Zastupitelé za SNK - OUŠŤÁCI, SNK - ÚSTÍ ŽIJE, Občanskou demokratickou stranu s podporou nezávislých kandidátů
a Křesťanskou demokratickou unii - Československou stranu lidovou, zvolení do Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
ve volbách, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, v návaznosti na koaliční dohodu o povolební spolupráci
uzavřenou dne 17. října 2018, vyhlašují toto

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ
Cílem programového prohlášení je zodpovědné hospodaření, plnění finančních závazků a přirozený rozvoj města.
Ve spolupráci s ostatními členy zastupitelstva budeme usilovat o bezpečné a pozitivně se rozvíjející město včetně
všech jeho částí. Naší snahou bude vytvářet příznivé podmínky a podporovat všestranné aktivity, které povedou ke
spokojenému životu našich občanů.
Programové prohlášení budeme uskutečňovat zejména plněním níže uvedených bodů:

1.

HOSPODAŘENÍ MĚSTA

1.1

Zajistíme střednědobý výhled rozpočtu města na období 2019 – 2024 s analýzou financí a ratingem. Součástí
analýzy bude doporučen strop bezpečné zadluženosti a stanoveny pravidla sestavování rozpočtů s ohledem na
stabilitu financí v následujících letech.

1.2

Transparentní nakládání s finančními prostředky města i nadále zajistíme pomocí tzv. rozklikávacího rozpočtu s
otevřenými daty (tzn. průběžné zveřejňování plateb, příjmů a výdajů, vývoje čerpání městského rozpočtu
v čase, grantových žádostí a poskytnutých podpor apod.).

1.3

Zvýšíme aktivity v zapojování schválených projektů města do strukturálních fondů Evropské unie, státního
rozpočtu, dotačních titulů České republiky, grantů Pardubického kraje apod. Za tímto účelem zřídíme novou
Komisi rady města pro rozvoj města a strategické plánování.

1.4

Efektivní vynakládání finančních prostředků města zajistíme otevřenými veřejnými zakázkami zveřejňovanými
na elektronickém tržišti.

1.5

Nebudeme navyšovat provozní výdaje městského úřadu a městských organizací, pokud tyto náklady nebudou
kryty dotací ze státního rozpočtu nebo nebudou souviset s aktuálními legislativními změnami (např. nařízení
vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě) či změnou v cenách energií a
telekomunikačních službách.

1.6

Nadále zajistíme centrální nákup všech energií a telekomunikačních služeb pro městský úřad, městské
příspěvkové organizace a společnosti ve vlastnictví města.

1.7

Budeme nadále transparentně zveřejňovat výdaje na městské slavnosti a na významné akce podporované
městem.

1.8

Případné dlouhodobé úvěry budeme realizovat pouze v souladu s analýzou financí a ratingem, a to na zásadní
rozvojové nebo významné akce s dotační účastí (např. Revitalizace Perla 01) nebo projekty s finanční
návratností (např. bytová výstavba Perla 06, zateplení veřejných budov apod.).

2.

INVESTICE

2.1

Na základě vypracovaného střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2019 – 2024 a analýzy financí
sestavíme investiční plán daného volebního období se specifikací klíčových investic každého kalendářního roku.
Jednotlivé akce budou realizovány po časově dostatečné, důsledné a kvalitní přípravě. Výběrová řízení
zaměříme nejen na cenu, ale také na ověřenou kvalitu a dosaženou odbornou zkušenost uchazeče. Investiční
plán volebního období předložíme zastupitelstvu města nejpozději do 30. června 2019.

2.2

Za zásadní a prvořadé považujeme dokončení již započatých staveb – 27 b.j. Dukla a přemístění Stacionáře.

2.3

V souladu s regulačním plánem budeme pokračovat v revitalizaci území Perla 01. Zahájíme výstavbu veřejné
technické infrastruktury, stanovíme limitní cenu novostavby Domu dětí a mládeže DUHA a při splnění daných
podmínek budeme akci realizovat. Za předpokladu dohody s investičním partnerem a vyřešení způsobu
financování zahájíme rekonstrukci bývalé administrativní budovy za účelem rozvoje podnikání a bydlení.
V případě získání dotace jsme připraveni v areálu Perly realizovat parkovací dům.

2.4

Mezi další prioritní stavební akce řadíme opravy či rekonstrukce komunikací dotčených postupnou obnovou
inženýrských sítí (ul. B. Němcové, Polní, Příčná, Družstevní, Mazánkova, Bří. Čapků, Husova aj.).

2.5

Zaměříme se na novou bytovou výstavbu – příprava území pro individuální výstavbu rodinných domů v lokalitě
Nová Dukla, nájemní byty Švermova ulice a v případě získání dotace také Perla 06. V rámci stávající zástavby je
prioritou postupná revitalizace sídliště Hylváty a to v návaznosti na získání dotace.

2.6

V oblasti sociálních služeb jsme připraveni v Domově důchodců realizovat zvýšení lůžkové kapacity služby
Domova se zvláštním režimem a rozšířit Odlehčovací službu. Projektovou přípravu a následnou postupnou
realizací se zaměříme na modernizaci Centra sociálních služeb.

2.7

V rámci životního prostředí a péče o kulturní památky považujeme za zásadní revitalizaci parku u Roškotova
divadla včetně obnovy ploch bezprostředně spjatých s budovou divadla.

2.8

Připravíme k realizaci záměr obnovy sportovního areálu ZŠ Bří. Čapků včetně dětského dopravního hřiště a
v případě získání dotace bude naší snahou projekt uskutečnit.

2.9

Zajistíme přístavbu hasičské zbrojnice SDH Černovír a vybudujeme tréninkové plochy pro rozvoj mládežnického
hasičského sportu.

2.10

Podporujeme dokončení projektu a následnou realizaci akce Protipovodňových opatření na Tiché Orlici.
S ohledem na rozsah stavby a na již dokončené protipovodňové úpravy na Tiché Orlici, Třebovce a rybníku
Hvězda zajistíme odbornou analýzu rozlivových poměrů v krajině včetně posouzení dosud navrženého řešení.

2.11

Zajistíme běžnou opravu a obnovu městského majetku (zejména chodníků, komunikací, mostů, lávek, parků,
dětských hřišť a městského mobiliáře). Zaměříme se na systematickou péči o kulturní dědictví města s využitím
příslušných dotačních titulů.

2.12

Nadále podporujeme činnost osadních výborů a pravidelnými investicemi zabezpečíme další rozvoj a základní
občanskou vybavenost všech částí města. U investičních akcí týkajících se okrajových částí města umožníme
účast zástupců osadních výborů ve výběrových komisích.

3.

ROZVOJ MĚSTA A PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

3.1

Vyhodnotíme stávající Strategický plán města a s ohledem na jeho platnost do konce roku 2020 připravíme,
projednáme a ke schválení zastupitelstvu města předložíme návrh nového plánu.

3.2

V rámci Revitalizace území Perla 01 podporujeme rozvoj podnikání v této lokalitě za podmínky souladu záměru
s regulačním plánem.

3.3

V rámci koordinace činností aktivně podpoříme realizaci záměru vítězného uchazeče v podnikatelské zóně
v prostoru mezi silnicí I/14 a II/315.

3.4

Zachováme dostupné ceny prodeje pozemků nebo pronájmů nemovitostí za účelem podnikání. Tím zachováme
vhodné podmínky pro investory vytvářející nové pracovní příležitosti.

3.5

Podpoříme místní výrobce nabídkou jejich produktů prostřednictvím aktivit města (např. při setkávání
partnerských měst, městských slavnostech, trzích apod.).

3.6

Prostřednictvím společnosti TEPVOS, spol. s r.o. budeme i nadále maximálně využívat činností veřejně
prospěšných prací.

3.7

Budeme iniciovat každoroční setkání s ústeckými podnikateli za účelem vzájemné informovanosti.

3.8

Za zásadní a prioritní cíl považujeme přemístění pošty zpět do centra města. České poště jsme připraveni
nabídnout investiční pobídku a aktivně se podílet na realizaci záměru.

3.9

Za účelem nového využití daného území jsme připraveni realizovat demolice budov, které ztratily svůj dřívější
význam a podstatu – plicní ordinace v ul. 17. listopadu a školní jídelna u gymnázia.

4.

BYDLENÍ A MÍSTNÍ DOPRAVA

4.1

Cenu vodného a stočného udržíme na nejnižší možné úrovni v souladu s právními předpisy a zajistíme
modernizaci a obnovu stávající sítě vodovodu a kanalizace.

4.2

Koordinační činností dotčených odborů Městského úřadu podpoříme výstavbu bytových domů na sídlišti
Štěpnice v lokalitě U Letiště včetně řadových domů.

4.3

Dokončíme projektovou přípravu a v případě získání dotace zahájíme výstavbu dopravní a technické
infrastruktury v lokalitě Nová Dukla za účelem následné individuální výstavby rodinných a bytových domů.

4.4

Dokončíme rekonstrukci šesti nájemních bytů ve Švermově ulici.

4.5

Podporujeme realizaci tzv. startovacích bytů pro potřebné profese v bývalé administrativní budově Perla 06.
Zajistíme vypracování investičního záměru, projektové dokumentace a specifikujeme podmínky a kritéria pro
přidělení bytu. V případě získání dotace jsme připraveni záměr realizovat.

4.6

Naším cílem je i nadále důsledně a efektivně řešit dlužníky nájemného z městského bytového fondu.
Nezměníme zásadní a cílený postup proti neplatičům.

4.7

Zajistíme revizi stávajících nájemních smluv v bytových i nebytových prostorech za účelem aktualizace cen a
sjednocení výše nájmů podle definovaných lokalit a kategorií včetně zapracování inflačních doložek.

4.8

Zachováme autobusové nádraží v Lochmanově ulici a s vlastníkem autobusového nádraží budeme řešit
majetkoprávní vztah ve snaze kapacitně zefektivnit tento prostor za předpokladu zachování plné dopravní
obslužnosti centra města.

4.9

Prioritou je zachování městské autobusové dopravy, prověříme kapacitní a finanční reálnost rozšíření provozu o
druhou linku.

4.10 Nadále zajistíme finanční prostředky na údržbu stávajících cyklostezek. Naší snahou bude realizovat novou
cyklostezku podél tělesa železniční dráhy v Kerharticích s napojením na cyklostezku do Chocně.
4.11 V souladu s koncepcí městské cyklodopravy a navazující analýzy dopravy v klidu budeme realizovat bezpečné
sítě komunikací s ohledem na cyklisty a chodce.
4.12 S ohledem na zajištění maximální bezpečnosti žáků základní školy považujeme za prioritní dopravní investici
dispoziční úpravu komunikace ul. Bratří Čapků před nákupním centrem Konzum – Nová Louže. V návaznosti
dokončíme projektovou dokumentaci nového řešení křižovatky nám. Svobody a veřejnosti předložíme
k opětovné diskusi variantní návrhy rekonstrukce ulice Polské.
4.13 Zaměříme se na řešení dopravy v klidu na sídlištích Štěpnice a Hylváty, prověříme stávající kapacitní možnosti a
s postupnou rekonstrukcí ulic budeme mít snahu realizovat možné úpravy pro zvýšení parkovacích míst.
4.14 K diskusi s veřejností předložíme návrh možného dopravního řešení ul. 17. listopadu a Lochmanovy ulice včetně
řešení křižovatky před Hernychovou vilou.

5.

MĚSTEM ZŘÍZENÉ ORGANIZACE A SPOLEČNOSTI, SPRÁVA MAJETKU

5.1

Zachováme finanční podporu umožňující rozvoj příspěvkových organizací a společností zřízených městem.

5.2

Důslednou kontrolní činností společnosti TEPVOS, spol. s r.o. budeme udržovat produktivitu práce při zachování
stávajících výdajů.

5.3

Nadále zajistíme plnění Memoranda o rozvoji soustavy centralizovaného zdroje tepla.

5.4

Prostřednictvím společnosti TEPVOS, spol. s r.o. zajistíme správu bytového a nebytového majetku města.

5.5

Zajistíme rozvoj společnosti Kabelové televize Ústí nad Orlicí s.r.o. – rychlejší internet a širší nabídka televizních
služeb. Zaměříme se na propagaci nabídky služeb a činností.

5.6

Nadále podporujeme rozvoj organizační jednotky Správa lesů města Ústí nad Orlicí.

5.7

Nadále budeme zajišťovat důsledné dodržování efektivnosti a transparentnosti veřejných zakázek realizovaných
příspěvkovými organizacemi a městskými společnostmi.

6.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

6.1

Nadále budeme pokračovat ve stávajícím motivačním programu v oblasti třídění odpadu a na základě získané
dotace zajistíme občanům dodávku biopopelnic pro domácnosti a bytové domy.

6.2

Budeme realizovat opatření na zadržování dešťové vody a prosazovat tzv. zelené střechy, zejména pak u nově
realizovaných nebo připravovaných městských investičních akcí. U nově zřizovaných parkovacích ploch
preferujeme a budeme prosazovat realizaci vsakovacích povrchů.

6.3

Prověříme vhodnost realizace tzv. chytrého zavlažovacího systému pro zalévání městské zeleně a dotačního
programu umožňujícího finanční podporu soukromým investorům, kteří budou novou stavbu či rekonstrukci
realizovat s ohledem na životní prostředí (např. zelená střecha nebo fasáda apod.). Za tímto účelem zřídíme
novou Komisi rady města pro životní prostředí a zvelebení města.

6.4

Zavazujeme se k zodpovědnému hospodaření v městských lesích. Při jejich postupné obnově budeme za účelem
větší ekologické stability krajiny prosazovat vysazování původních smíšených dřevin.

6.5

V rámci nových investic města považujeme za zásadní z oblasti životního prostředí revitalizaci parku u Roškotova
divadla. V případě získání dotace jsme připraveni realizovat opravu hráze a obnovu nádrže v Dolním Houžovci.

6.6

Prověříme možnost a smysluplnost vytvoření nových veřejných ploch s parkovou úpravou v místech stávající
nefunkční zástavby – bývalá školní jídelna u gymnázia a bývalá plicní ordinace v ul. 17. listopadu.

6.7

Za samozřejmé považujeme i nadále pečovat o vzhled a kvalitu veřejné zeleně včetně její pravidelné údržby na
všech městských hřbitovech.

6.8

Pro zlepšení kvality ovzduší podporujeme využití ekologické dopravy, vysazování nové veřejné zeleně, realizaci
přírodních vodních ploch a znovuobnovení remízků na zemědělské půdě, která je v majetku města.

6.9

Důrazná kontrola běžné údržby stávající veřejné zeleně je pro nás samozřejmostí. Nadále budeme pokračovat
v aktivním rozvoji Nadačního fondu „ZELENÉ OUSTÍ“ a podpoře akcí, majících vztah k životnímu prostředí a
k principu trvale udržitelného rozvoje (např. Den Země, Ukliďme Česko, Den životního prostředí, Jeden svět aj.).

7.

PAMÁTKOVÁ PÉČE, KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS

7.1

Hlásíme se k odkazu našich předků a nerozlišujeme, zda se jedná o památku světskou nebo církevní. Nadále
budeme realizovat opravy a renovace kulturních památek a významných městských budov. Zachováme dotační
podporu na opravu významných a architektonicky cenných budov, které mají statut kulturní památky nebo jsou
součástí Městské památkové zóny.

7.2

Za zásadní v oblasti památkové péče považujeme vyzdvižení významu a odkazu Roškotova divadla.

7.3

Nadále budeme podporovat spolkové a sportovní aktivity ve městě. Zavazujeme se nesnížit současné grantové
finanční limity na kulturní, volnočasovou a sportovní činnost. Prioritou zůstávají akce a činnosti zaměřené
především na děti a mládež do 18 let a akce mající charakter národní přehlídky nebo soutěže.

7.4

Zajistíme finanční prostředky na pravidelnou údržbu a obnovu stávajících hřišť, sportovních ploch a
odpočinkových lokalit. Zaměříme se na větší využití rekreačního potenciálu Wolkerova údolí a nadále
podporujeme oživení veřejného prostoru Kociánka.

7.5

Nadále budeme podporovat zahraniční spolupráce škol, dobrovolných hasičů, sportovních a kulturních
organizací, seniorů a dalších subjektů projevujících zájem o tuto spolupráci.

7.6

Za významné kulturní a sportovní akce, které jsme připraveni výrazně finančně podpořit, považujeme hudební
festival Kocianovo Ústí, Kocianovu houslovou soutěž, Heranovu violoncellovou soutěž, Město v pohybu,
Ústecký advent, Ústeckou staročeskou pouť, Skiinterkriterium, Ústeckou 21, Rieter Open, Velkou cenu města
v karate.

7.7

Nadále budeme podporovat činnost DDM, ZUŠ, Malé scény, Senior klubu, Klubu přátel umění a ostatních
spolků a organizací, které splňují grantová kritéria.

7.8

Připravíme návrh možného využití bývalé restaurace v Roškotově divadle pro vlastní činnost Klubcentra a za
účelem spolkové činnosti.

7.9

Zpracujeme Plán rozvoje sportu, který bude definovat podmínky podpory města.

8.

ŠKOLSTVÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ

8.1

Zajistíme finanční prostředky na údržbu a obnovu stávajících budov mateřských a základních škol a budeme
podporovat a iniciovat aktivity, které souvisejí s činností předškolní a školní mládeže.

8.2

Zachováme grantovou podporu na vzdělávací a protidrogové projekty. Naší prioritu mají školské projekty
zaměřené na trvale udržitelné hodnoty a ekologické aktivity.

8.3

Podporujeme iniciativy, které v našem městě reprezentují inovativní směry ve vzdělávání.

8.4

Podpoříme vznik center neformálního setkávání a celoživotního vzdělávání ve školských zařízeních zřizovaných
městem a podporujeme posílení zapojení rodičů, žáků a učitelů do rozhodování a plánování škol.

8.5

Podpoříme vedení škol ve víceletém plánování jejich zařízení a umožníme jim smysluplné vytváření finanční
rezervy, která bude použita v souladu s dlouhodobou koncepcí školy.

8.6

Zachováme stávající grantovou podporu neziskových organizací s důrazem na potřebnost dotované služby.
Zavazujeme se nesnížit současné grantové finanční limity na sociální činnost s tím, že dotace budou poskytovány
pouze transparentním organizacím. Zachováme a zefektivníme proces komunitního plánování sociálních služeb
v návaznosti na plánování v rámci celého kraje.

8.7

Umožníme rozšíření nabídky Domova důchodců o vznik lůžek přechodné péče a zachováme podporu a potřebné
investice do jeho rozvoje a do rozvoje Centra sociálních služeb. Zajistíme přemístění stacionáře do nově
rekonstruované budovy v ul. Čs. armády.

8.8

Pozornost budeme věnovat podpoře terénních služeb – pečovatelská služba zřízená městem a hospicová služba.

8.9

Finančně podpoříme aktivity osob v seniorském věku a Senior dopravu. Nadále budeme podporovat Veletrh
sociálních služeb, Integrační den zdravotně postižených osob, nízkoprahové zařízení KAMIN, příměstské tábory a
pobyt dětí ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí.

8.10

Ve spolupráci s neziskovými organizacemi vytvoříme podmínky pro umožnění samostatného bydlení osob
s mentálním a duševním postižením a pro realizaci prostupného bydlení.

8.11

Prostřednictvím Městské policie UO prověříme možnost zajištění bezpečnosti osamělých osob seniorského věku.

8.12

Nadále budeme podporovat Nadační fond „S námi je tu lépe!“ založený Orlickoústeckou nemocnicí a.s.

9.

BEZPEČNOST

9.1

Nadále budeme podporovat spolupráci mezi Městskou policií UO a Policií ČR se zaměřením na prevenci
kriminality a porušování veřejného pořádku. Podpoříme činnost asistenta prevence kriminality. Spolupráce
v této oblasti bude pokračovat také se základními a středními školami.

9.2

Prioritní zůstává efektivnost činnosti Městské policie UO zejména při předcházení trestné činnosti a při řešení
rušení nočního klidu. Činnost městské policie zaměříme zejména na řešení dopravy v klidu, dále pak na
potlačování vandalismu a na negativní sociální jevy.

9.3

Vyhodnotíme současné umístění jednotlivých bodů kamerového systému a zajistíme následnou obnovu nebo
případné rozšíření ve snaze zvýšit bezpečnost občanů.

9.4

Po regulaci hazardu na území města budeme pokračovat v kontrole restaurací s neomezenou pracovní dobou a
zaměříme se na kontrolu konzumace a prodej alkoholu nezletilým osobám.

9.5

Zajistíme plnohodnotný rozvoj a obnovu techniky jednotek sboru dobrovolných hasičů a v souladu s plánem
investic města zajistíme přístavbu hasičské zbrojnice SDH Černovír.

9.6

Na základě odborné analýzy rozlivových poměrů a za předpokladu získání dotačního zdroje jsme připraveni
podpořit realizaci Protipovodňových opatření na Tiché Orlici.

10. INFORMOVANOST A KOMUNIKACE S OBČANY
10.1 Budeme zajišťovat včasnou aktualizaci webových stránek města včetně prezentace připravovaných projektů a
záměrů. Informovanost občanů zajistíme prostřednictvím Ústeckých listů a pravidelnými diskusemi veřejnosti
s vedením města. Se zásadními a významnými záměry budeme seznamovat prostřednictvím panelové diskuse.
10.2 Nadále budeme zveřejňovat výsledky hlasování rady a zastupitelstva města jmenovitě. Zajistíme pořízení a
zveřejnění obrazového a zvukového záznamu a zveřejnění zápisu z jednání zastupitelstva města.
10.3 Nadále budeme zveřejňovat zápisy z jednání výborů ZM a komisí RM včetně jmenovitého přehledu účasti členů.
Ústí nad Orlicí, prosinec 2018
Zastupitelé zvolení za Sdružení nezávislých kandidátů – OUŠŤÁCI
Zastupitelé zvolení za Sdružení nezávislých kandidátů – ÚSTÍ ŽIJE
Zastupitelé zvolení za Občanskou demokratickou stranu s podporou nezávislých kandidátů
Zastupitelé zvolení za Křesťanskou demokratickou unii – Československou stranu lidovou

