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Úvodní slovo

Úvodní
slovo

Vážení spoluobčané, 

Městský úřad Ústí nad Orlicí vám již tradičně předkládá 
výroční zprávu města a městského úřadu za uplynulý rok 
2018, v pořadí již osmou. V této zprávě naleznete řadu zají-
mavých a užitečných informací, které vám podají v základním 
rozsahu stručný přehled o naší činnosti. V přehledných tabul-
kách a grafech se můžete seznámit s vybranými agendami, 
které občanům náš městský úřad poskytuje.

V  ří jnu roku 2018 se uskutečnily volby do Zastupitelstva 
města Ústí nad Orlicí. Městský úřad organizačně tyto volby 
zajišťoval, a to i pro obce v rámci svého obvodu, jako regis-
trační úřad. V Zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí došlo 
k obměně pouze čtyř zastupitelů a zároveň ke změně na pozici 
místostarosty města. 

GDPR bylo v roce 2018 velmi často zmiňovaným termínem, 
se kterým se musel vypořádat i náš městský úřad. Obecné 
nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních 
údajů v evropském prostoru, který od 25. května 2018 přímo 
stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv 
subjektu údajů (fyzické osoby). 

Městská autobusová doprava v Ústí nad Orlicí, která byla 
zahájena v roce 2017, byla občany v roce 2018 využívána 
v takové míře, že ke konci roku 2018 musel být pro nedosta-

tečnou kapacitu nasazen větší autobus. Ceny jízdného i počet 
spojů zůstaly stejné.

V roce 2018 došlo ke zrušení místní příslušnosti žadatelů 
o řidičský průkaz a bylo zahájeno pořizování fotografií přímo 
na pracovišti registru řidičů. Od července se vydávají elek-
tronické občanské průkazy (e-OP), a to bez poplatku 500 Kč, 
které občan může využívat pro další aplikace. Těmito změ-
nami bylo dokončeno plánované rozvolnění místní příslušnosti 
úřadů, což bezesporu vede k větší dostupnosti a komfortu při 
vyřizování záležitostí na úřadech.  

Vážení spoluobčané, věřím, že jste byli v roce 2018 s prací 
a osobním přístupem zaměstnanců Městského úřadu Ústí 
nad Orlicí spokojeni a chtěl bych vás ujistit, že i v roce 2019 
budeme usilovat o zlepšování poskytovaných služeb a infor-
mací. V souvislosti s tím bych vás rád požádal o nové podněty 
či připomínky k naší činnosti.

Ing. Marcel Klement
tajemník Městského úřadu Ústí nad Orlicí
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Zdroj: Český statistický úřad, Český hydrometeorologický ústav

Základní
údaje

Rozloha správního obvodu

Základní údaje o správním obvodu města 
Ústí nad Orlicí

190,43 km2

Počet obcí správního obvodu 
(včetně Ústí nad Orlicí)

16

Průměrná míra nezaměstnanosti 
v okrese Ústí nad Orlicí

1,9 %

Průměrná míra nezaměstnanosti 
v Pardubickém kraji

2,2 %

Rozloha katastru města

Základní údaje o městě Ústí nad Orlicí

36, 36 km2

Počet obyvatel města 14 263

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. 2018.

Pozn.:
Průměrná míra nezaměstnanosti v okrese Ústí nad Orlicí opro-
 ti roku 2017 klesla o 0,8 %. Průměrná míra nezaměstnanosti 
v Pardubickém kraji meziročně klesla o 0,8 %.

Počet obyvatel města Ústí nad Orlicí se oproti roku 2017 snížil 
o 50 obyvatel.

Základní údaje

Vybrané meteorologické údaje ve městě Ústí nad Orlicí

1981–2010

7,58 °Cměsíční teplota vzduchu

Průměrné výstupy z meteorologických měření

61 mmúhrn srážek 

2018

9,66 °C

44,7 mm
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Rozpočet na rok 2018 město sestavovalo s ohledem na stá-
vající vnější i vnitřní podmínky. Vnější podmínky hospodaření 
místních samospráv byly v roce 2018 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 203 mil. Kč 
v roce 2017. 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 2018 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 letech 
2011 – 2017 rychle klesala. Na konci roku 2017 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 dovo-
lila finanční situace města zvýšit objem plánovaných investic.

Rozpočet na rok 2018 byl navržen a schválen jako schodkový. 
Sestavení takového rozpočtu umožnily dobré výsledky hospoda-
ření města v roce 2017 (přebytek rozpočtu ve výši přes 5 mil. Kč 
proti plánovanému schodku ve výši přes 45 mil. Kč), které umož-
nily zapojit do výdajů rozpočtu roku 2018 částku více než 1,5 mil. 
Kč z běžného účtu města a z běžných účtů účelových fondů a 52 
mil. Kč z předem nasmlouvaných ale zatím nečerpaných úvěrů. 
Příjmy města byly schváleny ve výši 300 085 tis. Kč a výdaje 
ve výši 354 187 tis. Kč. Plánovaný schodek rozpočtu předsta-
voval částku 54 102 tis. Kč. Schválený rozpočet byl charakte-
ristický tím, že se oproti minulým letům výrazně zvýšil objem 
plánovaných investic financovaných částečně z nových úvěrů.

Sestavení rozpočtu na rok 2018

Zdroj: Finanční odbor

Finanční
hospodaření

39 886
32 724

52 556
57 821

47 362

167 590

Investice 2010—2018
(v tis. Kč)

2016 20172010 2011 2012 2013 2014 2015

43 347

70 247

2018

98 264

Úvěry a půjčky 2010—2018 
(v tis. Kč)

20162010

127 875

2011 2012

116 350

101 228

2013 2014

88 429 87 378

2015

76 240

59 420

2017

49 697

2018

75 484
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Finanční hospodaření

Větší dopad na výsledek hospodaření měly úspory ve výdajích, 
které byly o cca 41 mil. Kč nižší, než předpokládal plán. Úspor-
nější, 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 nevý-
znamně zvýšila. Investiční aktivita se zvýšila až v roce 2017. 
I když plán investic na rok 2018 byl poměrně ambiciózní, nepo-
dařilo se jej zcela naplnit. Části úspor v oblasti investic v roce 
2018 bylo ovšem dosaženo přesunem realizace investičních 
projektů do roku 2019. 

Hospodaření města za rok 2018 bylo přezkoumáno krajským 
úřadem a auditorem. Při přezkumu nebyly zjištěny v hospo-
daření města nedostatky. 

V průběhu roku 2018 došlo na základě rozpočtových opatření 
schválených orgány města k navýšení příjmové i výdajové 
části rozpočtu o cca 16 %, a to zejména opatřeními Minister-
stva financí ČR a jiných ministerstev, které přidělily městu pro-
středky např. na výkon státní správy, na provoz příspěvkových 
organizací města, na ochranu obyvatelstva a také zvýšením 

rozpočtu daňových příjmů. Kromě toho bylo na financování 
rekonstrukce domu č.p. 300 na Dukle sjednáno zvýšení úvěru 
z 12 mil. Kč na 25 mil. Kč, tj. o 13 mil. Kč. 

Orgány města zajistily plnění hlavních cílů finančního hospo-
daření stanovených ve schváleném rozpočtu. Oproti plánova-
nému schodku upraveného rozpočtu ve výši přes 62 mil. Kč se 
podařilo dosáhnout výsledku hospodaření o více než 35 mil. Kč 
lepšího, když výsledkem hospodaření byl schodek ve výši 27 
mil. Kč. Na 98,5 % se podařilo naplnit plánovaný objem příjmů, 
když menší plnění rozpočtu příjmů daňových a kapitálových 
vyrovnalo překročení plnění příjmů nedaňových.

2 |
Vývoj finančního hospodaření v průběhu roku 2018

Přehled hospodaření města Ústí nad Orlicí k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)

% plnění UR

98,72 %

113,15 %

84,39 %

97,25 %

100,00 %

98,45 %

89,45 %

98,01 %

Upravený rozpočet

225 545,51

18 020,84

17 500,00

77 586,61

8 393,96

347 046,92

90 787,21

65 350,57

Schválený rozpočet

223 880,00

22 075,98

17 500,00

29 312,60

7 316,74

300 085,32

95 292,06

63 735,00

Skutečnost

222 667,82

20 390,50

14 768,22

75 456,61

8 393,96

341 677,11

81 210,25

64 050,49

Daňové příjmy

Nedaňové příjmy

Kapitálové příjmy

Neinvestiční dotace

Investiční dotace

Příjmy celkem

Provozní výdaje

Osobní výdaje

97,97 %

98,49 %

77,80 %

90,02 %

43,30 %

6 027,31

121 185,76

126 298,46

409 649,31

-62 602,39

2 721,50

72 551,28

119 887,87

354 187,71

-54 102,39

5 905,17

119 351,64

98 263,88

368 781,43

-27 104,32

Daně a odvody 
do státního rozpočtu

Příspěvky a dotace, 
finanční výdaje

Kapitálové výdaje

Výdaje celkem

Výsledek hospodaření

Struktura 
příjmů

65,1 %
Daňové příjmy

6,0 %
Nedaňové příjmy

4,3 %

22,1 %

2,5 %

Kapitálové
příjmy

Neinvestiční
dotace

Investiční
dotace

Téměř 2/3 objemu rozpočtu příjmů činí příjmy daňové, z nichž 
největší položkou je daň z přidané hodnoty ve výši přes 95 
mil. Kč. Další významné daňové příjmy tvoří daně z příjmu ze 
závislé činnosti (mzdy) ve výši téměř 50 mil. Kč a z příjmu 
právnických osob ve výši přes 41 mil. Kč. 

Z neinvestičních dotací jsou nejvýznamnější dotace na výkon 
státní správy, kterou městský úřad zajišťuje v přenesené 
působnosti (stavební a živnostenský úřad, ochrana životního 
prostředí, cestovní doklady, občanské a řidičské průkazy, evi-
dence vozidel, sociální věci, volby apod.) ve výši přes 28 mil. 
Kč. Dalších více než 32 mil. Kč poskytl stát prostřednictvím  
Pardubického kraje na  provoz zařízení sociálních služeb. 

3 |
Významné položky v příjmech a výdajích
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správa hřbitovů a provoz krytého plaveckého bazénu, aqua-
parku, zimního stadionu a sauny. 

Investiční a  neinvestiční výdaje na  provoz, rekonstrukce 
a modernizace školských zařízení činily v roce 2018 téměř 43 
mil. Kč, výdaje na kulturu a památkovou péči a podporu sportu 
téměř 29 mil. Kč. Sociální služby, tj. domov důchodců, penzion 
pro důchodce, pečovatelská služba, stacionář a podobná zaří-
zení obdržely z městského rozpočtu přes 41 mil. Kč.

Provoz města a městského úřadu stál přes 69 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 
11 mil. Kč.

O průběžném plnění rozpočtu v roce 2018 město podrobně 
informovalo veřejnost na svých internetových stránkách, 
na kterých zřídilo sekci „Klikací rozpočet města“.

V letech 2019–2020 a i v několika dalších letech hodlá město 
zvýšit investiční aktivitu, a to zejména v souvislosti s revitali-
zací rozvojového území areálu podniku Perla. Tyto investice 
budou financovány jak z vlastních zdrojů města, tak z dotací 
v rámci programů na revitalizaci brownfieldů, doplněných 
úvěrovými prostředky. Zodpovědná rozpočtová politika 
v minulých letech, která vedla k radikálnímu snížení zadluže-
nosti, umožňuje městu využít v dalších letech při f inancování 
významných investic ve větší míře i dlouhodobé investiční 
úvěry. Jak vysoké budou, určí finanční analýza, kterou si město 
nechává zpracovat. 

Z hospodářské činnosti města bylo do příjmu převedeno 
téměř 5 mil. Kč. Menší dotace potom město dostává ze 
státního rozpočtu, z rozpočtu kraje a z rozpočtu Evropské 
unie na  f inancování činnosti městské knihovny, na rozvoj  
školství, obnovu kulturních památek, kulturní a vzdělávací  
akce a projekty.

Nejnákladnější oblastí, kterou město f inancuje výlučně ze 
svých vlastních příjmů, je péče o  vzhled a  čistotu města 
včetně financování veřejných služeb, která si vyžádala výdaje 
ve výši téměř 74 mil. Kč. Sem patří zejména údržba komuni-
kací jak zimní, tak i letní, jejich opravy, péče o zeleň, nakládání 
s odpady, údržba veřejného osvětlení, parkovacího systému, 

Struktura 
výdajů

26,6 %
Kapitálové výdaje

17,4 %
Osobní výdaje

32,4 %
Příspěvky a dotace, 
finanční výdaje

1,6 %
Daně a odvody 
do státního rozpočtu

22,0 %
Provozní výdaje 

a rezervy 4 |
Výhled hospodaření města na roky 2019–2020

Přehled 
získaných dotací
Zdroj: Finanční odbor

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2018

Přiděleno (Kč)

21 828 600Globální dotace na výkon státní správy

Označení účelové dotace

838 691,58

390 082Volba prezidenta

Zkvalitnění výkonu sociální práce + Profesionalizace sociální práce

2 563 860,95

674 953,12Vypracování územního plánu 

Snížené energetické náročnosti MŠ Na Výsluní

39 703,12Vypracování územního plánu 

519 184,50Mobilní pečovatelská služba

110 000

3 960 000Výdaje na činnost v agendě OSPOD

Podpora soutěží a přehlídek

2 686 239,40Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání pro MŠ a ZŠ

63 000

280 000Český videosalon

Veřejné informační služby knihoven

36 300

1 525 000Program regenerace památkových zón

Táborový pobyt pro znevýhodněné děti

30 000Krajská postupová přehlídka scénického tance

Vyčerpáno (Kč)

21 828 600

838 691,58

393 022,08

2 563 860,95

674 953,12

39 703,12

519 184,50

110 000

4 081 626,47

2 686 239,40

63 000

280 000

33 936

1 525 000

30 000

525 000Volby do Senátu a zastupitelstev obcí

726 544

750 286,25Rozvoj praktických dovedností na ZŠ Bří Čapků

Výkon sociální práce-kromě OSPOD

3 104 256,75

67 053Výdaje jednotek SDH obcí

Dovybavení sběrného dvora

197 000Asistent prevence kriminality

40 915 754,67

487 432,02

726 544

750 286,25

3 104 256,75

67 053

197 000

41 000 389,24Celkem ze státního rozpočtu
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Přehled získaných dotacíPřehled získaných dotací

Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem a obcemi v roce 2018

73 982 729,67 74 067 364,24Celkem z vyšších rozpočtů a rozpočtů obcí

33 066 975,00 33 066 975,00Celkem z rozpočtu Pardubického kraje a obcí

Přiděleno (Kč)

32 551 000Podpora sociálních služeb

Označení účelové dotace

80 000

30 000Český videosalon

Mezinárodní soutěž – Kocianova houslová soutěž

17 000

170 000Program podpory a památkové péče

Krajská postupová přehlídka scénického tance

92 275Činnost a provoz turistického informačního centra

10 000Doplnění fondu zvukových knih

116 700Dotace od obcí – Veřejnosprávní smlouvy

Vyčerpáno (Kč)

32 551 000

80 000

30 000

17 000

170 000

92 275

10 000

116 700

Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem a obcemi v roce 2018

73 982 729,67 74 067 364,24Celkem z vyšších rozpočtů a rozpočtů obcí

33 066 975,00 33 066 975,00Celkem z rozpočtu Pardubického kraje a obcí

Přiděleno (Kč)

32 551 000Podpora sociálních služeb

Označení účelové dotace

80 000

30 000Český videosalon

Mezinárodní soutěž – Kocianova houslová soutěž

17 000

170 000Program podpory a památkové péče

Krajská postupová přehlídka scénického tance

92 275Činnost a provoz turistického informačního centra

10 000Doplnění fondu zvukových knih

116 700Dotace od obcí – Veřejnosprávní smlouvy

Vyčerpáno (Kč)

32 551 000

80 000

30 000

17 000

170 000

92 275

10 000

116 700

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2018

Přiděleno (Kč)

21 828 600Globální dotace na výkon státní správy

Označení účelové dotace

838 691,58

390 082Volba prezidenta

Zkvalitnění výkonu sociální práce + Profesionalizace sociální práce

2 563 860,95

674 953,12Vypracování územního plánu 

Snížené energetické náročnosti MŠ Na Výsluní

39 703,12Vypracování územního plánu 

519 184,50Mobilní pečovatelská služba

110 000

3 960 000Výdaje na činnost v agendě OSPOD

Podpora soutěží a přehlídek

2 686 239,40Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání pro MŠ a ZŠ

63 000

280 000Český videosalon

Veřejné informační služby knihoven

36 300

1 525 000Program regenerace památkových zón

Táborový pobyt pro znevýhodněné děti

30 000Krajská postupová přehlídka scénického tance

Vyčerpáno (Kč)

21 828 600

838 691,58

393 022,08

2 563 860,95

674 953,12

39 703,12

519 184,50

110 000

4 081 626,47

2 686 239,40

63 000

280 000

33 936

1 525 000

30 000

525 000Volby do Senátu a zastupitelstev obcí

726 544

750 286,25Rozvoj praktických dovedností na ZŠ Bří Čapků

Výkon sociální práce-kromě OSPOD

3 104 256,75

67 053Výdaje jednotek SDH obcí

Dovybavení sběrného dvora

197 000Asistent prevence kriminality

40 915 754,67

487 432,02

726 544

750 286,25

3 104 256,75

67 053

197 000

41 000 389,24Celkem ze státního rozpočtu

Pozn.:
Výdaje nad rámec přidělených dotací budou městu doplaceny v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018.

Český videosalón v Malé scéně
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Správa
majetku města
Zdroj: Odbor správy majetku města a majetkoprávní odbor

12 803 330

1 919 000

457 440

1 285 870

prodej podílů v bytovém družstvu

příjem z prodeje pozemků 

Vybrané příjmy a výdaje v roce 2018 (v tis. Kč)

Příjmy

3 881 769

1 000 000poskytnutí investičního příspěvku 
v lokalitě „K Letišti“

výdaje na nákup pozemků

Výdaje

věcná břemena

pronájem pozemků 

1 071 000pronájem vybraných nemovitostí 
a technologií

4 189  000investice do bytového fondu

1 382 000investice do nebytových prostor

V rozpočtu města Ústí nad Orlicí byla na investice a velké opravy 
vyčleněna celková částka 117 mil. Kč, během roku se podařilo 
realizovat stavby v celkovém objemu 97 mil. Kč. Mezi nejvýznam-
nější akce provedené v roce 2018 patřily:   

Revitalizace centra městské památkové zóny   
(Propojení ulice Kostelní s ulicí Husovou) 
Náklady roku 2018:  8,57 mil. Kč
Celkové náklady:   9,77 mil. Kč
Zahájení akce:   září 2017
Ukončení akce:    duben 2018

Výstavba nového chodníku v ulici Pražská, Kerhartice
Náklady roku 2018:  2,0 mil. Kč
Celkové náklady:   2,0 mil. Kč
Zahájení akce:    srpen 2018
Ukončení akce:    říjen 2018

Rekonstrukce chodníku a propojovací komunikace 
v ulici Kladská
Náklady roku 2018:  960 tis. Kč
Celkové náklady:   960 tis. Kč
Zahájení akce:    květen 2018
Ukončení akce:    červenec 2018

Rekonstrukce ulic Havlíčkova, Černá 
a Příkopy před Malou scénou
Náklady roku 2018:  3,4 mil. Kč

V květnu roku 2018 došlo k organizačním změnám v oblasti 
majetkoprávní působnosti. Do nově vzniklého odboru správy 
majetku města byly zařazeny kompetence týkající se správy 
bytového a nebytového městského fondu, městského pojištění 
a správy městských lesů.  Majetkoprávní odbor nadále zajišťuje 
úkony spojené s městskými pozemky a zabezpečuje evidenci 
městského majetku.

Organizační složka Správa lesů města Ústí nad Orlicí zajišťuje 
komplexní hospodaření na lesních pozemcích o celkové výměře 
porostní plochy 463 ha. V oblasti pěstební činnosti zajišťuje 
zalesňování holin, podporu přirozeného zmlazení, s následnou 
ochranou proti škodám způsobených zvěří a buřeni. V oblasti 
obnovy porostů zajišťuje realizaci těžebních úkonů a transpa-
rentního prodeje dřevní hmoty. Nadále podporuje přírodě blízké 
hospodaření v podobě podpory biodiverzity a krajiny, což je dolo-
ženo vlastnictvím certifikátu PEFC.

Farmářské trhy

V roce 2018 se v době od března do prosince na Mírovém 
náměstí konalo 10 farmářských trhů a dva adventní trhy. Před-
mětem prodeje bylo pouze zboží, které tematicky odpovídalo 
charakteru farmářských a adventních trhů a vycházelo z české 
tradice, a to zejména z tradice pěstování plodin, chovu hospo-
dářských zvířat a výroby potravinářských produktů. Podmínkou 
prodeje bylo, aby nabízené farmářské produkty splňovaly jistotu 
o původu, kvalitě a hygienické nezávadnosti.

Celkové náklady:   4,65 mil. Kč
Zahájení akce:    září 2017
Ukončení akce:    červen 2019

MŠ Ústí nad Orlicí, Na Výsluní   
– snížení energetické náročnosti
Náklady roku 2018:  7,95 mil. Kč
Celkové náklady:   12,53 mil. Kč
Zahájení akce:    červenec 2017
Ukončení akce:    říjen 2018

MŠ Ústí nad Orlicí, Pod Lesem   
– rekonstrukce a přístavba budovy
Náklady roku 2018:  7,51 mil. Kč
Celkové náklady:   9,04 mil. Kč
Zahájení akce:    září 2017
Ukončení akce:    červen 2018

MŠ Ústí nad Orlicí, Černovír   
– rekonstrukce schodišť a septiků
Náklady roku 2018:  377 tis. Kč
Celkové náklady:   377 tis. Kč
Zahájení akce:    červenec 2018
Ukončení akce:   srpen 2018

MŠ Ústí nad Orlicí, Heranova   
– výměna venkovní dlažby v areálu MŠ (2. etapa) 
Náklady roku 2018:  630 tis. Kč
Celkové náklady:   630 tis. Kč

Zdroj: Odbor rozvoje města

Významné
stavební akce
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Významné stavební akce Významné stavební akce

Zahájení akce:    červen 2018
Ukončení akce:    červenec 2018

MŠ Ústí nad Orlicí, Sokolská – přístavba venkovní dílny
Náklady roku 2018:  1,3 mil Kč
Celkové náklady:   1,3 mil Kč
Zahájení akce:    červenec 2018
Ukončení akce:   září 2018

Stabilizační byty Dukla č.p. 300
Náklady roku 2018:  11,6 mil. Kč
Celkové náklady:   36 mil. Kč
Zahájení akce:    leden 2018
Ukončení akce:   říjen 2019

Revitalizace území Perla 01  
– demolice, projektová do kumentace Novostavba DDM, 
přípravné práce pro infrastrukturu v území
Náklady roku 2018:  14,83 mil. Kč
Zahájení akce:    leden 2017
Ukončení akce:   2019

Přemístění školní jídelny v ul. T. G. Masaryka
Náklady roku 2018:  1,58 mil. Kč
Celkové náklady:   12,84 mil. Kč
Zahájení akce:    srpen 2017
Ukončení akce:   srpen 2018

Rekonstrukce hasičské zbrojnice SDH Hylváty
Náklady roku 2018:  7 mil. Kč 
Celkové náklady:   7,5 mil. Kč
Zahájení akce:    září 2017
Ukončení akce:   červenec 2018

Rekonstrukce výtahu v domově důchodců  
– výměna obsahu strojovny, nová kabina
Náklady roku 2018:  1,15 mil. Kč 
Celkové náklady:   1,15 mil. Kč
Zahájení akce:    červen 2018
Ukončení akce:   říjen 2018

Modernizace evakuačních výtahů v centru sociální péče
Náklady roku 2018:  6,50 mil. Kč 
Celkové náklady:   9,63 mil. Kč
Zahájení akce:    březen 2018
Ukončení akce:   duben 2019

Přemístění stacionáře do ulice Čs. armády
Náklady roku 2018:  750 tis. Kč 
Celkové náklady:   35,53 mil. Kč
Zahájení akce:    září 2018
Ukončení akce:   září 2019

Dovybavení sběrného dvora
Náklady roku 2018:  3,7 mil. Kč
Celkové náklady:   4,4 mil. Kč
Zahájení akce:    září 2018
Ukončení akce:   2019

Městský mobiliář a zvelebení města, dovybavení 
infrastruktury služeb cestovního ruchu, obnova 
dětských hřišť a odpočinkových lokalit
Celkové náklady:   1 mil. Kč
Realizace akce:    v průběhu roku 2018

Aktivní turistika na Orlicko – Třebovsku

Na základě uzavřené smlouvy poskytuje město dobrovolnému 
svazku obcí Region Orlicko -Třebovsko každoročně příspěvek 
určený na investice podporující aktivní turistiku a provoz cyk-
lostezek. V roce 2018 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 apod. 

Mateřská škola Pod Lesem
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Název
kapitoly
Zdroj: ilustrační text
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Celkově město zaplatilo v roce 2018 za služby spojené s péčí  
o vzhled a čistotu města a další veřejné služby více než 55,64 
mil. Kč. 

Již třetím rokem probíhal motivační slevový systém pytlového 
sběru tříděných složek odpadů. I díky tomu se opět v Ústí nad 
Orlicí v roce 2018 podařilo meziročně zvýšit třídění plastu 
včetně nápojových kartonů o 18 % (256 tun), u papíru došlo 
k drobnému nárůstu o 0,5 % (284 tun), mírně o 5 % naopak 
kleslo třídění skla (156 tun), což je patrně dáno vývojem 
v používání obalů.  Občané odevzdali za rok 2018 celkem 
90 502 kusů pytlů tříděných složek odpadů, z toho 86 475 
kusů  s nárokem na slevu. Celkem tak na slevě z poplatku 
bude vyplaceno 864 750 Kč. Podařilo se vytřídit také o 38 % 
více kovů (88,5 tun). V Ústí nad Orlicí se tak využilo celkem 
783,8 tun surovin, což je meziročně o 12 % více. Postupně se 
rozšiřuje množství stanovišť s nádobami na separaci složek 
odpadů a sběr vyřazených elektrospotřebičů, svítidel, bate-
rií, šatstva a pilotně jsme zavedli několik nádob na kovové 
obaly od nápojů a potravin. Nadále plánujeme v roce 2019 
rozšířit síť nádob na kovové obaly a zavést sběr bioodpadu 
dům od domu do nádob, na jejichž pořízení jsme v roce 2018 
získali dotaci ze SFŽP. Třídění využitelných složek odpadů se 
stalo součástí dobrého image městských organizací, které 
jsou od roku 2017 zapojeny do systému odpadového hos-

podářství města. Díky tomu v našem městě výrazně neroste 
váha směsného komunálního odpadu.

Ukliďme Česko

Krásné jarní počasí 14.4.2018 provázelo čtvrtý ročník dobrovol-
nické akce v Ústí nad Orlicí „Ukliďme Česko“. Sešlo se 15 pracov-
níků městského úřadu, 10 dobrovolníků z řad občanů, pět dobro-
volných hasičů z jednotky Ústí nad Orlicí a pět dětí. S odvozem 
odpadu pomáhali čtyři pracovníci společnosti TEPVOS, s. r. o. 
Ústí nad Orlicí, s multikárami a nákladními vozy. K akci se také 
připojila romská komunita z Ústí nad Orlicí a Kerhartic s úklidem 
v okolí ulic J. K. Tyla a Sokolská. Podařilo se naplnit čtyři kontej-
nery a několik multikár nejrůznějším odpadem počínaje plastem, 
dřevem, dětským kočárkem, rozbitými zahradními grily, odho-
zeným kompletním porcelánovým servisem až po různé vyslou-
žilé elektrospotřebiče a ojeté pneumatiky. Uklidili jsme okolí ulic  

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

Péče o vzhled a čistotu města

J. K. Tyla, Sokolská, Špindlerova, okolí hřbitova a  marketů 
ve  městě, cyklostezku, svahy pod Amerikou a  další místa. 
Některé větší černé skládky, na které by dobrovolníci neměli 
síly, uklidilo město v Ústí nad Orlicí s technikou. Zakončila se 
tak série úklidů, které prováděly ústecké školy, školky a spolky.

Zeleň ve městě

•	 Údržba a výsadba zeleně z rozpočtu města Ústí nad 
Orlicí, odboru životního prostředí, 5,5 mil. Kč

I v roce 2018 jsme pokračovali v dlouhodobém plánu osadit 
vhodná místa nenáročnými trvalkami, které za malé náklady 
nadělají mnoho krásy a potěší i včely, čmeláky a motýly. Vybí-
ráme 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 lip vedle cyklo-
stezky od odbočky k letišti směr Oldřichovice, druhou etapu 

výsadeb trvalek a keřů v ulici Na Pláni, výsadby v okolí nově 
vybudovaného komunitního centra v Knapovci, regeneraci 
a doplnění zeleně v ulici Husova, za hotelem Poprad, u byto-
vého domu v ulici T. G. Masaryka, výsadby po rekonstrukci ulic 
Černá a Příkopy, doplnění keřů podél ulice Královéhradecká, 
nové výsadby u bytového domu v ulici Příčná, druhou etapu 
výsadeb v Hylvátech v Andělově, doplnění výsadeb v Hylvátech 
za kaplí a regeneraci kruhového objezdu v ulici Letohradská. 
Snažili jsme se na frekventovaných místech osázet oku laho-
dícími trvalkami drobná místa, jako jsou ostrůvky na přecho-
dech, jako tradičně jsme je doplnili o řadu závěsných trval-
kových mís na sloupy pouličního osvětlení v centru města. 
Podzimní výsadby několika tisíc cibulovin v parcích, v okolí 
silničního průtahu městem a na kruhových objezdech zhod-
notíme až v jarním aspektu 2019. Nejrozsáhlejším investičním 
počinem v založení nové zeleně byla regenerace bývalého 
hřbitova v centru městské památkové zóny a založení nového 
parku na jeho místě, o kterém se více dočtete dále. 

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

veřejné osvětlení a světelná signalizace na silnici I/14

celoroční údržba a opravy místních komunikací

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

sběr a svoz tříděných odpadů

sběr a svoz směsných komunálních odpadů

údržba zeleně

údržba a provoz hřbitovů

provoz veřejného WC

úklid černých skládek

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

2016 2017

12,0

6,5

6,4

0,0

5,6

10,2 

13,6

0,9

0,35

0,09

11,4

6,4

7,2

0,0

5,2

9,8

12,8

0,9

0,35

0,06

11,6

8,4

6,0

0,0

5,5

5,0

12,8

0,9

0,35

0,10

2018
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Péče o vzhled a čistotu města

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 bezpečnost-
ního hlediska o zeleň v okrajových částech města. Komplexní 
péče probíhá ve větších územích, jako je oblíbené výletní místo 
lesopark Wolkerovo údolí, prostranství Kociánky, prostory 
v okolí gymnázia, Palackého sadech a v přednádraží, ve městě 
v okolí silničního průtahu městem a parku Čs. legií. Pohledové 
výsadby trvalek a keřů jsou na několika místech, jak už je dob-
rou tradicí v Ústí nad Orlicí, doplněny letničkami. Zkrášlujeme 
tak Mírové náměstí, prostor Památníku odboje (u bubeníka), 
před nemocnicí, u Roškotova divadla, v 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 pod-
robovány bezpečnostnímu auditu odbornou firmou. Se sta-
vem jednotlivých dřevin se mohou občané seznámit na webo-
vých stránkách www.stromypodkontrolou.cz.

Environmentální výchova

•	  Ochrana přírody, environmentální výchova 0,57 mil. Kč

Již třetím rokem se (4.5.2018) pořáda pro ústecké školy 
a školky akce Den Země. Květnové jarní počasí bylo báječné 
a tak si mohly děti užít ochutnávku bylinkových čajů, ukázky 

produktů Střední školy zemědělské a  veterinární v  Lan-
škrouně, prezentaci Domu dětí a mládeže DUHA, představení 
a hry o včelařství s ochutnávkou medů, program záchrany 
života ČČK, představení práce záchranné stanice divokých 
zvířat Jaro Jaroměř, program Hry na vsi Ekocentra Paleta, 
ukázku činnosti Českého rybářského svazu, ukázky přizpů-
sobení živočichů v přírodě a Ústav pro hospodářskou úpravu 
lesů s lesní pedagogikou. 

Již několik let postupně rozmísťujeme po městě budky k pod-
poře hnízdění a  úkrytu ptáků, netopýrů, veverek a plchů.  
V Ústí nad Orlicí je již nyní rozmístěno 259 kusů budek. Kromě 
běžně hnízdících druhů sýkor, špačků, brhlíků a jiných pěvců 
se nám podařilo do budek nalákat i kavky, veverky, netopýry 
a vzácnější sovu puštíka obecného. Pro obvyklé pěvce je již 
budek po městě poměrně dostatek a tak se soustředíme 
na doplňování speciálních budek pro ty náročnější druhy, 
jako jsou skorci, konipasi, dravci a rorýsi. Budky jsou pouze 
náhrada za přirozená místa a tak ve Wolkerově údolí pone-
cháváme záměrně bezpečné doupné stromy pro strakapoudy 
a další ptáky, kteří jejich dutinová hnízda následně využívají. 
Také zde obnovujeme postupně drobné tůňky pro obojživel-
níky. Ve stavebních řízeních při zateplování domů dbáme 
na dobrou praxi instalace umělých hnízd do fasád pro rorýse 
a netopýry. Respekt k přírodě je podle nás základem k trvale 
udržitelnému rozvoji lidské společnosti.

Park u kostela

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

Město Ústí nad Orlicí v posledních deseti letech urazilo velký 
kus cesty v obnově nejvýznamnějších památkových objektů 
nacházejících se v Městské památkové zóně Ústí nad Orlicí. 
Každoročně jsou městem vkládány nemalé finanční prostředky 
do přípravy projektových dokumentací souvisejících s památ-
kovým fondem. Historická část města byla v intencích památ-
kové péče postupně rekonstruována. Jednou z aktivit péče 
o památky bylo vybudování parku u kostela.

Vznikem parku byla v roce 2018 dokončena revitalizace centra 
městské památkové zóny, na jejíž realizaci je Ústí nad Orlicí 
právem hrdo. V centru města, u kostela Nanebevzetí Panny 
Marie vznikl nádherný park, oddechové a meditační místo, ale 
také komunikační křižovatka mezi centrem a podměstím. 

Záměr představitelů města Ústí nad Orlicí vybudovat park 
kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie se datuje již do roku 
1908. K jeho uskutečnění tak došlo až po 110 letech. Důle-
žitým milníkem pro naplnění myšlenky vybudování parku byl 
rok 2011, kdy nově zvolené vedení města vstoupilo do jednání 

s ústeckým děkanstvím a požádalo o spolupráci na záměru 
zpřístupnění starého hřbitova, který přestal sloužit svému účelu 
již v roce 1893.

Nově vzniklý park, nacházející se na místě zaniklého hřbitova, 
respektuje původní místo, zároveň umožňuje průchod a vytváří 
prostor k meditaci nebo odpočinku v samém centru města. 

Park je výsledkem realizace projektu Revitalizace centra měst-
ské památkové zóny. Postupně byla opravena střecha kostela 
a ohradní zeď, restaurovány staré náhrobky a kamenné sochy, 
obnoven stávající a rozmístěn městský mobiliář, instalováno 
veřejné osvětlení, slavnostní nasvícení a kamerový dohledový 
systém a vysazena nová zeleň. Kromě ošetření stávajících 
stromů a výsadby nových, byly založeny estetické záhony s keři 
a trvalkami. V okolí cest a odpočinkových míst byly založeny 
nové kvalitní trávníky. Progresivním počinem v této souvislosti 
bylo vytvoření několika jímek na dešťovou vodu k zálivce celého 
areálu. Parkem prochází kamenná cesta, která je zároveň ces-
tou historií a kulturou města. Jednotlivé kamenné prahy připo-

Den země ve Wolkerově údolí
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Park u kostela

mínají dvanáct významných milníků z více jak 700leté historie 
Ústí nad Orlicí. Cesta také propojuje náměstí s Roškotovým 
divadlem. 

V parku se nacházejí dvě kaple. První z nich, kaple Panny Marie 
Útěšné, je připojena přímo ke kostelu a druhá sloužila v minu-
losti jako márnice. Z té byla učiněna meditační kaple svatého 
Jana Pavla II., která je srdcem tohoto parku. Zde se mohou lidé 
prostřednictvím moderního umění dotknout věcí, které se týkají 
duše, zastavit se, meditovat a přemýšlet o životě. Meditační 
kaple zve k tichu, které je ale možné narušit úderem netradič-
ních zvonů. Sedm trubicových zvonů zavěšených na stěnách lze 
rozeznít mírným pohybem ruky. Na trachytové dlažbě, pokryté 
světlem prozářenými sklíčky, leží otevřené srdce složené 
z mozaiky, kterou tvoří asi 22 tisíc kostiček kamene a barev-
ného skla. Vnitřní prostor kaple obepíná mozaikový sokl, kore-
spondující s objektem srdce. Na stěnách jsou fresky andělů, 
v jejichž křídlech se vznášejí děti. Prostor doplňují dvě sochy 
andělů z polychromovaného dřeva.

Revitalizace centra městské památkové zóny byla dokončena 
společným úsilím města Ústí nad Orlicí a ústeckým děkanstvím, 
za přispění Ministerstva kultury a Pardubického kraje a díky 
velkému množství občanů města i dalších sponzorů a dárců, 
kteří se podíleli na veřejné sbírce organizované děkanstvím. 
Celkové náklady za uplynulých pět let představovaly téměř 
18 mil. Kč. Na této částce se město Ústí nad Orlicí podílelo 
z vlastního rozpočtu necelými 11 mil. Kč, děkanství 3,5 mil. 
Kč a dotace činily 3,5 mil. Kč.

Kromě toho, že si park okamžitě získal oblibu u občanů, zís-
kala několikaletá snaha města o rozvoj městské památkové 
zóny regionální ocenění. Město se stalo v závěru roku i díky 
této významné akci vítězem krajského kola za nejlepší přípravu 
a realizaci v rámci Programu regenerace městských památ-
kových rezervací a městských památkových zón v roce 2018 
za Pardubický kraj. Získalo tím odměnu  město odměnu ve výši 
100 tis. Kč na další aktivity v této oblasti a postoupilo do kola 
celostátního, kde se utká se všemi vítězi krajských kol.

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

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností na rok 2018

Program Ministerstva kultury ČR je určen na  zachování 
a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nacházejí 
mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kultur-
ními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky. 
Částka stanovená pro ORP Ústí nad Orlicí v roce 2018 činila 
650 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 – 3. etapa 
 restaurování
•		 železniční stanice Ústí nad Orlicí, č. p. 684 – pokračování  
 obnovy střechy
•		 venkovský dům č. p. 102, Řetová – obnova oken a dveří 
•		 sýpka, st.p.č. 121, Perná, Orlické Podhůří – pokračování  
 obnovy fasády

Finanční prostředky města přidělené v oblasti   
památkové péče

V roce 2018 byly poskytnuty dotace rovněž 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 2018. Finančí prostře-
dky byly použity na výměnu 7 oken u domu č. p. 582, v ul. 
Husova,  na výměnu vchodových dveří u domu č. p.  360, v ul. 
M. J. Kociana, všechny se nacházejí v Městské památkové  
zóně Ústí nad Orlicí.

Program regenerace Městské památkové zóny (MPZ) 
Ústí nad Orlicí

Na území městské památkové zóny se nacházejí historicky 
významné a cenné stavby pro naše město. Mnohé z nich byly 
vzhledem k obdrženým finančním prostředkům z Programu 
regenerace městské památkové zóny a  městské památ-
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kové rezervace obnoveny do svého původního stavu. Jedná 
se zejména o památkové objekty v majetku římskokatolické 
církve, fyzických osob a v neposlední řadě i objekty v majetku 
města. Město se finančně podílí společně s vlastníky na obnově 
kulturních památek v městské památkové zóně.

Město Ústí nad Orlicí obdrželo z Programu regenerace městské 
památkové zóny na rok 2018 dotaci ve výši 1,5 mil. Kč. Z této 
dotace a z finančních prostředků města ve výši 56 tis. Kč byla 
v roce 2018 zrealizována oprava následujících objektů:

•		 Areál kostela Nanebevzetí P. Marie – Útěchová kaple, 
 restaurování kamenných prvků části fasády a sochařské  
 výzdoby, restaurování oken a dveří, obnova fasády a další 
 související práce
•		 Areál kostela Nanebevzetí P. Marie – márnice, obnova 
 krovu a střechy a další související práce
•		 Dům č. p. 9, Mírové náměstí, Ústí nad Orlicí – restaurování 
 soklu a pilířů
•		 Hernychova vila č. p. 72, ul. 17. listopadu, Ústí nad Orlicí 
 – restaurování sochy sv. Floriána

Památková péče

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.

V roce 2018 došlo ke změně na postu ředitelek. Od 1. 8. 2018 
je novou ředitelkou Mateřské školy Klubíčko Ústí nad Orlicí, 
Dělnická 67, paní Vladislava Carbová a v Základní škole Ústí 
nad Orlicí, Školní 75, paní Mgr. Helena Klosová.
      
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 2018 bylo na dotacích a příspěvcích do oblasti škol-
ství pro 20 žadatelů (14 žadatelů zřizovaných městem Ústí 
nad Orlicí, 6 žadatelů ostatních zřizovatelů) rozděleno celkem  
446 200 Kč. Mezi školy a školská zařízení, která zřizuje město 

Ústí nad Orlicí, bylo rozděleno 302 600 Kč. Výše dotace na  
1 dítě v mateřské škole činí 117 Kč a v základní škole 143 Kč. 
Školy ostatních zřizovatelů obdržely 143 600 Kč.

Cena COMENIUS 

Dne 26. června 2018 byla nejlepším žákům ústeckých základ-
ních škol, nižšího stupně víceletého gymnázia a žákům spe-
ciální základní školy v obřadní síni ústecké radnice starostou 
města předána Cena COMENIUS. Cena je udělována za stu-
dijní výsledky, záslužný čin, umělecký přínos, umístění v sou-
těžích či propagaci města. 
Cenou Comenius bylo oceněno celkem 9 žáků.

Socha sv. Floriána 
na budově Hernychovy vily
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Školství Školství

Přehled městem poskytnutých finančních prostředků 
na specifické aktivity příspěvkových organizací zříze-
ných městem v oblasti školství (nad rámec příspěvku 
na provoz)

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

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

(v Kč)

7 500Podpora realizace čtyř tematických projektů

Specifická aktivita

(v Kč)

5 500Podpora realizace tří tematických projektů

Specifická aktivita

(v Kč)

4 000Podpora realizace dvou tematických projektů

Specifická aktivita

(v Kč)

11 000Podpora realizace čtyř tematických projektů

Specifická aktivita

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

Mateřská škola KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí, Dělnická 67
(ředitelka Jana Lukesová, Vladislava Carbová)

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

(v Kč)

12 000Podpora realizace sedmi tematických projektů

Specifická aktivita

Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, 
Heranova 1348
(ředitelka Pavla Poslušná)

(v Kč)

10 000Podpora realizace čtyř tematických projektů

Specifická aktivita

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

(v Kč)

2 600Podpora realizace jednoho tematického projektu

Specifická aktivita

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

(v Kč)

3 000Podpora realizace tří tematických projektů

Specifická aktivita

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

(v Kč)

60 000Podpora realizace devíti tematických projektů

Specifická aktivita

50 000

40 000Podpora preventivních aktivit

Podpora na pomůcky pro alternativní třídu

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

(v Kč)

60 000Podpora realizace patnácti tematických projektů

Specifická aktivita

30 000Podpora preventivních aktivit

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

(v Kč)

53 000Podpora realizace sedmnácti tematických projektů

Specifická aktivita

33 000Příspěvek na nákup doskočiště pro skok vysoký

25 000Podpora preventivních aktivit

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

(v Kč)

14 000Podpora realizace osmi tematických projektů

Specifická aktivita

5 000Podpora preventivních aktivit

Základní umělecká  škola  Jaroslava Kociana 
Ústí nad Orlicí, Smetanova 1500
(ředitel PaedDr. Jiří Tomášek)

(v Kč)

30 000Podpora realizace dvou tematických projektů

Specifická aktivita

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

(v Kč)

30 000Podpora realizace pěti tematických projektů

Specifická aktivita

2008–09

521

2009–10 2010–11

535

543

2011–12 2012–13 2013–14

546 547

535

2014–15

539

2015–16

515

2016–17

515

2017–18

492

Počty dětí v MŠ
Ústí nad Orlicí
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Ohlédnutí za rokem 2018 – významné sportovní akce 
podporované městem Ústí nad Orlicí:

25.–27. 1. 2018  |  56. ročník lyžařských závodů žáků  
         Skiinterkriterium
14. 4. 2018    |  48. ročník šachového turnaje   
         mládeže Orlická šachovnice
8. 5. 2018    |  29. ročník Velké ceny města 
         Ústí nad Orlicí – silniční časovka 
         do vrchu
12.–13. 5. 201 8  |  74. ročník atletických závodů    
         Ústecký desetiboj
18.–19. 5. 2018  |  17. ročník mezinárodní cyklistické  
         akce Cyklo Glacensis
30. 6. – 7. 7. 2018 |  Mezinárodní turnaj mužů   
         Rieter Open 2018
3.–5. 8. 2018   |  32. ročník cyklistického etapového 
         závodu Regionem Orlicka
10.–11. 8. 2018  |  10. ročník mezinárodních závodů 
         ve skocích na kole FFT Slopestyle
25.  8. 2018   |  10. ročník o putovní pohár 
         místostarosty města v rolování   
         slámy
25.–26. 8. 2018  |  60. ročník automobilového závodu  
         do vrchu Ústecká 21 

7.–9. 9. 2018   |  27. ročník Memoriálu Bohuslava   
         Langa – basketbal starších žákyň 
10. 11. 2018   |  18. ročník mezinárodních závodů  
          v karate O pohár starosty města

Dotace do oblasti sportu

Pro rok 2018 byly vyhlášeny tři dotační programy města 
do oblasti sportu (na jednotlivé sportovní a volnočasové akce, 
na rozvoj a údržbu sportovišť a na sportovní činnost), na které 
byly v rozpočtu města vyčleněny finanční prostředky ve výši 
2,5 mil. Kč. Celkem bylo v roce 2018 podáno žadateli z řad 
právnických a fyzických osob 66 žádostí o poskytnutí dotace 
z těchto dotačních programů.  Dalších 1,2 mil. 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, Skiinterkriterium a Ústecká 
21). V průběhu roku bylo dále poskytnuto 11 individuálních 
dotací do oblasti sportu v celkové výši cca 415 tis. Kč.

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

Sport

Ohlédnutí za rokem 2018 – významné kulturní akce 
podporované městem Ústí nad Orlicí:

8.–11. 3. 2018  |  Krajská postupová přehlídka  
         ORLICKÁ MASKA
4. 4. 2018    |  Krajská postupová přehlídka 
         dětských skupin scénického tance
7.–14. 4. 2018  |  Filmový festival Jeden svět
26. 4. –      |  13. ročník hudebního festivalu 
20. 5. 2018      Kocianovo Ústí
8.–12. 5. 2018  |  60. ročník Kocianovy houslové soutěže
4.–9. 6. 2018   |  19. ročník akce Město v pohybu
15.–16. 6. 2018  |  65. ročník celostátní soutěže     
         neprofesionální f ilmové tvorby 
         Český videosalon
3.–4. 8. 2018   |  7. ročník benefičního festivalu     
         OPEN AIR FESTIVAL CAKLE
10.–11. 8. 2018  |  33. ročník Janouškova Ústí
18. 8. 2018    |  93. ročník Ústecké staročeské pouti
26. 9. 2018    |  Slavnostní večer spojený 
         s předáváním ocenění Počin roku, 
         Cena města a Cena starosty města
27. 10. 2018   |  Oslavy 100. výročí vzniku ČSR 
         na Mírovém náměstí 
2.–23. 12. 2018  |  Ústecký advent  

Informace týkající se příspěvkových organizací 
v oblasti kultury 

Městské muzeum (ředitel Mgr. Radim Urbánek)

Městské muzeum uspořádalo v roce 2018 celkem 12 stan-
dardních výstav, 1 minivýstavu a 3 výstavy panelové. Celková 
návštěvnost muzea v rámci výstav a akcí za rok 2018 činí 
dohromady 6 254 osob, což je ve srovnání s rokem 2017 
(4 099 osob) nárůst o více jak 52 %. Kromě akcí pořádaných 
muzeem navštívilo prostory Hernychovy vily dalších 1 066 
osob v rámci svateb a akcí pořádaných jinými institucemi. 
Vedle výstav pořádalo muzeum také více jak 30 dalších akcí 
pro veřejnost. Z velkých uveďme festival Muzejní noc, festival 
historické techniky Strojní oustecká sobota, akci Příjezd pre-
zidenta T. G. Masaryka do Ústí nad Orlicí a Pouť na zahradě 
Hernychovy vily. Z menších akcí šlo např. o výpravy Na kole 
za lidovou architekturou nebo za vodními mlýny, tři Sochař-
ské dílny s Petrou Zeidlerovou, tři dětské dílny Cože? …ale 
jak?, dva pivní večery, čtyři díly z cyklu Muzejní kafe, Setkání 
s Magdalenou, čtyřdílný Kurz lidové architektury a dvě před-
nášky o tradičních řemeslech a další. Ve své činnosti pokra-
čoval také muzejní kroužek. Muzeum uspořádalo v  ří jnu 
2018 své první celostátní odborné sympozium pod názvem 
Venkovské technické objekty 2018. Do sbírkového fondu 

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

Kultura
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muzea přibylo 32 přírůstkových čísel, což čítalo 764 ks sbír-
kových předmětů. V roce 2018 byla provedena konzervace 
8 ks předmětů z podsbírky etnografie (např. kočárek, loutky 
nebo koloběžka). V daném roce vydalo muzeum jedno číslo 
Ústeckých střípků.

Městská knihovna (ředitelka PhDr. Jana Kalousková)

Počet registrovaných čtenářů, návštěvníků i výpůjček zůstává 
srovnatelný s rokem 2017, ale zvýšilo se využívání elektro-
nických on-line služeb knihovny, protože si čtenáři prodlužují 
výpůjčky přes své konto sami. Knihovna opět plnila regionální 
funkci – metodicky se stará o 120 knihoven okresu, na kterou 
získala jako každoročně dotaci z Pardubického kraje ve výši 
1,838 mil.  Kč. Městská knihovna v roce 2018 získala 10 grantů 
z dotací Ministerstva kultury ČR a města Ústí nad Orlicí v cel-
kové výši 109 198 Kč. V knihovně se konaly besedy s novinářem 
Erikem Taberym, spisovatelkou Alenou Mornštajnovou, autor-
ské čtení Jaromíra Štětiny, beseda s prof. Martinem Hilským, 
panem Vlastislavem Severinem o životě za 1. republiky, před-
náška Františka Stárka o The Plastic People of the Universe, 
autorské čtení Karla Škarky z knihy Heslo Čechoslovák apod. 
Knihovna pořádala pravidelné knihovnické lekce pro třídy základ-
ních, mateřských a středních škol, kurzy počítačové gramotnosti 
pro seniory a byl uspořádán již 8. ročník Akademie volného času 
(8 večerních přednášek regionálních autorů). Ve foye knihovny 
bylo uspořádáno pracovníky knihovny 10 výstav.

KLUBCENTRUM (ředitel Karel Pokorný)

V průběhu roku 2018 uspořádala organizace 13 divadelních 
představení, 11 koncertů a taneční večer, 9 představení pro 
děti, 18 pro školy a 9 cestopisných přednášek. Tyto akce 
navštívilo 11 674 platících diváků. Na promítání 308 filmových 
projekcí přišli 14 423 diváci. Do kurzů KLUBCENTRA dochá-
zelo na 350 frekventantů. KLUBCENTRUM pořádalo či spo-
lupořádalo řadu přehlídek a soutěží (Akademie zvláštní školy, 
Wolkrův Prostějov, Oblastní přehlídka recitátorů, krajské pře-
hlídky scénického tance dětí i dospělých, Kocianova houslová 
soutěž, Český videosalon) a další akce pro širokou veřejnost 

(velikonoční jarmark, hudební festival Kocianovo Ústí, Město 
v pohybu, Staročeská pouť, Park fest, výstava výtvarného 
umění, Kinematograf bratří Čadíků, Loučení s prázdninami, 
slavnostní večer s udělováním Cen města, vánoční řemeslný 
jarmark, Ústecký advent). V roce 2018 podalo KLUBCENT-
RUM šest žádostí o dotace na Ministerstvo kultury ČR, Mini-
sterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Pardubický 
kraj. Organizace tímto způsobem získala finanční prostředky 
v celkové výši 547 tis. Kč.

Významné kulturní spolky podporované městem

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. 

V roce 2018 město Ústí nad Orlicí přispělo na provoz a činnost 
spolku Malá scéna (zaměřující se především na alternativní 
kulturní akce) dotacemi v celkové výši 484 840 Kč. Spolku Klub 
přátel umění přispělo město na činnost částkou 120 tis. Kč.

Významné kulturní akce

Město se v roce 2018 podílelo na pořádání významných kultur-
ních akcí, kterými jsou především 13. ročník hudebního festi-
valu Kocianovo Ústí a 60. ročník Kocianovy houslové soutěže.

Město Ústí nad Orlicí bylo v roce 2018 pořadatelem 19. ročníku 
městských slavností Město v pohybu – týden dobré pohody 
(týdne naplněného možností kulturního a sportovního vyžití), 
Ústecké staročeské pouti a Ústeckého adventu, který je kaž-
doročně zahájen programem na náměstí a jarmarkem nezis-
kových organizací působících na území města.

V září 2018 proběhlo každoroční udělování cen města – Cena 
města Ústí nad Orlicí, Počin roku a Čestné občanství města 
Ústí nad Orlicí. Ocenění jsou udělována na základě návrhů  
veřejnosti, které schvaluje rada města, resp. zastupitel - 
stvo města.

Cena města Ústí nad Orlicí v roce 2018 byla udělena:

•	 Ing. Mijatu Mandićovi za přínos v oblasti fotografie 
 v regionu, v ČR i v zahraničí

Ocenění Počin roku za rok 2017 bylo v roce 2018 uděleno:

•	 Jiřímu Flídrovi a Petru Wagenknechtovi za přiblížení 
 12 výrazných osobností – našich současníků v kalendáři 
 „Tváře města Ústí nad Orlicí 2018“
•	 Vítku Rösslerovi za vítězství v modelářském Světovém 
 poháru juniorů kategorie větroňů F1A za rok 2017

Čestné občanství města Ústí nad Orlicí bylo 
v roce 2018 uděleno: 

•	 Kpt. Antonínu Renčínovi, in memoriam, příslušníku čs. 
 zahraniční armády (Francie, Anglie, SSSR), jenž položil 
  život za osvobození naší vlasti 18. září 1944 při   
 Karpatsko-dukelské operaci na polském území

Dotace do oblasti kultury

V roce 2018 obdržel odbor školství, kultury, sportu, cestov-
ního ruchu a propagace celkem 46 žádostí od 23 žadatelů 
o poskytnutí dotace z dotačního programu do oblasti kultury. 
V rozpočtu města bylo vyčleněno pro rok 2018 na dotační 
program na kulturní aktivity 500 tis. Kč.  Dalších 1 065 000 Kč 
bylo určeno účelově přímo v rozpočtu města na podporu kon-
krétních významných kulturních projektů, které má město 
zájem cíleně podpořit (např. Kocianova houslová soutěž 
a Kocianovo Ústí, Mladá scéna, činnost Klubu přátel umění,…).

Kocianova houslová soutěž – 60. ročník
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Během roku 2018 si naše město připomnělo 100. výročí vzniku 
Československé republiky celou řadou především kulturních akcí. 
Konaly se tematické besedy, přednášky, divadelní představení 
nebo koncerty. Byl zasazen strom republiky a zorganizoval se 
scénický příjezd T. G. Masaryka na vlakové nádraží v Ústí nad 
Orlicí dle historické události z roku 1929. V září byla v ulicích 
města instalována výstava starých fotografií zobrazující život 
ve městě ve třicátých letech minulého století. Grafického zpra-
cování a realizace se ujala místní střední škola uměleckoprů-
myslová. 

Oslavy v našem městě vyvrcholily v sobotu 27. října na Míro-
vém náměstí kulturním programem na pódiu a ve večerních 
hodinách promítáním videomappingu na fasádu budovy č. p. 7. 
Celý večer byl zakončen slavnostním ohňostrojem. V neděli  
28. října se dopoledne uskutečnil pietní akt u Památníku odboje.  
Zástupci legionářů, vedení města, místních spolků, mládeže 
a široká veřejnost přešli z Mírového náměstí na místo piety seřa-

zeni ve slavnostním průvodu s vlajkami a prapory za doprovodu 
dechové hudby. Večer se pak konal slavnostní koncert v Roško-
tově divadle.

V rámci oslav bylo město vyzdobeno bannery a vlajkami s motivy 
české státnosti a podobiznami zakladatelů ČSR. Pro oslavy bylo 
vyrobeno zvláštní logo akce, které bylo použito na plakátech 
a propagačních materiálech oslav a vyrobeno jako limitovaná 
edice dřevěných razítek.

Oslavy 100 let 
vzniku ČSR
Zdroj: Oddělení cestovního ruchu a propagace

Oslavy 100 let vznik ČSR

Oslavy 100 let vzniku ČSR – videomapping na Mírovém náměstí
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Jednou z akcí, kterou si naše město připomnělo 100 let vzniku 
ČSR, byla 93. ústecká staročeská pouť. Svou novou podobou 
návratu k tradicím byla důstojnou součástí těchto oslav. U pří-
ležitosti letošní Staročeské pouti byly vydány i Poutavé pouťové 
noviny, ve kterých se čtenáři dozvěděli spoustu zajímavých infor-
mací o historii ústecké pouti, doplněné dobovými fotografiemi. 

Prologem pouti byl koncert v rámci Festivalu pro Tebe, který se 
konal v pátek 17. srpna na farní zahradě ústeckého dě kanství.

Hlavní část pouti pak byla připravena na  sobotu 18. srpna. 
V nabídce byl pestrý celodenní program – netradiční pouťové 
atrakce na náměstí, šermířská vystoupení, divadlo pro děti či 
koncert. Vyvolávač zval návštěvníky na divadelní představení 
a atrakce. Nechyběla tradiční střelnice a řetízkový kolotoč, kavárna 
v podloubí nebo pouťové koláče a sněhové kremrole. Nevšední 
byl také program v zahradě Henychovy vily zaměřený na dětské 
dobové hry a prvorepublikovou kuchyni.

Během celého dne se na Mírovém náměstí vystřídalo mnoho 
návštěvníků, kteří převážně kladně hodnotili obměněný model 
tradiční pouti.

Sobotní program byl završen večerním netradičním divadelním 
představením Prodané nevěsty v  podání spolku divadelních 
ochotníků Aloise Jiráska z Úpice. Na samotný závěr večera před-
vedla ohňovou show skupina historického šermu HONORATA, 
která doprovázela svým vystoupením také celý sobotní program 
na Mírovém náměstí.

V neděli 19. srpna se v kostele Nanebevzetí Panny Marie konala 
Poutní mše svatá a odpoledne se ve farní zahradě ústeckého 
děkanství hrálo pro děti divadelní představení Staré pohádky 
české.

Ústecká staročeská pouť 
v duchu návratu k tradicím
Zdroj: Oddělení cestovního ruchu a propagace

Ústecká staročeská pouť

Ústecká staročeská pouť – návrat k tradicím
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Cena Euroregionu 

V rámci podzimní konference Euroregionu Glacensis obdrželo 
město Ústí nad Orlicí ocenění za dlouholeté aktivity v oblasti 
rozvoje přeshraniční spolupráce. Oceněna byla Ing. Katarína 
Martincová, projektová manažerka města Ústí nad Orlicí. 

Česko-polské projekty

„Společnými aktivitami za lepším partnerstvím“
Realizace tohoto projektu začala již v roce 2017 a v roce 2018 
pokračovala dalšími aktivitami realizace dlouhodobého pro-
jektu. V roce 2019 bude projekt ukončen.
Celkem bylo během roku 2018 zrealizováno 10 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 úřed-
níci 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.

„Technologie v turistice – moderní propagace zajímavostí 
na česko-polském pohraničí“
V roce 2018 jsme započali s realizací mikroprojektu, který si 
klade za cíl zvýšit návštěvnost v  česko-polských pohranič-
ních regionech. Jednotlivé aktivity projektu zahrnují společnou 
účast partnerských měst na vybraných veletrzích cestovního 
ruchu v Polsku a České republice, vydání publikací o svých 
městech, pořízení upomínkových předmětů a technologie pro 
moderní propagaci. Realizace mikroprojektu bude ukončena 
v roce 2019.

Dotace

V roce 2018 obdrželo město z rozpočtu Pardubického kraje 
na provoz a činnost turistického informačního centra dotaci 
ve výši 92 275 Kč.

Návštěvnost infocentra 

Průměrná měsíční návštěvnost turistického informačního cen-
tra města byla 3 200 návštěvníků a průměrná denní návštěv-
nost tak činila cca 107 návštěvníků. Celková roční návštěvnost 
byla 38 408 osob.

Rok Počet návštěvníků

2014 17 846                    

2015 22 513                    

2016 23 410

2017 20 993

2018 38 408

Novinky v infocentru

V roce 2018 byl v turistickém informačním centru zprovoz-
něn platební terminál a tím dána možnost platit zakoupené 
vstupenky a předplatné na kulturní akce pořádané KLUBCEN-
TREM bezhotovostně.

Cestovní ruch  
a propagace
Zdroj: Oddělení cestovního ruchu a propagace

Cestovní ruch a propagace

Propagace & inzerce

V roce 2018 se město prezentovalo na těchto místech:

•  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 tištěné podobě 
 a elektronické verzi na portálu KAM po Česku
•  v propozicích cyklistického závodu mládeže   
 Regionem Orlicka 
•  na portále cestujemepocr.cz včetně krátkého videa   
 o městě a zobrazování konaných akcí ve městě
•  v týdeníku 5 + 2 (Ústecký advent, Ústecká 
 staročeská pouť)
•  aktualizace zvukového informačního panelu na Mírovém 
 náměstí (nové texty audio a video spotů, nový vizuál panelu 
 a aktualizovaná mapa města)
•  v letácích Cyklopůjčovny ČD v Pardubickém kraji
•  v publikaci Kam v Praze (turistická nabídka města)

Mediální kampaň města Ústí nad Orlicí proběhla v Českém 
rozhlase, v rádiu Černá Hora a rádiu Orlicko. Zveřejněny byly 
spoty k akcím Kocianovo Ústí a Kocianova houslová soutěž, 
Město v pohybu, Ústecká staročeská pouť, Ústecký advent, 
vánoční přání města a pozvání na Silvestrovké setkání na Míro-
vém náměstí.

Prezentace města na veletrzích a výstavách 

•  turistické informační centrum prezentovalo město 
 na 27. ročníku mezinárodního středoevropského 
 veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze  
•  ostatní veletrhy se zprostředkovanou účastí města 
 Ústí nad Orlicí: Regiontour Brno, Infotour Hradec Králové, 
 Dovolená Ostrava. Prezentaci města na těchto veletrzích 
 zajistily Destinační společnosti Východní Čechy a Orlické 
 hory a Podorlicko
•  město se účastnilo v prosinci 2018 Vánočních trhů 
 v německém partnerském městě Berlín – Neukölln

Vydavatelská činnost

V roce 2018 vydalo město tyto nové propagační materiály:

•  leták s informacemi o Wolkerově údolí
•  pexeso s motivy města Ústí nad Orlicí
•  kapesní kalendáře na rok 2019 a nástěnné kalendáře pro 
 rok 2019 s tématem Voda v Ústí nad Orlicí
•  kalendář akcí na rok 2019
•  jednolistové nástěnné kalendáře pro rok 2019
•  pracovní sešity pro děti s motivy města
•  soubor historických pohlednic města (7 kusů)
•  obrazová publikace (kniha) Ústí nad Orlicí v proměnách 
 času (historické fotografie ze života města Ústí nad Orlicí)
•  letáky s programem Kocianovy houslové soutěže 
 a Kocianova Ústí

Rok Výše dotace  Pk (v Kč)

2015 59 422

2016 57 506

2017 90 138

2018 92 275
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V průběhu roku byly jedenácti žadatelům schváleny individuální 
dotace ve výši celkem 96 tis. Kč. Celkově tak bylo na dotace 
v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2018 z roz-
počtu města rozděleno celkem 1 319 000 Kč. Nadačnímu 
fondu „S námi je tu lépe!“ byla z rozpočtu města v roce 2018 
poskytnuta individuální dotace ve výši 200 tis. Kč na projekt 
„Pořízení stabilometrické plošiny pro rehabilitaci pro Orlicko-
ústeckou nemocnici.“ 

Jubilea

Tradičně se v září roku 2018 konalo slavnostní setkání zástupců 
města s osmdesátiletými občany města, z pozvaných 77 se 
akce zúčastnilo 46 jubilantů.  Proběhla také tři setkání s deva-
desátiletými občany města, kterých bylo v roce 2018 celkem 31 
a setkání na radnici se zúčastnilo celkem 14 devadesátiletých 
jubilantů.

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 CSP organizačně spadá také Senior klub, jehož cílem je 
především aktivizace občanů města seniorského věku a pří-
jemců jakéhokoliv důchodu. 

Pečovatelská služba
Nově se pečovatelská služba zapojila do projektu společnosti 
Alzheimer support, který zkoumá možnosti propojení osobní 
asistence a pečovatelské služby v našem regionu, se zaměře-
ním na osoby s demencí v terénu a jejich včasné diagnostiko-
vání před nástupem do pobytové služby.

Denní stacionář Človíček 
Denní stacionář je ambulantní sociální služba pro osoby s men-
tálním nebo kombinovaným postižením, event. s přidruženou 
smyslovou nebo tělesnou vadou ve věku od 3 do 64 let. V prů-
běhu existence se cílová skupina klientů s mentálním postiže-
ním rozšířila o cílovou skupinu osob s kombinovaným postiže-
ním, tzn. i s psychiatrickou diagnózou, poruchami osobnosti 

a poruchami chování s agresivitou. Tímto je zařízení výlučné 
v Pardubickém kraji.  Provozní doba denního stacionáře je pon-
dělí až čtvrtek 6.00–17.00 hod., pátek 6.00–15.00 hod.

Denní stacionář za rok 2018 v číslech:
• celková kapacita / 13 uživatelů
• celkový počet uživatelů za rok / 14 uživatelů
•	 průměrný věk uživatelů / 34,42 let
•	 celkové využití kapacity / 91,02  %

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, 6.00–15.00 hod.

Týdenní stacionář za rok 2018 v číslech:
• celková kapacita / 12 uživatelů

Sociální péče

Bytová problematika

V roce 2018 bylo prostřednictvím odboru sociálních služeb za - 
evidováno celkem 92 žádostí o uzavření nájemní smlouvy, 
z toho bylo 26 žádostí o byt zvláštního určení a 66 žádostí 
do ostatních bytů ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí, včetně 
stabilizačních. V průběhu roku bylo schváleno 31 návrhů na uza-
vření nových nájemních smluv, z toho 9 na byty zvláštního 
určení a 22 na ostatní nájemní byty. Rada města v průběhu roku 
2018 schválila celkem 173 návrhů na prodloužení nájemních 
smluv, z toho 69 na byty zvláštního určení a 104 na ostatní 
byty. V průběhu roku bylo přijato 28 urgencí na podané žádosti, 
z toho 23 na byty zvláštního určení a 5 na ostatní byty. Z poda-
ných žádostí bylo pro nesplnění předepsaných podmínek zamít-
nuto celkem 27 žádostí.

Komunitní plánování

V roce 2018 v návaznosti na Komunitní plán na léta 2015–2019 
byl vytvořen Akční plán rozvoje sociálních a souvisejících slu-
žeb města Ústí nad Orlicí a okolí na rok 2018.  V dubnu se 
konal posedmé Veletrh sociálních služeb, kterého se zúčast-
nilo rekordních 37 poskytovatelů sociálních služeb. V září se 
konal Integrační  den - setkání osob se zdravotním postižením 
s veřejností a Mezinárodní den seniorů, za účasti mezinárod-
ních klubů seniorů. Dvakrát proběhlo setkání se starosty správ-
ního obvodu obce s rozšířenou působností nad problematikou 
sociálních služeb.

Program prevence kriminality

I v roce 2018 byla aktivní komise rady města – Komise pre-
vence kriminality (do konce volebního období), která spolu 
se zástupci města pracovala na naplnění jednotlivých bodů 
Programu prevence kriminality na rok 2018. Na podzim se 
konal táborový pobyt pro znevýhodněné děti, který byl spo-
lufinancován z finančních dotací z programu Prevence krimi-
nality Ministerstva vnitra ČR a města. Organizoval ho odbor 
sociálních služeb, oddělení sociálně právní ochrany dětí, spolu 
se strážníky městské policie. I v roce 2018 byly zachovány dvě 
pracovní pozice asistentů prevence kriminality, kteří pracují pod 
záštitou městské policie a spolupodílí se na klidu a pořádku 
ve městě. Z vlastních finančních prostředků města byla zajiš-
těna modernizace stávajícího městského kamerového dohlí-
žecího systému a realizace preventivních besed a seminářů 
pro širokou veřejnost (např. preventivní besedy pro seniory 
ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policí Ústí nad Orlicí, Pro-
bační a mediační službou apod.). 

Dotace do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví

O programové dotace do oblasti sociálních služeb a zdravot-
nictví v roce 2018 požádalo 30 žadatelů na 53 projektů, z toho 
bylo 32 projektů na registrované sociální a zdravotní služby 
a 21 projektů na neregistrované služby. Součet požadova-
ných částek činil celkem 2 168 746 Kč, orgány města schválily 
poskytnutí programových dotací v celkové výši 1 223 000 Kč. 

Sociální
péče
Zdroj: Odbor sociálních služeb

Úkon 2018

nákup 767,8 hod.

běžný pravidelný úklid 1180,4 hod.

péče o osobní hygienu 3412,33 hod.

pochůzky 123,97 hod.

příprava a podání stravy 2093,11 hod.

pomoc při samostatném pohybu 62,22 hod.

zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím 

140,41 hod.

praní, žehlení prádla 1 596 kg

dovážka oběda 23 092

počet hodin přímé péče celkem 10 501 hod.

Pečovatelská služba za rok 2018 v číslech

[ 39 ]
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Sociální péče

• celkový počet uživatelů za rok / 13 uživatelů
•	 průměrný věk uživatelů / 38,23 let
•	 celkové využití kapacity / 100,34  %

Sponzorské dary pro Stacionář činily po všechny roky existence 
zařízení významnou úsporu při pořizování vybavení Stacionáře 
pomůckami pro klienty.

Sponzorské dary

118 191

2014

135 467

2015

178 093

2016

208 519

2017

Výše 
sponzorských 
darů (v Kč)

Rok

135 918

2018

Senior klub
Senior klub sdružuje občany, seniory, města Ústí nad Orlicí 
za účelem podpory aktivit vedoucích ke zkvalitňování života 
a integraci především osamělých občanů – seniorů, s cílem 
zapojení do veřejného života.

Senior klub za rok 2018 v číslech:
• celkový počet členů k 31. 12. 2018 / 245 členů
• celkový počet uskutečněných akcí / 79 akcí
•	 celková účast členů na akcích / 2 227 členů

Senior klub získal v roce 2018 finanční a hmotné dary v celkové 
výši 15 426 Kč.

Domov důchodců (ředitel Mgr. Bc. Jan Vojvodík, MBA)

Domov důchodců Ústí nad Orlicí v roce 2018 poskytoval soci-
ální 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 proble-
matiku 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 2018 
naplněna průměrně z 99,81 %.

Kapacitu služby Domov se zvláštním režimem se v roce 2018 
podařilo navýšit na 51 lůžek. Tato služba si klade za cíl posky-
tovat potřebnou péči osobám se sníženou soběstačností 
z důvodu především Alzheimerovy choroby. Kapacita služby 
byla v průběhu roku 2018 naplněna průměrně z 91,27 %. 

Odlehčovací služba udržuje od  roku 2017 kapacitu čtyř lůžek, 
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 2018 naplněna z 56,28 
%. Propad obložnosti u obou výše uvedených služeb oproti roku 
2017 byl způsoben přechodným nedostatkem zaměstnanců, 
situace se v závěru roku 2018 normalizovala.

Odborné sociální poradenství poskytuje informační a konzul-
tační zázemí v oblasti demence, především Alzheimerovy cho-
roby, rodinám i pečujícím profesionálům.

Domov důchodců Ústí nad Orlicí je držitelem certifikátu 
VÁŽKA®, kterou uděluje službám pečujícím o osoby s demencí 
Česká alzheimerovská společnost. Tento certifikát deklaruje 
nejvyšší kvalitu poskytované služby.

V roce 2018 byl Domovu důchodců na základě úspěšného spe-
cializovaného auditu přiznán statut Certifikovaného pracoviště 
BAZÁLNÍ STIMULACE®

Domov důchodců je také akreditovaným vzdělávacím zaříze-
ním MPSV, zaměřeným především na Kvalifikační kurz pro pra-
covníky v sociálních službách. Rovněž se v roce 2018 podílel 
na vzdělávání neformálních pečujících v okrese Ústí nad Orlicí.

Sociální péče

Setkání s osmdesátiletými spoluobčany města v obřadní síni budovy radnice
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Pozn.: Údaje ke dni 31. 12. příslušného roku.

Obyvatelstvo

Zdroj: Oddělení správní

Město Ústí nad Orlicí

Počet obyvatel

Počet narozených dětí

Počet úmrtí

2018

14 263

92

171

2017

14 313

125

178

2014 2015

14 057 14 395

119 115

167 159

2016

14 334

122

168

Migrace Přihlášení do města Odstěhování z města

1832014 225

Stěhování na území města

374

1642015 220 383

2952016 232 394

2662017 248 284

2762018 249 360

Obyvatelstvo

Uzavřené sňatky

Občanské – obřadní síň

Občanské – Hernychova vila

Občanské – mimo obřadní síně

2018

35

6

21

2017

26

11

16

2014 2015

34 22

9 10

2 8

2016

30

3

20

Církevní

Počet uzavřených sňatků celkem

9

71

6

59

9 9

54 49

6

59

2014 2015 2016

Počet narozených dětí 
v Orlickoústecké 

nemocnici 

děvčata
chlapci

1353

670

2017 2018

1266

596

670

1425

685

740

1317

639

678

1246 

612

634

683
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Vybrané služby 
obyvatelstvu
Zdroj: Oddělení správní
             Kancelář tajemníka
             Odbor právní a obecního živnostenského úřadu

Úkony vidimace a legalizace

počet ověřených podpisů

počet ověřených listin

úkony celkem

správní poplatky celkem v Kč

3 179 

718

3 897

127 650

2018

2 612

742

3 354

110 790

20172014

3 444

1 382

4 826

164 370

3 138

1 125

4 263

142 696

2015

2 603

931

3 534

111 740

2016

počet vydaných OP

správní poplatky v Kč

počet vydaných CD

správní poplatky v Kč 

2018

3 263

75 000

1 199

729 550

Vydané občanské průkazy a cestovní doklady

804 550

2017

3 833

61 300

1 973

858 400

2014

3 638

75 550

1 531

718 900

2015

4 956

59 200

1 801

859 750

2016

4 473

59 450

1 578

765 650

919 700794 450 918 950 825 100Správní poplatky celkem v Kč

Občanské průkazy

Cestovní doklady

Vybrané služby obyvatelstvu

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

Přijatá pošta 
celkem

Rok Odeslaná pošta 
celkem

Přijaté datové 
zprávy

Přijaté zprávy 
prostřednictvím 

e-podatelny

Odeslané datové 
zprávy

25 6242018 30 641 8 708 29710 351

27 9462014 29 385 6 836 2288 420

28 2712015 28 698 7 076 4167 859

28 8892016 28 398 8 086 3689 194

26 1932017 27 207 8 421 8769 349Termín konání voleb Počet voličů 
v seznamu

5.–6. 10. 2018 11 474

Volební účast v %

45,12

Počet odevzdaných 
obálek

5 176

Počet platných hlasů

123 734

Volby do zastupitelstev obcí  – rekapitulace vybraných statistických údajů

Termín konání voleb Počet voličů 
v seznamu

1. kolo / 12.–13. 1. 2018 11 334

Volební účast v %

63,94

Počet odevzdaných 
obálek

7 242

Počet platných hlasů

7 208

Volba prezidenta České republiky – rekapitulace vybraných statistických údajů 

2. kolo / 26.–27. 1. 2018 11 235 68,29 7 672 7 638

Pozn.: Částka čerpaná ze státního rozpočtu na tyto volby činila cca 487 tis. Kč.

Pozn.: Částka čerpaná ze státního rozpočtu na tyto volby činila cca 393 tis. Kč.
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Celkem bylo za rok 2018 provedeno 9 217 úkonů. Na správ-
ních poplatcích registru vozidel bylo vybráno cca 2,5 mil. Kč. 
Ekologické poplatky činily 530 tis. Kč.

Na správních poplatcích za vydávání řidičských průkazů bylo 
v roce 2018 vybráno celkem 359 tis. Kč.

V roce 2018 bylo na správních poplatcích na úseku silničního 
hospodářství vybráno 115 tis. Kč.

Za rok 2018 bylo na správních poplatcích za zkoušky uchazečů 
o řidičská oprávnění vybráno 212 tis. Kč.

Registrační značky na přání

Již třetím rokem byly na městském úřadě vydávány regist-
rační značky na přání. Ty byly v roce 2018 vydány pouze dvě 
(na poplatcích vybráno 20 tis. Kč). Dále v roce 2018 byly vydá-
vány třetí registrační značky na nosná zařízení. O tyto značky 
projevilo zájem 123 majitelů vozidel, kteří na poplatcích zaplatili 
79 950 Kč.

Doprava

Zdroj: Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Řidičské průkazy

Počet vydaných řidičských průkazů

Typ

Počet vydaných mezinárodních 
řidičských průkazů

Počet vydaných digitálních karet

Celkový počet registrovaných řidičů 
(ORP Ústí nad Orlicí)

2018

2 659

330

160

20 605

2016

1 993

100

145

20 162

2017

2 633

92

130

20 451

Doprava

Registr vozidel

První registrace vozidla

Zánik vozidla

Vývoz do zahraničí

Změna motoru, VIN

Změna barvy

Změna vlastníka

Výměna RZ

Přestavba, stavba vozidla

Technická prohlídka

Indikace na vozidle

Změna na vybavení vozidla

Výměna technického průkazu

Oprava v kartách vozidel

Dědictví

Výměna ORV

Vyřazení z provozu – depozit

Vyzvednutí z vyřazení z provozu

Statut provozované

Změna registračního místa

Tisk dokumentů, bianko TP

2018

919

453

100

2

35

2 075

131

60

112

53

249

130

1 484

61

383

356

348

315

0

437

0

1 505

Oprava migrace

Odeslání vozidla

2016

951

439

188

85

56

1 960

234

38

49

57

269

279

1 838

135

811

321

316

268

221

541

120

1 045

2017

866

440

55

5

45

1 654

119

43

13

54

204

155

2 638

96

481

388

342

380

202

381

0

1 222

Silniční hospodářství

2017

Stavební povolení dopravních staveb 16

Kolaudace – 

Rozhodnutí silničního hospodářství 243

Stanovení dopravního značení 144

2018

16

10

327

159

Stanoviska 58 67
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Doprava

Zkoušky uchazečů o řidičské oprávnění 

A1

A2

A

B

B+C

C

C+E

T

2018

16

11

22

176

13

5

9

3

0

49

2016

21

24

32

132

78

24

28

11

0

65

2017

11

9

11

181

50

19

21

13

0

55

D

Profesní průkaz

Úspěšnost 
uchazečů o řidičské 
oprávnění

154
U první zkoušky prospělo

78
U první zkoušky 

neprospělo

Pozn.: Celkem bylo odzkoušeno u první zkoušky 232 uchazečů.

Měsíc 

Využití městské autobus. dopravy občany města

Počet přepravených osob

leden 6 323

únor 5 987

březen 5 951

duben 6 201

květen 6 330

červen 6 309

červenec 4 991

srpen 5 305

září 6 428

říjen 7 699

listopad 7 616

prosinec 7 760

Provoz městské autobusové dopravy byl zahájen v září roku 
2017. V roce 2018 využilo tuto službu 76 900 cestujících (prů-
měrně měsíčně 6 408), najeto bylo celkem 95 814 km a provoz 
městské autobusové dopravy stál necelé 2 mil. Kč.

Po prvním roce provozu došlo k vyhodnocení této nabízené 
služby, a jelikož docházelo k nárůstu cestujících (od října využilo 
služby vždy minimálně 7 500 osob), byl provoz linky prodloužen 
o další rok a počítá se s provozem i do dalších let.

V prosinci roku 2018 byl na městskou linku nasazen prostor-
nější autobus IVECO Rošero s bezbariérovou úpravou a  kapa-
citou 24 sedících (včetně sklopných sedaček) a 14 stojících 
pasažérů. Ten byl pro snadnější identifikaci účelu a rozezna-
telnost graficky upraven logem města a odpovídajícími nápisy.
Současně byly graficky sjednoceny názvy autobusových 
zastávek ve městě a nově opatřeny nápisy. Vybrané zastávky 
ve městě byly doplněny orientační schématickou mapou měst-
ské autobusové dopravy.

Zdroj: Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Městská 
autobusová doprava
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Aktivní živnostenská oprávnění

Fyzická osoba – koncesovaná

Fyzická osoba – ohlašovací volná

Fyzická osoba – ohlašovací řemeslná

Fyzická osoba – ohlašovací vázaná

Fyzická osoba zahraniční s organizační složkou – ohlašovací řemeslná

Fyzická osoba celkem

Právnická osoba – koncesovaná

Právnická osoba – ohlašovací volná

Právnická osoba – ohlašovací řemeslná

Právnická osoba – ohlašovací vázaná

Právnická osoba celkem

Fyzická osoba zahraniční - koncesovaná

Fyzická osoba zahraniční – ohlašovací volná

Fyzická osoba zahraniční – ohlašovací řemeslná

Fyzická osoba zahraniční – ohlašovací vázaná

Fyzická osoba zahraniční celkem

Právnická osoba zahraniční – ohlašovací volná

Právnická osoba zahraniční celkem

2018

382

3 852

1 898

438

0

6 570

166

694

442

186

1 488

18

94

35

4

151

1

1

8 210

2016

348

3 740

1 845

544

1

6 478

146

638

393

188

1 365

23

102

34

4

163

1

1

8 007

2017

363

3 792

1 875

434

0

6 464

156

663

413

182

1 414

19

99

35

4

157

1

1

8 036Celkem

V roce 2018 bylo zpracováno celkem 5 797 dokumentů týka-
jících se živnostenského podnikání a zemědělských podnika-

telů. Na správních poplatcích za úkony živnostenského úřadu 
bylo vybráno celkem 241 tis. Kč.

Podnikatelé s platným živnostenským oprávněním

Fyzická osoba

Fyzická osoba zahraniční s organizační složkou

Fyzická osoba zahraniční

Právnická osoba

2018

4 542

0

104

720

1

5 367

2016

4 460

1

110

667

1

5 239

2017

4 497

0

108

689

1

5 295

Právnická osoba zahraniční

Celkem

Podnikatelé s platným osvědčením zemědělského podnikatele

Fyzická osoba

Právnická osoba

Celkem

2018

171

20

191

2016

158

16

174

2017

168

19

187

Podnikání

Podnikání

Zdroj: Odbor právní a obecního živnostenského úřadu
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Informování veřejnosti Informování veřejnosti

Webové stránky města

Již 17 let prostřednictvím našich webových stránek na adrese 
www.ustinadorlici.cz informujeme o dění nejen v Ústí nad 
Orlicí. V roce 2018 jsme přinesli fotografie, videa a informace 
z 330 akcí města a jeho okolí. I proto dosáhla sledovanost 
webu za rok 2018 téměř 700 tis. unikátních zhlédnutí, což je 
o 13  % více než vloni. 

Facebook

Město Ústí nad Orlicí si zřídilo svůj profil v roce 2012. Kromě 
webu všechny akce aktuálně zveřejňujeme také na našem 
facebookovém profilu - https://www.facebook.com/mestouo, 
kde nás sleduje přes 2400 lidí.

Video kanál YouTube

Město Ústí nad Orlicí má již od roku 2008 zřízen na adrese 
https://www.youtube.com/user/mestouo vlastní video kanál. 
Během roku 2018 jsme uveřejnili na 120 videí z akcí ko naných 
ve městě a okolí. Náš YouTube kanál přesáhl magickou hra ni - 
ci 2 miliony zhlédnutí. Dle uvedené grafické statistiky se po - 
čet stálých odběratelů se zájmem o  reportáže a  novinky 
z našeho města stále zvyšuje.

Hlasovací a konferenční systém

V listopadu 2018 oddělení IT zajistilo nákup a implementaci 
hlasovacího a konferenčního systému Ministr 3, který zajiš-
ťuje ozvučení, řízení jednání, elektronizaci hlasování a ucho-
vávání zvukového záznamu z jednání zastupitelstva města 
a nabízí nové technické možnosti při jeho řízení. První jednání 
s technickou podporou tohoto konferenčního a hlasovacího 

Informování 
veřejnosti
Zdroj: Kancelář tajemníka
             Oddělení informatiky

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

6311682018

63819162014

73529112015

63129102016

5322372017

2014

290

2015 2016

500
660

2017 2018

930

1800

Video kanál 
YouTube

systému se uskutečnilo 10. 12. 2018 a ve svém důsledku 
znamená zvýšení technické úrovně zabezpečení organizace 
jednání, zkrácení doby průběhu jednotlivých hlasování a zvý-
šení transparentnosti výstupů z jednání zastupitelstva města. 
V následujícím roce plánujeme jeho doplnění o videozázna-
mový subsystém.

GIS T-Mapy

V roce 2018 provedl městský úřad ve spolupráci s exter-
ním dodavatelem přenos svého geoinformačního systému 
z platformy Cleerio na platformu T-Mapy. Byly kompletně 
přebudovány geoinformační vrstvy pasportu komunikací, 
pasportu zeleně, pasportu městského mobiliáře a pasportu 
odpadového hospodářství. Ve spolupráci se všemi zaintere-
sovanými organizačními útvary připravujeme pro rok 2019 
publikaci vybraných geoinformačních dat v rámci mapového 
informačního portálu města.

Ochrana osobních údajů

V listopadu 2018 byly pořízeny technické a programové sys-
témy Safetica a Flowmon, které by měly významně přispět 
ke zvýšení ochrany osobních údajů a zavedení vyšších bez-
pečnostních standardů při práci v informačních systémech 
městského úřadu.  
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Informování veřejnosti

Krizové řízení

Zdroj: Útvar krizového řízení

Hlavním úkolem roku byla příprava Krizového štábu a prove-
dení vlastního cvičení, které připravil a řídil Institut ochrany 
obyvatelstva Lázně Bohdaneč, a proběhlo v měsících březen 
a duben 2018.

Jednotky dobrovolných hasičů v průměru zasahovaly každý 
šestý den a uskutečnily celkem 65 výjezdů. Nejnáročnějším 
zásahem byl v květnu požár skládky firmy Ekola v Českých 
Libchavách.  

Rekonstrukcí požární zbrojnice v Hylvátech došlo k výraznému 
zlepšení podmínek provozu objektu a činnosti místní hasičské 
jednotky. Vedle úspor všech energií a zajištění ochrany ulo-
žené techniky i materiálu jednotky došlo při rekonstrukci vnitř-
ních prostorů ke stavebním úpravám dle stanovených norem  
a předpisů.      

Zrekonstruovaná hasičská zbrojnice v Hylvátech

Statistické údaje z centrální evidence 
stížností a petic

počet zaevidovaných stížností

počet oprávněných stížností

počet neoprávněných stížností

počet zaevidovaných petic

15

4

11

2

Statistické údaje z centrální evidence 
oznámených shromáždění

rok

2016

2017

2018

počet oznámených shromáždění

9

4

8

Termín

Porada starostů obcí spadajících pod správní 
obvod obce s rozšířenou působností Ústí n. O.

Hlavní témata

24. 4. 2018 Všeobecná témata

25. 9. 2018 Sociální oblast

Pozn.: Místo konání – zasedací místnost rady města

Termín

Pravidelná setkávání vedení města s veřejností

Hlavní témata

23. 5. 2018

13. 9. 2018 Rekonstrukce ul. Bratří Čapků 
a nám. Svobody

Všeobecná témata 

Pozn.: Místo konání – Malá scéna v Ústí nad Orlicí

Rok Orlický deník Mladá fronta Dnes

62018 201

210

Právo

1

2014 218

2015 216

16

15

142016

36

1

0

2

122017 166

Periodika s největším počtem poskytnutých 
informací o městě Ústí nad Orlicí



[ 56 ] Výroční zpráva Města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí [ 57 ]

Městská policie

Zdroj: Městská policie Ústí nad Orlicí

Zpráva o činnosti Městské policie 
Ústí nad Orlicí za rok 2018

Personální oblast 

V roce 2018 pracovalo u Městské policie Ústí nad Orlicí cel-
kem 18 zaměstnanců, z toho se jedná o 16 strážníků a 2 
asistenty prevence kriminality. 

Místní působnost 

V oblasti místní působnosti nedošlo v roce 2018 k žádné 
změně oproti předchozímu roku. Na základě uzavřené veřej-
noprávní smlouvy plnila městská policie úkoly v obci Libchavy. 
Úkoly vyplývající ze smlouvy jsou však pouze na úrovni tech-
nické podpory kamerového systému s  možností dohledu 
na kamerové body umístěné v obci Libchavy. Městská policie 
vykonává i další tzv. nepolicejní činnosti. Například se jedná 
o doručování písemností, místní šetření, převozy peněžních 
hotovostí, správu a údržbu technického vybavení, správu 
a servis městského kamerového dohlížecího systému a pultu 
centrální ochrany, kontrolu funkčnosti parkovacích auto - 
matů apod. 

Bezpečnost a veřejný pořádek 

Stav bezpečnosti a veřejného pořádku na území města Ústí 
nad Orlicí je stabilní a z dlouhodobého hlediska došlo k zásad-

nímu snížení nápadu trestné a jiné protiprávní činnosti. Stati-
sticky vykazuje městská policie i Policie ČR dlouhodobé trvalé 
snižování všech deliktů, a to především v oblasti veřejného 
pořádku, proti majetku (krádeže) a občanskému soužití (násilí ). 
Policie ČR eviduje ve svém územním obvodu pokles nápadu 
trestné činnosti za posledních 5 let o 60 %. Např. trestný čin 
loupeže nebyl v obvodu spáchán žádný, za vloupání do objektu 
bylo evidováno 6 případů. Městská policie eviduje 9 případů 
trestných činů, respektive podezření z jejich spáchání, které 
byly předány Policii ČR k dalšímu řízení. V oblasti přestupků 
eviduje městská policie celkem 1 741 případů. Z tohoto cel-
kového počtu tvoří největší díl dopravní přestupky, celkem  
95 % všech případů. Z ostatních přestupků, kterých je evido-
váno 89, je nejčastějším deliktem přestupek proti majetku 
v počtu 52 případů. Evidovaný počet všech případů se mezi-
ročně opět snížil, přičemž za uplynulých 5 let činí pokles 
o 69 %, v oblasti přestupků proti majetku je snížení o 71 % 
a  u  přestupků proti veřejnému pořádku došlo ke  snížení  
o 75 %. 

Sociální problémy a bezdomovectví 

V zimním období nebo v období klimaticky nepříznivém řešíme 
problémy, které vznikají u sociálně slabších osob v lokalitách 
Sladkovna a Sv. Čecha. Během roku 2018 nedošlo k zásadní 

změně v lokalitě Na Hýbli, kde je stanové městečko skupiny 
bezdomovců. 

Na území města je v současnosti ubytováno velké množství 
občanů z jiných států EU. Jedná se především o občany Bul-
harska a Rumunska, jejichž přítomnost však doposud nepřed-
stavuje bezpečnostní riziko. Všechny ubytovny, kde jsou cizí 
státní příslušníci ubytováni, jsou pravidelně kontrolovány 
cizineckou policií a případné excesy cizinců, vzhledem k cel-
kovému počtu osob, jsou marginální. 

Dopravní situace 

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

Rok

Vybrané dopravní přestupky

2017

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 732

Nezaplacené parkovné (IP13c) 555

Zákaz stání (B29) 382

Stání bez parkovacího kotouče (IP13b) 148

Zákaz vjezdu (B1) 46

Obytná zóna (IZ5a) 33

2018

0

799

199

146

22

70

Preventivní činnost 

Současně s represivní činností je značná část pracovní doby 
strážníků městské policie věnována činnosti preventivní. Tato 
činnost se projevuje zvýšeným dohledem strážníků v problé-
mových lokalitách města a dále při spolupráci s veřejně pro-
spěšnými 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). 

Asistenti prevence kriminality 

Ve vyloučených lokalitách působí asistenti prevence krimina-
lity a zásahy ze strany městské policie nebo Policie ČR zde 
nejsou tak časté jako v minulosti, neboť většinu problémů 
vyřídí v rámci komunity bez nutnosti řešení ze strany poli-
cie. Asistenti prevence kriminality ve vyloučených lokalitách 
a v oblastech se zvýšeným výskytem sociálně-patologických 
jevů, dohlížejí: 

• na dodržování pravidel občanského soužití 
• na dodržování obecně závazných vyhlášek 
 a nařízení města
• na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného 
 pořádku 
• na dodržování čistoty a pořádku na veřejných 
 prostranstvích ve městě a v okolí vyloučených lokalit 
• na pořádek u ZŠ speciální 
• na oprávněné užívání bytů v majetku města 

Asistenti prevence kriminality spolupracují s odborem soci-
álních služeb městského úřadu, Probační a mediační službou 
a dalšími poskytovateli terénní sociální práce (terénními soci-
álními pracovníky). 



[ 58 ] Výroční zpráva Města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí

Městská policie

Delikty

Celkem

Přestupky

Přestupky v dopravě

2018

1 741

89

1 643

9

2017

2 609

97

2 504

8

2016

1 582

132

1 433

17

2014

2 386

193

2 172

21

2015

2 151

146

1 988

17Trestné činy (podezření)

Celkový počet deliktů zjištěných městskou policií

Úkon

Odchyceno psů

Zjištěno vraků

2018

43

18

2017

30

12

2016

29

9

2014

39

8

2015

37

15

Počty dalších úkonů městské policie

Přestupek

Celkem (mimo dopravních)

§4 - městské vyhlášky

§5 - veřejný pořádek

2018

89

0

12

12§7 - občanské soužití

52

2017

97

2

14

15

2016

132

4

33

14

2014

193

10

41

23

2015

146

16

22

13

5367110 83§8 - proti majetku

Počet přestupků (mimo dopravních) řešených městskou policií
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