kerharticích,
Oldřichovicích a v Ústí se celý den nezastavily při odvážení
odpadu dvě multikáry společnosti TEPVOS a automobil s přívěsem městského úřadu. Opět jsme našli mnoho odhozených
kuriozit, jako byl dětský kočárek, různé součástky aut, monitory,
velké množství pneumatik a kožený batoh s mobilním telefonem,
peněženkou, doklady a svazkem klíčů, který jsme předali Policii
České republiky. Odpadem jsme ve sběrném dvoře naplnili tři
nízké kontejnery o odhadované váze přibližně 8 tun. Množství
odpadu bylo tedy o něco nižší než před rokem, což se dá přičíst
průběžnému úklidu městskou společností TEPVOS prováděnému v rámci projektu veřejně prospěšných prací. Zjevně také

Péče o vzhled a čistotu města

ubylo nově poházených PET lahví. Ty jsou od loňského roku
pro obyvatele Ústí nad Orlicí žádanou komoditou, za jejíž sběr
dostávají slevy z poplatku za komunální odpad. Podobně jako
my začátkem dubna uklízeli základní a mateřské školy, myslivci,
střední škola automobilní a gymnázium.

Zeleň ve městě
•

Údržba a výsadba zeleně z rozpočtu odboru životního
prostředí 5,14 mil. Kč

I v roce 2017 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.

Z nových výsadeb bychom zmínili stromořadí javorů v Korábově ulici, lípy u benzínové stanice pod hřbitovem, stromořadí jírovců s doprovodnou výsadbou trvalek v ulici Na Pláni,
stromů v Kerharticích, Knapovci, výsadby stromu a trvalek
u základní umělecké školy, na ulici Hradební, v Andělově
a výsadby stromů na několika místech u křižovatek na průtahu městem. Dokončenou rekonstrukci ulice Čs. armády jsme
doprovodili novou výsadbou trvalek, letniček, ale i několika
stromů. Započali jsme s rekonstrukcí zeleně a okrašlování
Palackého sadů, parku Čs. legií, prostoru u Bubeníka, před
starým nádražím a zejména parku v Hylvátech. Zregenerovali
jsme zeleň a nově vzniklé pietní místo na ulici T. G. Masaryka. Snažili jsme se na frekventovaných místech osázet oku
lahodícími trvalkami drobná místa, jako jsou ostrůvky na přechodech a přidali jsme několik dalších závěsných trvalkových
mís na sloupy pouličního osvětlení v centru města. Podzimní

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

2015

2016

2017

veřejné osvětlení a světelná signalizace na silnici I/14

10,9

11,4

11,6

celoroční údržba a opravy místních komunikací

7,8

6,4

8,4

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

6,3

7,2

6,0

sběr a svoz tříděných odpadů

0,0

0,0

0,0

sběr a svoz směsných komunálních odpadů

5,0

5,2

5,5

údržba zeleně

7,4

9,8

5,0

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

13,1

12,8

12,8

údržba a provoz hřbitovů

0,9

0,9

0,9

provoz veřejného WC

0,4

0,35

0,35

úklid černých skládek

0,06

0,06

0,10

údržba a provoz veřejného prostranství Kociánka

0,7

0,7

0,5
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výsadby několik tisíců cibulovin v parcích, v okolí průtahu
a na ulici Čs. armády zhodnotíme až v jarním aspektu 2018.

TEPVOS. I přesto, že člověk míní a příroda mění, se nakonec
den vydařil.

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 Kociánka, prostory
v okolí gymnázia, Palackého sady a v přednádraží, v okolí průtahu a parku Čs. legií. Pohledové výsadby trvalek a keřů jsou
na několika místech, jak už je dobrou tradicí v Ústí, 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. 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.

Dne 6. 6. 2017 jsme také pořádali v rámci Města v pohybu
Den životního prostředí. Nesl se především v duchu odpadového hospodářství. Snahy města v této oblasti podpořily
společnosti pro nakládání s odpady tematickými atrakcemi,
soutěžemi o recyklaci odpadů a obalů. Asi největší atrakcí byl
funkční model popelářského auta. Kdo by neodolal se moci
svézt nebo řídit popelářský vůz. Počasí tentokrát velmi přálo
k pohybu a dovádění na skluzavkách, skákacích hradech a překážkové dráze.

Environmentální výchova
•

Ochrana přírody, environmentální výchova 210 tis. Kč

Již třetím rokem jsme 28.4.2017 pořádali pro ústecké školy
a školky Den Země. Noční sněhový záchvěv konce zimy nás
donutil operativně přesunout akci z Wolkerova údolí do kulturního domu. Připravili jsme pro děti ochutnávku bylinkových
čajů, prezentaci včelařství s ochutnávkou medů, program
záchrany života ČČK. Svoji práci představili záchranná stanice
divokých zvířat Jaro Jaroměř, Ekoncentrum Paleta, Český
rybářský svaz, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů s lesní
pedagogikou a také střední škola automobilní a společnost
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Na podzim roku 2017 jsme obnovili v částce 129 tis. Kč přírodovědnou interaktivní naučnou stezku ve Wolkerově údolí,
která je doplněna i třemi panely s tématikou odpadového hospodářství. Odpadové panely jsme získali bezplatně od společnosti EKOKOM jako ocenění za naše dobré výsledky v recyklaci
využitelných složek odpadů.
Již několik let postupně rozmísťujeme po městě budky k podpoře hnízdění a úkrytu ptáků, netopýrů, veverek a plchů. V Ústí
je již nyní rozmístěno 190 budek. Kromě běžně hnízdících
druhů sýkor, špačků, brhlíků a jiných pěvců se nám podařilo
do budek nalákat i kavky, veverky, netopýry. Konečně také
po dvou letech v roce 2017 zahnízdila ve Wolkerově údolí
vzácnější sova puštík obecný v připravené budce. Budky jsou
pouze náhrada za přirozená místa a tak ve Wolkerově údolí
ponecháváme záměrně bezpečné doupné stromy pro strakapoudy a další ptáky, kteří jejich dutinová hnízda následně
využívají. Také zde obnovujeme postupně drobné tůňky pro
obojživelníky. Ve stavebních řízeních při zateplování domů
dbáme na dobrou praxi instalace umělých hnízd pro rorýse
a netopýry do fasád. Respekt k přírodě je podle nás základem
k trvale udržitelnému rozvoji lidské společnosti.

Sociální
péče
Zdroj: Odbor sociálních služeb

Bytová problematika
V roce 2017 bylo prostřednictvím odboru sociálních služeb
zaevidováno 39 žádostí o byt zvláštního určení a 51 žádostí
o uzavření nájemní smlouvy v ostatních bytech ve vlastnictví
města Ústí nad Orlicí. V průběhu roku bylo schváleno uzavření
nájemních smluv na 25 bytů zvláštního určení a 21 nájemních
bytů. Bylo prodlouženo 208 nájemních smluv, z toho 57 bytů
zvláštního určení a 151 ostatních nájemních bytů.

Komunitní plánování
Jako každoročně 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 2017. Na podzim
roku 2017 se konalo Integrační setkání osob se zdravotním
postižením s veřejností a Mezinárodní den seniorů. Dvakrát
proběhlo setkání se starosty správního obvodu obce s rozšířenou působností nad problematikou sociálních služeb a tvorbou
akčního plánu.

Program prevence kriminality
I v roce 2017 byla aktivní komise rady města - Komise prevence
kriminality, která spolu se zástupci města pracovala na naplnění
jednotlivých bodů Programu prevence kriminality na rok 2017.
Z rozpočtu města bylo využito 55 tis. Kč na výchovně-rekreační
pobyt dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, který organizoval

odbor sociálních služeb spolu se dvěma strážníky městské policie. V roce 2017 byly zachovány dvě pracovní pozice asistentů
prevence kriminality, kteří pracují pod záštitou městské policie
a spolupodílí se na klidu a pořádku ve městě. V roce 2017 byl
jeden asistent hrazen z příspěvku Úřadu práce ČR.

Dotace do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví
Do programových dotací do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví podalo žádost 31 žadatelů na 48 projektů v celkové výši
1 310 tis. Kč. V průběhu roku byly osmi žadatelům schváleny
individuální dotace ve výši 52 tis. Kč. Celkově bylo do oblasti
sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2017 z rozpočtu města
rozděleno celkem 1 362 tis. Kč.
Nadačnímu fondu „S námi je tu lépe!“ byla na akci Pořízení
fetálního monitoru STAN poskytnuta individuální dotace
z rozpočtu města Ústí nad Orlicí ve výši 200 tis. Kč.

Jubilea
Tradičně se v září roku 2017 konalo slavnostní setkání zástupců
města s osmdesátiletými občany města, z pozvaných 75 se
akce zúčastnilo 43 jubilantů. Proběhla také tři setkání s devadesátiletými občany města, kterých bylo v roce 2017 celkem
25 a setkání na radnici se zúčastnilo celkem 15 devadesátiletých jubilantů.
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Sociální péče

Příspěvkové organizace zřízené městem
Ústí nad Orlicí v oblasti sociální péče
Centrum sociální péče (ředitelka Mgr. Radka Vašková)
Zastřešuje pečovatelskou službu a denní a týdenní stacionář.
Pod centrum sociální péče organizačně spadá také Senior klub,
jehož cílem je především aktivizace seniorů.
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je poskytována na území města Ústí nad
Orlicí a v okolních obcích, které patří do správního obvodu
města Ústí nad Orlicí. V uplynulém roce byla pečovatelská služba poskytována celkem 270 klientům, přičemž její
maximální kapacita činí 305 klientů. Tuto sociální službu je
možné využívat ve stanovené provozní době a to v pracovní
dny od 6.30 do 20.00 hodin, o víkendech a svátcích od 8.00
do 20.00 hodin. Nejpočetnější cílovou skupinu tvoří bezesporu
senioři. Nejčastěji poskytovanými úkony jsou dovážka oběda,
péče o osobní hygienu a péče o vlastní osobu (prostorová orientace).
Pečovatelská služba za rok 2017 v číslech:
•
13 pečovatelek
•
1 467 kg prádla
•
12 234 hodin přímé péče
•
23 132 dovezených obědů
Denní stacionář Človíček
Denní stacionář je ambulantní sociální služba pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením, event. s přidruženou smyslovou nebo tělesnou vadou ve věku od 3 do 64 let.
Pojem ambulantní znamená, že uživatelé docházejí zpravidla
každý všední den a po skončení aktivit ve stacionáři se vracejí
zpátky do rodin. Provozní doba je pondělí až čtvrtek 6.00–17.00
hodin, pátek 6.00–15.00 hodin.
Denní stacionář za rok 2017 v číslech:
•
13 celková kapacita klientů
•
34 let průměrný věk uživatelů
•
86,27 % celkové využití kapacity
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Týdenní stacionář Mezi vámi
Týdenní stacionář je naopak pobytová sociální služba pro výše
uvedenou cílovou skupinu. V týdenním stacionáři jsou uživatelé
zpravidla od pondělí do pátku nepřetržitě, čemuž odpovídá
také provozní doba, která je pondělí až pátek 6.00–15.00 hodin.
Týdenní stacionář za rok 2017 v číslech:
•
12 celková kapacita klientů
•
38 let průměrný věk uživatelů
•
94,96 % celkové využití kapacity
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

2017

Výše
sponzorských
darů (v Kč)

106 326

118 191

135 467

178 093

208 519

Senior klub
K 31. 12. 2017 měla členská základna Senior klubu celkem
246 členů. V roce 2017 se uskutečnilo celkem 80 akcí za celkové účasti 2 053 členů. Udržovací roční poplatek za členství
zůstává nadále ve výši 200,– Kč.

Domov důchodců (ředitel Mgr. Bc. Jan Vojvodík, MBA)
Domov důchodců Ústí nad Orlicí v roce 2017 poskytoval so
ciální služby s kapacitou 144 lůžek prostřednictvím svých 3
pobytových služeb (Domov pro seniory, Domov se zvláštním
režimem a Odlehčovací služba) a v rámci ambulantní služby
zajišťoval Odborné sociální poradenství zaměřené na problematiku Alzheimerovy choroby.
Služba Domov pro seniory má kapacitu 89 lůžek a je určena
osobám, které potřebují celodenní péči pro ztrátu především
fyzických schopností. Kapacita služby byla v průběhu roku 2017
naplněna průměrně z 99,57 %.

Sociální péče

Kapacitu služby Domov se zvláštním režimem se v roce 2017
podařilo navýšit na 51 lůžek. Tato služba si klade za cíl poskytovat potřebnou péči osobám se sníženou soběstačností
z důvodu především Alzheimerovy choroby. Kapacita služby
byla v průběhu roku 2017 naplněna průměrně z 98,36 %.
I kapacitu Odlehčovací služby se v roce 2017 podařilo navýšit,
a to ze dvou na čtyři lůžka. Odlehčovací služba je určena osobám, o které v domácím prostředí pečuje rodina, avšak na určitou dobu potřebnou péči nemůže zajistit. Kapacita Odlehčovací
služby byla v průběhu roku 2017 naplněna ze 79,84 %.
Odborné sociální poradenství poskytuje informační a konzultační zázemí v oblasti demence, především Alzheimerovy choroby, rodinám i pečujícím profesionálům.
Domov důchodců Ústí nad Orlicí v roce 2017 obhájil certifikaci
VÁŽKA®, kterou uděluje službám pečujícím o osoby s demencí

Česká alzheimerovská společnost. Tento certifikát deklaruje
nejvyšší kvalitu poskytované služby.
V roce 2017 proškolil Domov všechny své pracovníky v přímé
péči v konceptu BAZÁLNÍ STIMULACE®. Na konci roku 2017
jsme požádali o statut Certifikovaného pracoviště BAZÁLNÍ
STIMULACE®, specializovaný audit by měl proběhnout hned
začátkem roku 2018.
Domov důchodců je také akreditovaným vzdělávacím zařízením
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, zaměřeným především na Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních
službách. Rovněž se podílí na vzdělávání neformálních pečujících v okrese Ústí nad Orlicí.

Setkání seniorů partnerských měst
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Školství
Zdroj: Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Město Ústí nad Orlicí zřídilo 15 příspěvkových organizací
v oblasti školství. Jedná se o osm mateřských škol, tři základní
školy úplné (1.–9. ročník), jednu základní školu neúplnou
(1.–5. ročník), školní jídelnu, základní uměleckou školu a dům
dětí a mládeže.
				
Celková kapacita mateřských škol v Ústí nad Orlicí je 553 dětí.
Celková kapacita základních škol v Ústí nad Orlicí je 1 918 dětí.

Podpora školských aktivit městem Ústí nad Orlicí
V roce 2017 bylo na dotacích a příspěvcích do oblasti školství
pro 20 žadatelů (14 žadatelů zřizovaných městem Ústí nad
Orlicí, 6 žadatelů ostatních zřizovatelů) rozděleno celkem 385
543

tis. Kč. Mezi školy a školská zařízení, která zřizuje město Ústí
nad Orlicí, bylo rozděleno 292 tis. Kč. Výše dotace na 1 dítě
v MŠ činí 107 Kč a v ZŠ 97 Kč. Školy ostatních zřizovatelů
obdržely 93 tis. Kč.

Cena COMENIUS
Ve čtvrtek 22. června 2017 byla nejlepším žákům ústeckých
základních škol, nižšího stupně víceletého gymnázia a žákům
speciální základní školy v obřadní síni ústecké radnice starostou města předána Cena COMENIUS. Cena je udělována
za studijní výsledky, záslužný čin, umělecký přínos, umístění
v soutěžích či propagaci města.
Cenou COMENIUS bylo oceněno celkem 9 žáků.
546

547

535

535

539

521
515

515

2015–16

2016–17

Počty dětí v MŠ
Ústí nad Orlicí
2008–09
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2009–10

2010–11
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2011–12

2012–13

2013–14

2014–15

Školství

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, Pod Lesem 290 		
(ředitelka Bc. Iva Preclíková)

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

Specifická aktivita

(v Kč)

Specifická aktivita

(v Kč)

Podpora realizace čtyř tematických projektů

7 500

Podpora realizace sedmi tematických projektů

12 000

Nákup moderních učebních pomůcek

20 000

Nákup moderních učebních pomůcek

20 000

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

20 000

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

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

20 000

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

Specifická aktivita

(v Kč)

Podpora realizace dvou tematických projektů

4 000

Nákup moderních učebních pomůcek

20 000

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

Specifická aktivita

(v Kč)

Podpora realizace jednoho tematického projektu

2 000

Nákup moderních učebních pomůcek

20 000

Specifická aktivita

(v Kč)

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

Podpora realizace čtyř tematických projektů

11 000

Specifická aktivita

(v Kč)

Nákup moderních učebních pomůcek

20 000

Podpora realizace tří tematických projektů

3 000

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

3 000

Nákup moderních učebních pomůcek

12 000
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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 devíti tematických projektů

60 000

Podpora realizace osmi tematických projektů

14 000

Nákup moderních učebních pomůcek

40 000

Nákup moderních učebních pomůcek

8 000

Příspěvek na speciálního pedagoga

67 200

Podpora preventivních aktivit

4 300

Podpora preventivních aktivit

33 000

Akce s partnerskou školou ze Starého Vališova

9 828

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

(v Kč)

Podpora realizace deseti tematických projektů

60 000

Nákup moderních učebních pomůcek

40 000

Příspěvek na speciálního pedagoga

67 200

Podpora preventivních aktivit

22 160

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

(v Kč)

Podpora realizace šestnácti tematických projektů

53 000

Nákup moderních učebních pomůcek

26 000

Příspěvek na nákup a instalaci stahovacích košů
do tělocvičny

33 600

Podpora preventivních aktivit

20 400

Příspěvek na vánoční volejbalový turnaj škol

3 000
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Základní umělecká škola Jaroslava Kociana
Ústí nad Orlicí
(ředitel PaedDr. Jiří Tomášek)
Specifická aktivita

(v Kč)

Podpora realizace dvou tematických projektů

20 000

Příspěvek na opravu fasády průčelí budovy
a pořízení vybavení

41 450

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

(v Kč)

Podpora realizace pěti tematických projektů*

30 000

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

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

Ohlédnutí za rokem 2017 – významné kulturní akce
podporované městem Ústí nad Orlicí:

Informace týkající se příspěvkových organizací
v oblasti kultury

10.– 12. 3. 2017		 |		 Krajská postupová přehlídka
									ORLICKÁ MASKA
4. 4. 2017				 |		 Krajská postupová přehlídka
									dětských skupin scénického tance
1.–8. 4. 2017			 |		 Filmový festival Jeden svět
19.–22. 4. 2017		 |		 24. ročník Heranovy violoncellové
									soutěže		
2.–6. 5. 2017			 |		 59. ročník Kocianovy houslové soutěže
1.–9. 5. 2017			 |		 12. ročník hudebního festivalu
									Kocianovo Ústí
5.–10. 6. 2017		 |		 18. ročník akce Město v pohybu
16.–17. 6. 2017		 |		 64. ročník celostátní soutěže 			
									neprofesionální filmové tvorby
									Český videosalon
4.–5. 8. 2017			 |		 6. ročník benefičního festivalu 			
									OPEN AIR FESTIVAL CAKLE
11.–12. 8. 2017		 |		 32. ročník Janouškova Ústí
12.–13. 8. 2017		 |		 92. ročník Ústecké staročeské pouti
1.–2. 9. 2017			 |		 Oslava 40. výročí založení
									ZŠ Bratří Čapků
5. 10. 2017				 |		 Slavnostní večer spojený
									s předáváním ocenění Počin roku,
									Cena města a Cena starosty města
3.–23. 12. 2017		 |		 Ústecký advent

Městské muzeum (ředitelka Jarmila Süsserová)
V Městském muzeu v Ústí nad Orlicí bylo uspořádáno v roce
2017 celkem 19 nových výstav, 1 další se uskutečnila v Chomutově. Návštěvnost muzea se mírně zvýšila ve srovnání
s předchozím rokem, v roce 2017 činila 3 837 osob. Využívány
byly doplňkové programy s dílnami (30 osob) a muzejní kroužek pro děti do 15 let. Celkem 265 žáků využilo doprovodné
programy a výklad k výstavám. Kromě těchto akcí se konaly
v hale muzea svatby, setkání s podnikateli a bylo zde zahájeno
Kocianovo Ústí. Do sbírkového fondu muzea přibylo celkem
873 exponátů. Došlo k restaurování 22 sbírkových předmětů.
Muzeum získalo dotaci z Pardubického kraje ve výši 25 tis.
Kč na projekt Restaurování dokumentů a pozadí betlémů.
V roce 2017 opět vyšly Ústecké střípky. Měsíční kalendária
na webu muzea odborní pracovníci obohatili o 45 medailonků
osobností.

Městská knihovna (ředitelka PhDr. Jana Kalousková)
Městská knihovna zaznamenala během roku 2017 mírné snížení počtu návštěvníků a čtenářů, ale zvýšilo se využívání elektronických on-line služeb knihovny, protože se čtenáři naučili
prodlužovat si výpůjčky přes své konto sami. Knihovna opět
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plnila regionální funkci - metodicky se stará o 121 knihoven
okresu - na kterou získala jako každoročně dotaci z Pardubického kraje ve výši 1 832 tis. Kč. Městská knihovna v roce
2017 získala 10 grantů z dotací Ministerstva kultury ČR
v celkové výši 115 tis. Kč. V knihovně se konaly besedy (např.
s diplomatem Mgr. Pavlem Fischerem, spisovatelkou Terezou
Boučkovou), přednášky (např. Dušana Špitálského o M. Lutherovi, Pavla Mertelíka o bitvě u Zborova), pravidelné knihovnické lekce pro třídy mateřských, základních a středních škol,
kurzy počítačové gramotnosti pro seniory a byl uspořádán již
7. ročník Akademie volného času (8 večerních přednášek regionálních autorů). Ve foyeru knihovny bylo uspořádáno pracovníky knihovny 10 výstav. Městská knihovna podeváté obhájila
vítězství v celorepublikové soutěži o nejlepší knihovnický web.

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

Klubcentrum (ředitel Karel Pokorný)

Významné kulturní akce

Klubcentrum v roce 2017 uspořádalo nebo se podílelo
na pořádání zhruba 400 akcí (filmové projekce, divadelní představení, koncerty, představení pro děti, školní představení,
přehlídky a soutěže regionálního i nadregionálního významu,
přednášky, výstavy, taneční kurzy, kurzy jógy, …). Akce navštívilo na 27 500 platících diváků a kurzistů. Do kurzů Klubcentra
docházelo na 350 frekventantů. Pokračovala i bohatá výstavní
činnost ve foyeru Roškotova divadla. Klubcentrum pořádalo
či spolupořádalo řadu dalších akcí pro veřejnost, např. divadelní přehlídku Orlická maska, velikonoční jarmark, Heranovu
violoncellovou soutěž, Kocianovu houslovou soutěž, hudební
festival Kocianovo Ústí, Město v pohybu, republikové finále
Českého videosalonu, doprovodný program Staročeské pouti,
tradiční letní výstavu výtvarného umění, Kinematograf bratří
Čadíků, slavnostní večer s udělováním cen města, Ústecký
advent, akci Česko zpívá koledy… V roce 2017 podalo Klubcentrum sedm žádostí o dotace na Ministerstvo kultury ČR,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Pardubický
kraj. Organizace tímto způsobem získala finanční prostředky
v celkové výši 532 tis. Kč.

Město se v roce 2017 podílelo na pořádání významných kulturních akcí, kterými jsou především 12. ročník hudebního festivalu Kocianovo Ústí a 59. ročník Kocianovy houslové soutěže.
Město Ústí nad Orlicí bylo v roce 2017 hlavním pořadatelem
18. ročníku městských slavností Město v pohybu – týden dobré
pohody (týdne naplněného možností kulturního a sportovního
vyžití), Ústecké staročeské poutě a Ústeckého adventu, který je
každoročně zahájen jarmarkem neziskových organizací působících na území města a programem na náměstí.
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Město Ústí nad Orlicí podporuje ve zvýšené míře také
významné tradiční spolky působící v oblasti kultury v Ústí
nad Orlicí – Malou scénu a Klub přátel umění.
Klub přátel umění uspořádal v Galerii pod radnicí v roce 2017
celkem 12 výstav (2 728 návštěvníků). Činnost tohoto spolku
město Ústí nad Orlicí podporovalo v roce 2017, stejně jako
v minulých letech, částkou 260 tis. Kč.
V roce 2017 město Ústí nad Orlicí přispělo na provoz a činnost
spolku Malá scéna (zaměřující se především na alternativní
kulturní akce) dotacemi v celkové výši 528 524 Kč.

V říjnu 2017 proběhlo každoroční udělování cen města - Cena
města Ústí nad Orlicí, Počin roku a Cena starosty města Ústí
nad Orlicí. Ocenění Počin roku a Cena města Ústí nad Orlicí jsou
udělovány na základě návrhů veřejnosti, které schvaluje rada
města, resp. zastupitelstvo města. Cenu starosty města uděluje starosta města za úspěšnou a záslužnou činnost ve prospěch města.

Kultura

Cena města Ústí nad Orlicí v roce 2017 byla udělena:

Ocenění Počin roku za rok 2016 bylo v roce 2017 uděleno:

•

•

•

•
•

prof. PhDr. Františku Musilovi, CSc. za zásluhy v oblasti
historického bádání a za pedagogickou činnost
Mgr. Cecilii Pecháčkové, Pavlu Chasákovi a Františku
Hordějčukovi za významný podíl na chodu a činnosti
Cecilské hudební jednoty a její dlouhodobý pozitivní
přínos pro kulturní život ve městě
Bedřichu Jansovi za dlouhodobý osobní přínos 				
v oblasti kultury České republiky
Ing. Václavu Procházkovi za obnovu 2 rozměrných
betlémů v ústeckém kostele Nanebevzetí Panny Marie
v posledních 3 letech a za propagátorství ústeckého
betlemářství

Cena starosty města v roce 2017 byla udělena:
•

Miroslavu Janouškovi za více jak třicet ročníků festivalu
Janouškovo Ústí, tedy za obětavou a neutuchající výdrž
spojenou s přípravou a realizací, a taky za „Imaginární
hospodu“ , která neodmyslitelně patří k Ústí nad Orlicí
a vyvolává v nás krásné vzpomínky.

Cena starosty města, oceněný Miroslav Janoušek

•

Alexandru Kozákovi za scénografii filmu Já, Olga
Hepnarová, který byl z velké části natáčen v Ústí
nad Orlicí a přispěl tak k pozitivní propagaci města.
RNDr. Lence Janyšové za divadelní režii koláže
Wernischáž, která získala cenu za osobitou poetiku
na celostátní přehlídce studentských divadel Mladá
scéna 2016 a byla uvedena na Jiráskově Hronově.
Přispěla tak k pozitivní propagaci města.

Dotace do oblasti kultury
V roce 2017 obdržel odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace celkem 36 žádostí od 25 žadatelů
o poskytnutí dotace z dotačního programu do oblasti kultury.
V rozpočtu města bylo vyčleněno pro rok 2017 na dotační program na kulturní aktivity 500 tis. Kč. Dalších 905 tis. Kč bylo
určeno účelově přímo v rozpočtu města na podporu konkrétních významných kulturních projektů, které má město zájem
cíleně podpořit (např. Kocianovu houslovou soutěž a Kocianovo Ústí, Mladou scénu, činnost Klubu přátel umění, …).

Cena města, oceněný Ing. Václav Procházka
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Sport
Zdroj: Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Ohlédnutí za rokem 2017 – významné sportovní akce
podporované městem Ústí nad Orlicí:
26.–28. 1. 2017		 |		 55. ročník lyžařských závodů žáků
									Skiinterkriterium
25. 3. 2017				 |		 47. ročník šachového turnaje
									mládeže Orlická šachovnice
8. 5. 2017				 |		 28. ročník Velké ceny města
									Ústí nad Orlicí – silniční časovka
									do vrchu
19.–20. 5. 2017		 |		 16. ročník mezinárodní cyklistické
									akce Cyklo Glacensis
27.–28. 5. 2017		 |		 59. ročník automobilového závodu
									do vrchu Ústecká 21
2.–8. 7. 2017			 |		 Mezinárodní turnaj mužů
									Rieter Open
14.–15. 7. 2017		 |		 9. ročník mezinárodních závodů
									ve skocích na kole FFT Slopestyle
4.–6. 8. 2017			 |		 31. ročník cyklistického etapového
									závodu Regionem Orlicka
19. 8. 2017				 |		 9. ročník o putovní pohár
									místostarosty města v rolování 		
									slámy
9.–10. 9. 2017		 |		 26. ročník Memoriálu Bohuslava 		
									Langa – basketbal starších žákyň
30. 9. – 1. 10. 2017 |		 73. ročník atletických závodů 			
									Ústecký desetiboj
4. 11. 2017				 |		 17. ročník mezinárodních závodů 		
									v karate O pohár starosty města
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Dotace do oblasti sportu
Pro rok 2017 byly vyhlášeny čtyři dotační programy města
do oblasti sportu (na jednotlivé sportovní a volnočasové akce,
na rozvoj a údržbu sportovišť a dva programy na sportovní
činnost), na které byly v rozpočtu města vyčleněny finanční
prostředky ve výši 2 280 tis. Kč. Celkem bylo v roce 2017
podáno žadateli z řad právnických a fyzických osob 89 žádostí
o poskytnutí dotace z těchto dotačních programů. Dalších
1 210 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 2017, Skiinterkriterium 2017, …). V průběhu
roku bylo dále poskytnuto 13 mimořádných individuálních
dotací do oblasti sportu v celkové výši cca 249 tis. Kč.

Finanční hospodaření

Cestovní ruch
a propagace
Zdroj: Oddělení cestovního ruchu a propagace

Propagace & inzerce

•

V roce 2017 se město prezentovalo v těchto tiskovinách:
•
•

•

ve speciálních přílohách MF dnes (Město v pohybu, 		
Ústecký advent, Cesty městy, Léto v kraji)
v časopise cestovního ruchu KAM po Česku
– 4× v české verzi, 2× v polské verzi, 1× celoplošná 		
inzerce akce Město v pohybu
v propozicích cyklistického závodu mládeže Regionem
Orlicka
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)

•

Ostatní veletrhy se zprostředkovanou účastí města
Ústí nad Orlicí: Regiontour Brno, Infotour Hradec Králové,
Dovolená Ostrava. Prezentaci města na těchto veletrzích
zajistily Destinační společnosti Východní Čechy a Orlické
hory a Podorlicko.
Město se účastnilo v prosinci 2017 Vánočních trhů
v německém partnerském městě Berlín – Neukölln.

Vydavatelská činnost

Prezentace města na veletrzích a výstavách

V roce 2017 vydalo město tyto nové propagační materiály:
•
mapy okolí města v lepených blocích (tzv. „trhací mapy“)
•
leták s informacemi o naučných stezkách ve městě
a blízkém okolí
•
leták o areálu Andrlův chlum (rozhledna, chata, zajímavá
místa, turistické trasy, studánky)
•
kapesní kalendáře na rok 2018 a nástěnné kalendáře pro
rok 2018 s tématem První republika – Ústí nad Orlicí
v ozvěnách času
•
kalendář akcí na rok 2018
•
jednolistové nástěnné kalendáře pro rok 2018
•
omalovánka s motivy města
•
malované mapy města (skládané a nástěnné)

•

Dotace

•

•

Mediální kampaň města Ústí nad Orlicí proběhla v rádiu Černá
hora a rádiu Orlicko. Zveřejněny byly spoty k akcím Město
v pohybu a Ústecký advent, vánoční přání města a pozvání
na Silvestrovké setkání na Mírovém náměstí.

Turistické informační centrum prezentovalo město
na 26. ročníku mezinárodního středoevropského
veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze
a na regionálním veletrhu cestovního ruchu
Regionpropag v Pardubicích

V roce 2017 obdrželo město z rozpočtu Pardubického kraje
dotaci na provoz a činnost turistického informačního centra
ve výši 90 138 Kč.
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Cestovní ruch a propagace

Návštěvnost infocentra

Česko-polské projekty

Průměrná měsíční návštěvnost informačního centra města
byla 1 794 návštěvníci a průměrná denní návštěvnost tak činí
cca 58 návštěvníků.

„Společnými aktivitami za lepším partnerstvím“
V roce 2017 byla zahájena realizace dlouhodobého projektu,
která potrvá až do roku 2019. Celkem bylo během prvního roku
zrealizováno 12 aktivit v Ústí nad Orlicí. Účastníky akcí byli žáci
a učitelé základní školy Třebovská, členové Sboru dobrovolných hasičů v Černovíře, členové Senior klubu v Ústí nad Orlicí,
členové pěveckého sboru Alou Vivat, Dechového orchestru
města Ústí nad Orlicí a úředníci městského úřadu. U polského
partnera v Bystřici Kladské bylo za stejné období zrealizováno
5 aktivit a zúčastnily se jich převážně výše uvedené skupiny
a spolky z Ústí nad Orlicí.

Rok

Počet návštěvníků

2012

18 519

2013

17 819

2014

17 846

2015

22 513

2016

23 410

2017

20 993

Tváře města Ústí nad Orlicí
V rámci přípravy oslav 100 let vzniku Československého státu
vydalo město Ústí nad Orlicí pro rok 2018 kalendář s fotografiemi tváří města Ústí nad Orlicí. Na stránkách kalendáře
se představilo 12 rodáků města na uměleckých fotografiích
Petra Wagenknechta. Bonusem kalendáře bylo jeho doplnění o flash disk s dvanácti medailonky uvedených osobností,
které zpracoval Jiří Flídr. Veřejnost se tak mohla seznámit
s úspěchy svých rodáků, jejichž aktivity často dosahují mezinárodního uznání a ocenění.

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

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností na rok 2017
Program Ministerstva kultury ČR 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.
Částka stanovená pro správní obvod města Ústí nad Orlicí
v roce 2017 činila 672 tis. Kč. Program byl realizován v jednom výběrovém kole. Finanční příspěvek byl použit na opravu
těchto kulturních památek:
•
•
•
•
•
•
•

varhany v kostele sv. M. Magdaleny, Řetová – 2.etapa
restaurování
venkovská usedlost čp. 8, Sudislav nad Orlicí – obnova
střechy sýpky
krucifix, Kerhartice - restaurování
venkovský dům čp. 102, Řetová – obnova štítů
kostel sv. Mikuláše, Dolní Dobrouč – obnova střechy
sýpka, st.p.č. 121, Perná, Orlické Podhůří – obnova fasády
železniční stanice Ústí nad Orlicí, č.p. 684 – obnova
střechy

Finanční prostředky města přidělené v oblasti památkové péče
V roce 2017 byly rovněž poskytnuty dotace z rozpočtu města
Ústí nad Orlicí v souladu s vyhlášeným programem Podpora

údržby nemovitostí (nikoli kulturních památek) v městské
památkové zóně Ústí nad Orlicí v roce 2017. Finanční prostředky byly použity na opravu a výměnu dřevěných oken
u domu čp. 26, nacházejícího se v městské památkové zóně
Ústí nad Orlicí a na drobné opravy objektů ve vlastnictví města.

Program regenerace Městské památkové zóny (MPZ)
v Ústí nad Orlicí
Centrum města a především jeho historické náměstí je prostředím připomínajícím vývoj ústecké městské architektury
a zároveň vytváří podmínky pro moderní život ve městě.
Díky společnému úsilí majitelů nemovitostí, města Ústí nad
Orlicí a Ministerstva kultury ČR se daří co nejvíce cílů Programu
regenerace naplnit, přispět tak k záchraně velmi cenného kulturního dědictví a v neposlední řadě zvýšit atraktivitu města
jako turistického cíle.
Město Ústí nad Orlicí obdrželo z Programu regenerace
MPZ na rok 2017 dotaci ve výši 1 400 tis. Kč. Z této dotace
a z finančních prostředků města ve výši 155 tis. Kč byla zrealizována oprava následujících objektů:
•

•

dům čp. 7, Mírové náměstí, Ústí nad Orlicí – restaurování
městského znaku a balustrády v průčelí objektu a obnova
krovu a střechy objektu, výměna oken a další související
práce
dům čp. 85, M. J. Kociana, Ústí nad Orlicí – II. etapa
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•

•

•

•

výměny oken a další související práce
dům čp. 16, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí – obnova dvou
fasád atria, výměna 5 ks vnějších oken a další související
práce
měšťanský dům čp. 21, Mírové náměstí, Ústí nad Orlicí
– obnova (restaurování) kamenných pilířů podloubí
a oprava omítek v podloubí objektu
děkanství čp. 19, Kostelní 19, Ústí nad Orlicí – II. etapa
obnovy střechy a krovu, tesařské konstrukce a jejich
chemické ošetření a další související práce
děkanství čp. 19, Kostelní 19, Ústí nad Orlicí – obnova
objektu márnice v areálu kostela Nanebevzetí Panny
Marie spočívající v opravě omítek fasády, fasádního
nátěru, opravě římsy, opravě vnitřních omítek včetně 		
restaurování a výmalby, oprava podlahy a dlažby,
odstranění dřevěného portálu, repase oken, mříží
a dveří a další související práce

Roškotovo divadlo národní kulturní památkou
Koncem února 2017 se Roškotovo divadlo v Ústí nad Orlicí
stává národní kulturní památkou. Naše divadlo se tak řadí mezi
více jak 300 národních kulturních památek v republice.
Popis památkové hodnoty divadla:
Originální moderní divadelní budova z r. 1935–36 ve funkcionalistickém stylu, jeden z nejproslulejších architektonických projektů významného architekta Kamila Roškota, žáka J. Kotěry.
V první polovině 20. století jediná budova postavená pro účely
divadla. Doklad stavebního vývoje města, technické úrovně
stavebnictví té doby a též kvality architektonického návrhu.
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Z historie Roškotova divadla:
Není mnoho měst velikosti Ústí nad Orlicí, které by se mohly
pyšnit samostatnou divadelní budovou, která by snesla i požadavky pro činnost profesionálního divadelního souboru. Za to,
že takovouto budovu již osm desítek let u nás máme, vděčíme
pracovitosti, obětavosti, organizačním schopnostem a osvícenosti generací našich předků z počátků dvacátého století.
Vybudování moderní divadelní budovy v Ústí nad Orlicí souvisí
s ochotnickým divadlem, jehož počátky sahají do konce 18. století. Po mnoha letech, kdy se ochotníci přesouvali po různých
sálech a prostorách ve městě, v roce 1919 vzniklo „Družstvo
pro postavení divadla v Ústí nad Orlicí“.
Když se rozhodovalo o podobě ústeckého divadla, docházelo
pochopitelně k mnoha úvahám, komu svěřit tento důležitý úkol.
Naše město mělo tehdy veliké štěstí, že z Ústí pocházel kněz,
ale především významný kulturní vědec profesor Josef Cibulka,
který družstvu doporučil vypsat užší soutěž mezi arch. Kamilem
Roškotem a místním stavitelem Jaroslavem Radechovským.
Družstvo na tento návrh přistoupilo a tak mohla v roce 1930
odborná komise, sestavená z nejlepších odborníků, kterými
tehdy československá architektura disponovala - prof. Gočár,
prof. Ausobský a dr. Wirth - posoudit tyto dva návrhy. Komise se
jednomyslně přiklonila k funkcionalistickému smělému návrhu
Kamila Roškota. Konečný návrh, přepracovaný po dlouhých
diskusích, schválilo družstvo 4. listopadu 1934. Slavnostní otevření budovy se uskutečnilo 27. září 1936 operou Bedřicha
Smetany Tajemství.

Památková péče
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Obyvatelstvo
Zdroj: Oddělení správní

Město Ústí nad Orlicí

2013

2014

2015

2016

2017

Počet obyvatel

14 166

14 057

14 395

14 334

14 313

Počet narozených dětí

123

119

115

122

125

Počet úmrtí

162

167

159

168

178

Počet uzavřených sňatků

45

54

49

59

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

2017

248

266

284
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Obyvatelstvo

6 sňatků
církevní

26 sňatků
občanské – obřadní síň

16 sňatků
občanské – mimo
obřadní síně

Sňatky
11 sňatků
občanské – Hernychova
vila
1425
1353
1266

děvčata
chlapci

1223

685

670

1132

1317
639

596
621

549
740
683
583

678

670

602

Počet narozených dětí
v Orlickoústecké
nemocnici
2012

2013

2014

2015

2016

2017
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Vybrané služby
obyvatelstvu
Zdroj: Oddělení správní
Kancelář tajemníka
Odbor právní a obecního živnostenského úřadu

2013

2014

2015

2016

2017

počet vydaných

3 365

3 638

4 956

4 473

3 833

správní poplatky v Kč

65 400

75 550

59 200

59 450

61 300

počet vydaných

1 352

1 531

1 801

1 578

1 973

správní poplatky v Kč

605 600

718 900

859 750

765 650

858 400

Vydané občanské průkazy a cestovní doklady
Občanské průkazy

Cestovní doklady

Úkony vidimace a legalizace

2013

2014

2015

2016

2017

počet ověřených podpisů

3 796

3 444

3 138

2 603

2 612

počet ověřených listin

2 007

1 382

1 125

931

742

úkony celkem

5 803

4 826

4 263

3 534

3 354

správní poplatky celkem v Kč

211 320

164 370

142 696

111 740

110 790

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

Počet voličů
v seznamu

Volební účast v %

Počet odevzdaných
obálek

Počet platných hlasů

20.—21. 10. 2017

11 357

62,5

7 092

7 055

Pozn.: Částka čerpaná ze státního rozpočtu na tyto volby činí 329,12 tis. Kč.
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Vybrané služby obyvatelstvu

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

Přijatá pošta

Odeslaná pošta

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

2017

26 193

27 207

8 421

9 349

876

Parlamentní volby 2017 v Ústí nad Orlicí
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Doprava
Zdroj: ilustrační
Odbor dopravy,
text silničního hospodářství a správních agend

Celkem bylo za rok 2017 provedeno 9 791 úkonů. Na správních poplatcích registru vozidel bylo vybráno cca 2 190 tis. Kč.
Ekologické poplatky činily 487 tis. Kč.
Na správních poplatcích za vydávání řidičských průkazů bylo
v roce 2017 vybráno celkem 180 tis. Kč.
Za rok 2017 bylo na správních poplatcích za zkoušky uchazečů
o řidičská oprávnění vybráno 277 tis. Kč.
V roce 2017 bylo na správních poplatcích na úseku silničního
hospodářství vybráno 167 tis. Kč.

Registrační značky na přání
V roce 2017 byly již druhým rokem vydávány registrační
značky na přání, kdy na našem úřadě byla vydána pouze jedna
značka na přání (na poplatku vybráno 10 000 Kč). Dále v roce
2017 byly vydávány třetí registrační značky na nosná zařízení. O tyto značky projevilo zájem 101 majitelů vozidel, kteří
na poplatcích zaplatili téměř 66 tis. Kč.
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Řidičské průkazy
Typ

2015

2016

2017

Počet vydaných řidičských průkazů

2481

1 993

2 633

Počet vydaných digitálních karet

105

100

92

Počet vydaných mezinárodních
řidičských průkazů

125

145

130

Celkový počet registrovaných řidičů
(ORP Ústí nad Orlicí)

19 898

20 162

20 451

Silniční hospodářství
Stavební povolení dopravních staveb

16

Rozhodnutí silničního hospodářství

243

Stanovení dopravního značení

144

Stanoviska

58

Doprava

Registr vozidel

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

První registrace vozidla

828

951

866

Zánik vozidla

1 817

439

440

Vývoz do zahraničí

166

188

55

Změna motoru, VIN

24

85

5

Změna barvy

36

56

45

Změna vlastníka

68

1 960

1654

Výměna RZ

158

234

119

Přestavba, stavba vozidla

21

38

43

Technická prohlídka

10

49

13

Indikace na vozidle

147

57

54

Změna na vybavení vozidla

250

269

204

Výměna technického průkazu

202

279

155

Oprava v kartách vozidel

3 189

1 838

2 638

Dědictví

59

135

96

Výměna ORV

462

811

481

Vyřazení z provozu

809

321

388

Vyzvednutí z vyřazení z provozu

283

316

342

Statut provozované

-

268

380

Změna registračního místa

475

221

202

Tisk dokumentů, bianko TP

14

541

381

Doregistrace TP

77

-

8

Oprava migrace

81

120

0

Odeslání vozidla

961

1 045

1 222
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Doprava

Zkoušky uchazečů o řidičské oprávnění

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

A1

19

21

11

A2

22

24

9

A

24

32

11

B

169

132

181

B+C

51

78

50

C

14

24

19

C+E

22

28

21

T

16

11

13

D

0

0

0

Profesní průkaz

85

65

55

227
U první zkoušky prospělo

88
U první zkoušky
neprospělo

Úspěšnost
uchazečů o řidičské
oprávnění
Pozn.: Celkem bylo odzkoušeno u první zkoušky 315 uchazečů.
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Doprava

Městská autobusová doprava
3. září 2017 byl zahájen provoz městské autobusové dopravy
v Ústí nad Orlicí. Bylo nasazeno 21 spojů ve všední den a 11
o víkendu a ve svátek, jízdní řád je průběžně aktualizován. Touto
dopravou jsou obsluhovány především železniční stanice, Kerhartice, Hylváty, sídliště Štěpnice, Dukla a autobusové nádraží.

ve městě doplněny orientační schématickou mapou městské
hromadné dopravy.
Pro občany byl v rámci zavedení městské autobusové dopravy
vytištěn informační leták s jízdními řády a schématickou mapkou jednotlivých tras a zastávek.

Začátek a konec trasy je na vlakovém nádraží, některé spoje
zajíždí do Kerhartic. Cena jízdného je vždy stejná, ať jedete
jednu zastávku nebo celý okruh.

Využití městské autobus. dopravy občany města
Měsíc

Počet přepravených osob

Pro přepravu cestujících byl dopravní firmou vyčleněn malokapacitní autobus. Ten byl pro snadnější identifikaci účelu
a rozeznatelnost graficky upraven logem města a odpovídajícími nápisy.

září

3 767

říjen

5 690

listopad

6 411

prosinec

5 464

Současně byly graficky sjednoceny názvy autobusových
zastávek ve městě, nově opatřeny nápisy a vybrané zastávky
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Podnikání
Zdroj: Odbor právní a obecního živnostenského úřadu

V roce 2017 bylo zpracováno celkem 6 296 dokumentů týkajících se živnostenského podnikání a zemědělských podnika-

telů. Na správních poplatcích za úkony živnostenského úřadu
bylo vybráno celkem 245 tis. Kč.

Podnikatelé s platným živnostenským oprávněním

2015

2016

2017

Fyzická osoba

4 431

4 460

4 497

Fyzická osoba zahraniční s organizační složkou

1

1

0

Fyzická osoba zahraniční

105

110

108

Právnická osoba

640

667

689

Právnická osoba zahraniční

1

1

1

Celkem

5 178

5 239

5 295

Podnikatelé s platným osvědčením zemědělského podnikatele

2015

2016

2017

Fyzická osoba

159

158

168

Právnická osoba

13

16

19

Celkem

172

174

187
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Podnikání

Aktivní živnostenská oprávnění

2015

2016

2017

Fyzická osoba – koncesovaná

325

348

363

Fyzická osoba – ohlašovací volná

3 688

3 740

3 792

Fyzická osoba – ohlašovací řemeslná

1 794

1 845

1 875

Fyzická osoba – ohlašovací vázaná

524

544

434

Fyzická osoba zahraniční s organizační složkou – ohlašovací řemeslná

1

1

0

Fyzická osoba celkem

6 332

6 478

6 464

Právnická osoba – koncesovaná

131

146

156

Právnická osoba – ohlašovací volná

613

638

663

Právnická osoba – ohlašovací řemeslná

373

393

413

Právnická osoba – ohlašovací vázaná

180

188

182

Právnická osoba celkem

1 297

1 365

1 414

Fyzická osoba zahraniční - koncesovaná

20

23

19

Fyzická osoba zahraniční – ohlašovací volná

97

102

99

Fyzická osoba zahraniční – ohlašovací řemeslná

34

34

35

Fyzická osoba zahraniční – ohlašovací vázaná

5

4

4

Fyzická osoba zahraniční celkem

156

163

157

Právnická osoba zahraniční – ohlašovací volná

1

1

1

Právnická osoba zahraniční celkem

1

1

1

Celkem

7 786

8 007

8 036
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Informování veřejnosti

Informování
veřejnosti
Zdroj: Kancelář tajemníka
Oddělení informatiky

Webové stránky města
Město webové stránky provozuje na adrese www.ustinadorlici.cz již od roku 2001. V roce 2017 tak tento oficiální
web města zobrazil fotografie, videa a informace z rekordních 360 akcí z města a jeho okolí, přičemž tyto informace
přinášíme aktuálně, tzn. převážně přímo v den jejich konání.
I proto dosáhla sledovanost webu za rok 2017 600 tis. unikátních zhlédnutí.

tice. Obraz z kamery se na webových stránkách města aktualizuje každých 15 sekund a je možné jej nalézt pod bannerem
WEBKAMERA umístěném pod sekcí Zařizuj[UO].

Video kanál YouTube
Město má již od roku 2008 zřízen vlastní video kanál. Dle níže
uvedené statistiky se počet stálých odběratelů se zájmem
o reportáže a novinky z našeho města stále zvyšuje.

Facebook
Město Ústí nad Orlicí si zřídilo svůj profil v roce 2012. Na konci
roku 2017 měl facebookový profil města již téměř dva tisíce
fanoušků. Jeho obsah se několikrát denně aktualizuje, z velké
části jsou informace čerpány z webu města, část INFORMUJ[OU] a ARCHIVUJ[OU].

Video kanál YouTube

Nová webová kamera
Stará kamera sloužila řadu let, ale její obraz byl již velmi
nekvalitní s nízkým rozlišením. V měsíci červnu 2017 jsme
proto pořídili zcela novou, která nabízí návštěvníkům našeho
webu kouzelně ostrý pohled na celou spodní část Mírového
náměstí včetně radnice a také okolí města směrem na Kerhar-
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Rok

Počet odběratelů (zaokrouhleno na desítky)

2014

290

2015

500

2016

660

2017

930

Informování veřejnosti

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

2017

7

23

32

5

Pravidelná setkávání vedení města s veřejností
Termín

Hlavní témata

25. 1. 2017

Návrh Územního plánu

17. 5. 2017

Investiční akce města

29. 11. 2017

Městská hromadná doprava,
investiční akce města

Setkání vedení města s podnikateli
Termín

Hlavní témata

8. 11. 2017

Neformální diskuze – rozvoj města,
ekonomika, pracovní příležitosti

Setkání vedení města s veřejností
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Porada starostů obcí spadajících pod správní
obvod obce s rozšířenou působností
Ústí nad Orlicí

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

Orlický deník

Mladá fronta Dnes

Právo

Termín

Hlavní témata

2012

198

32

3

13. 6. 2017

Všeobecná problematika (Hernychova vila)

2013

219

16

1

26. 9. 2017

2014

218

16

1

Sociální oblast
(Zasedací místnost RM - radnice)

2015

216

15

0

2016

210

14

2

2017

166

36

12

Jednání zastupitelstva města

[ 50 ]

Výroční zpráva Města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí

Krizové řízení
Zdroj: Útvar krizového řízení

V roce 2017 byl úspěšně dokončen projekt „Protipovodňová
opatření města Ústí nad Orlicí“. Tento systém se skládá ze tří
prvků, a to varování (bezdrátový rozhlas), výstraha (hladinové
čidlo) a digitální povodňový plán. Bezdrátový rozhlas, který byl
v měsíci září uveden do provozu jako poslední chybějící prvek
systému, pokrývá celé město se všemi městskými částmi a je
tak zajištěno varování a informování obyvatelstva před a v průběhu havarijních nebo krizových situacích.
Do života města významně vstupují jednotky dobrovolných
hasičů, které zasahovaly v průměru každý pátý den a uskutečnily celkem 71 výjezdů. Nejnáročnějším zásahem bylo
odstraňování následků po ničivé vichřici Herwart, která udeřila
v neděli 29. října. Silný vítr dosahující v nárazech více než 100
km/h doprovázený vydatnými srážkami lámal stromy, poškodil elektrická vedení, střechy, informační tabule a semafory.
S následky této vichřice se potýkala celá republika, nejničivěji
však udeřila právě v Pardubickém a Královéhradeckém kraji
a na severu Čech.

Bezdrátový rozhlas
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Vybrané novinky
z městského úřadu
Zdroj: Kancelář tajemníka
Oddělení informatiky
Oddělení cestovního ruchu a propagace

Orientační systém radnice – úřad není labyrint
Začátkem roku 2017 byl i na radnici nainstalován nový
orientační systém. Pro dodržení jednotného stylu navigace
na administrativních budovách úřadu byl materiálem zvolen podklad ze vzdušného a moderního plexiskla s potiskem
řezané grafiky z modré folie.
Ve vstupní chodbě je umístěna centrální, orientační tabule
celé budovy včetně půdorysů jednotlivých pater a dvě menší
odkazující na další budovy městského úřadu. Na centrální
tabuli navazují v každém patře velké směrové cedule s přehledným umístěním jednotlivých pracovišť. Novému označení se nevyhnuly ani kanceláře, provozní místnosti a výtah.
Návrh a efektivní realizace funkčního orientačního systému
v tomto členitém prostoru nebyla vůbec jednoduchá a hodnocení toho, jak se nám to povedlo, zůstává zejména na klientech či hostech a hlavně na skutečnosti, zda všichni našli
ty správné dveře.

Nový geografický informační systém
V průběhu roku 2017 zajišťovali pracovníci oddělení informatiky technickou změnu dodavatele geografického infor-
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mačního systému (GIS). Původní GIS systém, dodávaný
společností Geovap přes městskou společnost TEPVOS, byl
nahrazen platformou GIS Cleerio dodávanou přes distributorskou společnost IterSoft.
V rámci této změny se nám podařilo významně zlepšit dostupnost informací z katastru nemovitostí, přenést do něj a pro
potřeby úřadu upravit geoinformace, které jsou součástí digitální a technické mapy města a vytvořit nové vrstvy zejména
pro pasport místních komunikací, pasport zeleně, pro informace o městském mobiliáři, odpadovém hospodářství města
a systému parkování ve městě. Do nového geografického systému se dále podařilo převést vrstvy územního plánu města
a povodňového plánu.
Do budoucna připravujeme zveřejnění některých součástí
nového GIS systému pro veřejnost v rámci mapového portálu města.
Oddělení informatiky v roce 2017 dále zajišťovalo rozšíření
informačního systému VEMA zejména o softwarovou podporu
personální agendy v rámci zřízení nového pracovního místa
personalistky městského úřadu.

Vybrané novinky z městského úřadu

Personalistika
V roce 2017 se uskutečnila tři výběrová řízení na pracovní
místa v rámci Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Jednalo se
o výběrové řízení na pozici tajemníka, vedoucího odboru
dopravy, silničního hospodářství a správních agend a odborného referenta oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Přihlásilo se celkem 16 uchazečů. Úspěšní byli dva muži a jedna
žena, všichni s vysokoškolským vzděláním.

Nový orientační systém v budově radnice
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Zpráva o činnosti Městské policie
Ústí nad Orlicí za rok 2017
Zdroj: Městská policie Ústí nad Orlicí

V oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku došlo na území
města Ústí nad Orlicí k zásadnímu snížení nápadu trestné
či jiné protiprávní činnosti. Statisticky vykazuje jak městská
policie, tak i Policie ČR trvalé snižování všech deliktů, a to především v oblasti veřejného pořádku, proti majetku (krádeže)
a občanskému soužití (násilí). Policie ČR eviduje meziroční
pokles nápadu trestné činnosti o 60 %.

respektive pořádáním hudebních produkcí a zvýšenou hladinou hluku.

Mimo trestných činů, které spadají do kompetence Policie
ČR, řešila městská policie celkem 2 611 přestupků. Z tohoto
celkového počtu tvoří největší díl dopravní přestupky, celkem
95 % všech případů. Druhým nejčastějším deliktem byly přestupky proti majetku. Celkový počet přestupků evidovaných
městskou policií se za uplynulých 5 let snížil o 60 %, přičemž
v oblasti přestupků proti majetku se jedná o snížení o 71 %
a u přestupků proti veřejnému pořádku došlo ke snížení o 75 %.

Na území města je v současné době ubytováno velké množství občanů z jiných států EU, především se jedná o občany
Bulharska, jejichž přítomnost však doposud nepředstavuje
bezpečnostní riziko. Všechny ubytovny, kde jsou cizí státní
příslušníci ubytováni, jsou pravidelně kontrolovány cizineckou
policií a případné excesy cizinců jsou, vzhledem k celkovému
počtu osob, marginální.

V minulých letech problémové provozovny s non-stop provozem jsou již téměř bez stálých hostů, a v těchto typech
provozoven nejsou evidovány žádné zásadní problémy. Jedná
se spíše o ojedinělé případy, které se daří ihned řešit. Pouze
v jedné provozovně Typos bar (tzv. Káčko) je možné evidovat rušení nočního klidu způsobené samotným provozem,
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Nepravidelně, ale opakovaně, jsou řešeny problémy vznikající
u sociálně slabších osob. Ve vyloučených lokalitách působí
asistenti prevence kriminality a zásahy městské policie zde
již nejsou tak časté.

Samostatnou kapitolu tvoří doprava a především tzv. doprava
v klidu. Nárůst počtu vozidel se negativně projevuje v přeplněnosti ulic a parkovišť. Nejvíce zatížené oblasti města jsou
centrum, z důvodu koncentrace úřadů, a sídliště Štěpnice
a Podměstí. Z vysoké koncentrace vozidel přirozeně plynou
problémy s parkováním a průjezdností vozidel.

Městská policie

Celkový počet deliktů zjištěných Městskou policií Ústí nad Orlicí
Delikty

2013

2014

2015

2016

2017

Celkem

1 583

2 386

2 151

1 582

2 609

Přestupky

285

193

146

132

97

Přestupky v dopravě

1 266

2 172

1 988

1 433

2 504

Trestné činy (podezření)

32

21

17

17

8

Počet přestupků (mimo dopravních) řešených Městskou policií Ústí nad Orlicí
Přestupek

2013

2014

2015

2016

2017

Celkem (mimo dopravních)

285

193

146

132

97

§ 4 – městské vyhlášky

17

10

16

4

2

§ 5 – veřejný pořádek

57

41

22

33

14

§ 7 – občanské soužití

14

23

13

14

15

§ 8 – proti majetku

182

110

83

67

53

Počty dalších úkonů Městské policie Ústí nad Orlicí
Úkon

2013

2014

2015

2016

2017

Odchyceno psů

36

39

37

29

30

Zjištěno vraků

26

8

15

9

12
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V červenci roku 2017 vstoupily v platnost nové zákony upravující celou oblast přestupkového práva. Došlo k rekodifikaci
skutkových podstat přestupků a správních trestů. Současně
nastaly zásadní změny v celém procesním řízení, v jehož
důsledku došlo k nárůstu byrokracie.

šeným dohledem strážníků v problémových lokalitách města
a dále při spolupráci s veřejně prospěšnými organizacemi
v rámci přednášek a besed s dětmi či seniory, ale taktéž zajišťováním dalších aktivit (např. tábor pro děti vyžadující speciální péči) a organizováním doprovodných akcí (např. dopravní
výchova s ČČK a DDM).

Současně s represivní činností je značná část pracovní doby
věnována činnosti preventivní. Tato činnost se projevuje zvý-

Počty dalších úkonů Městské policie
Ústí nad Orlicí

Počty dalších úkonů Městské policie
Ústí nad Orlicí

Celkový počet uložených pokut

2017

Vybrané dopravní přestupky

2017

Celkem (Kč)

252 100

Překročení nejvyšší povolené rychlosti

732

Celkem (počet)

1 011

Nezaplacené parkovné (IP13c)

555

Z toho dopravní přestupky

1 001

Zákaz stání (B29)

382

Z toho ostatní přestupky

10

Stání bez parkovacího kotouče (IP13b)

148

Zákaz vjezdu (B1)

46

Obytná zóna (IZ5a)

33
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Městská policie
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