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Úvodní
slovo

Vážení spoluobčané,

zpracovali jsme pro Vás jubilejní – desáté vydání Výroční  
zprávy Města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Zpráva by měla 
vypovídat nejen o chodu městského úřadu, ale celkově o životě 
v našem městě. 

Bohužel byl téměř celý rok 2020 vlivem celosvětové pandemie 
koronaviru ve znamení nejistoty, obav a strachu. Nastavené 
zákazy a omezení komplikovaly životy nás všech v nejrůznějších 
směrech a oblastech. Pochopitelně se nevyhnuly ani našemu 
městskému úřadu a ovlivňovaly tak činnost nejen jednotlivých 
zaměstnanců, ale i úřadu jako celku. Museli jsme se vyrovnat 
s celou řadou zcela nových situací a přenastavit zažitá pravidla 
tak, abychom i v omezeném počtu pracovníků a v minimalizo-
vaných úředních hodinách dokázali pracovat pružně a efektivně. 
Ne vše se, zcela pochopitelně, podařilo vyřešit obratem a k plné 
spokojenosti Vás, občanů. 

Tato zcela nová situace nás ovšem i posunula a potvrdila nám 
nutnost elektronizace veřejné správy. Rozšířil se pohled na 
dálkové přístupy a sdílení informací a stejně tak na možnosti,  
které technologický posun přináší ve vztahu k občanům. Spus-
tili jsme tak úspěšně například elektronický rezervační systém.  
Toto vnímáme za městský úřad jako výrazný krok správným 
směrem. 

Přesto, tak jako Vy všichni, doufáme, že se situace v dohledné 
době zlepší a budeme se moci v plné míře vrátit jak ke svým 
životům, tak ke své práci.

Věříme, že i přes náročné chvíle, které nám rok 2020 připravil, 
obsahuje tato Výroční zpráva zajímavé informace a souhrn dat 
za celý uplynulý rok.

Mgr. Gabriela Mánková
tajemnice Městského úřadu Ústí nad Orlicí
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Zdroj: Český statistický úřad 
             Český hydrometeorologický ústav

Základní
údaje

Statistické údaje o městě a jeho správním obvodu jsou 
uváděny aktuálně k datu 31. 12. 2020

Ústí nad Orlicí město pro život

Ústí nad Orlicí se v roce 2020 zařadilo mezi 30 nejlepších měst 
pro život v rámci České republiky. Vyplývá to z třetího ročníku 
Indexu kvality života, který sestavuje společnost Obce v datech.

Index kvality života porovnává veřejně dostupná data ve všech 
206 českých obcích s rozšířenou působností (ORP). Zahrnuje 
celkem 29 proměnných, které vyjadřují úroveň zdraví, prostředí 
a dostupnosti zdravotní péče, optimální materiální podmínky 
(práce, bydlení a vzdělání), dostatečnost služeb a také vztahy 
mezi lidmi (například ve formě existence místních spolků apod.). 
Analytici pracují s velkými daty z internetu a veřejného sektoru. 
Obce subjektivně nehodnotí, pouze porovnávají dostupnost 
v jednotlivých obcích, a to na bázi principů metodik OSN a OECD.

Od roku 2018 se pořadí Ústí nad Orlicí v žebříčku kvality života 
neustále zlepšuje. Za poslední 3 roky se město posunulo ze  
45. místa na celkové 28. místo. V rámci Pardubického kraje se 
Ústí dostalo již na úroveň Litomyšle.

Rozloha katastru města

Základní údaje o městě Ústí nad Orlicí 
(k 31. 12. 2020)

36, 36 km2

Počet obyvatel města 14 278

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
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Rozloha správního obvodu

Základní údaje o správním obvodu města 
Ústí nad Orlicí

190,43 km2

Počet obcí správního obvodu 
(včetně Ústí nad Orlicí)

16

Základní údaje

Vybrané meteorologické údaje ve městě Ústí nad Orlicí

2018

9,66 °Cměsíční teplota vzduchu

Průměrné výstupy z meteorologických měření

44,7 mmúhrn srážek 

2019

9,83 °C

63 mm

2020

9,12 °C

86,6 mm

1981–2010

7,58 °C

61 mm

Údaj

Průměrná míra 
nezaměstnanosti 
v okrese 
Ústí nad Orlicí

2017

2,7 %

2018

1,9 %

2019

1,2 %

2020

2,3 %

Vybrané statistické údaje 
o městě Ústí nad Orlicí
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Rozpočet na rok 2020 byl navržen a schválen jako schodkový. 
Sestavení takového rozpočtu dovolily dobré výsledky hospoda-
ření města v roce 2019 a čerpání investičního úvěru na inves-
tiční akce, které mají být realizovány v roce 2020 a letech násle-
dujících. Do rozpočtu roku 2020 byla proto zapojena částka  
18,2 mil. Kč z rozpočtového účtu města a z běžných účtů úče-
lových fondů, dalších 91,12 mil. Kč pak bylo zapojeno ze zmí-
něného  nového úvěru. Příjmy města byly schváleny ve výši  
362,21 mil. Kč a výdaje ve výši 461,76 mil. Kč. Plánovaný schodek 
rozpočtu při jeho schválení představoval částku 99,55 mil. Kč. 

Rozpočet byl schválen v únoru roku 2020. Následně však byly 
vnější podmínky hospodaření místních samospráv negativně ovliv-
něny pandemií SARS-CoV-2. Přestože výsledek hospodaření roku  
2020 nakonec vykazuje přebytek 22,36 mil. Kč (o 121,91 mil. Kč 
lepší výsledek než plánovaný schodek 99,55 mil. Kč), město hos-
podařilo od druhého čtvrtletí v ekonomické nejistotě.

Rozpočet na rok 2020

Zdroj: Finanční odbor

Finanční
hospodaření

V průběhu roku 2020 došlo na základě rozpočtových opatření 
k navýšení příjmové části rozpočtu o 20 % a výdajové části roz-
počtu o 12 %. Na tato navýšení měla vliv opatření ministerstva 
financí a jiných ministerstev, která přidělila městu prostředky např. 
na výkon státní správy, na provoz příspěvkových organizací města, 
na ochranu obyvatelstva atd. 

Velký vliv na zvýšení příjmové strany rozpočtu měl prodej pozemku 
společnosti DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním 
kapitálem, a. s., prodejní cena tohoto pozemku činila 19,5 mil. Kč. 

Ve schváleném rozpočtu nebyla zachycena ani dotace ve výši  
30 mil. Kč na revitalizaci území bývalé Perly spočívající ve výstavbě 
domu dětí a mládeže, kterou město získalo až po jeho schválení. 

Významný dopad na výsledek hospodaření měly výdaje, které 
byly o 101,71 mil. Kč nižší, než předpokládal upravený rozpočet. 

2 |
Vývoj finančního hospodaření v průběhu roku 2020
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Finanční hospodaření

Úspornější, než předpokládal rozpočet, byl provoz městského 
úřadu a ostatní veřejné služby. Všechny odbory městského 
úřadu a zřízené příspěvkové organizace na jaře roku 2020 rychle 
zareagovaly na požadavek omezit běžné výdaje, který vyslalo 
vedení města v souvislosti se začátkem pandemické situace 
v České republice. Snížení běžných výdajů bylo nastaveno tak, 
aby nemělo za následek zhoršení kvality veřejných služeb.

Výrazné úspory vykazovalo i plnění rozpočtu v oblasti inves-
tic. Investiční výdaje ale město v souvislosti s pandemií SARS-
-CoV-2 neomezilo co do rozsahu. Nižší čerpání bylo způsobeno 
přesunem části investičních projektů, včetně dokončení vý - 
stavby domu dětí a mládeže, do roku 2021. 

Ke konci roku 2020 činil stav nesplacených jistin úvěrů 92,48 
mil. Kč. V průběhu roku byl částečně čerpán investiční úvěr na 
investiční akce, které měly být realizovány v roce 2020 a letech 
následujících, v částce 18,87 mil. Kč (s ohledem na nižší plnění 
v oblasti investičních výdajů rozpočtu nebylo využito rozpočto-
vané čerpání úvěru ve výši 91,12 mil. Kč). Ze starších úvěrů bylo 
splaceno 11,08 mil. Kč. 

3 |
Stav nesplacených jistin úvěrů 

Příjmy
Nejvýznamnějším zdrojem příjmů města jsou daňové příjmy. 
Mezi daňové příjmy řadíme příjmy získané na základě zákona 
o  rozpočtovém určení daní, tzv. sdílené daně, ale i  výnosy 
z místních a správních poplatků a tzv. výlučné daně (např. daň  
z nemovitostí). 

Největší příjmy získává město z podílu celostátního výběru daně 
z přidané hodnoty. V roce 2020 obdrželo z DPH 98,85 mil. Kč. 

4 |
Významné položky v příjmech a výdajích

U této daně i přesto, že do hospodaření státu zasáhla pande-
mie SARS-CoV-2, nezaznamenalo plnění rozpočtu města vý - 
znamný propad (v roce 2019 bylo plnění 99,79 mil. Kč).

Další významné daňové příjmy – daň z příjmu ze závislé činnosti 
(mzdy) ve výši přes 53,23 mil. Kč a daň z příjmu právnických 
osob ve výši přes 36 mil. Kč však meziroční propad v plnění 
zaznamenaly. 

Právě z daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vyplá-
cela daňová správa tzv. kompenzační bonus (příspěvky pod-
nikatelům, které postihly dopady vládních opatření k ochraně 
obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemoc-
nění Covid-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2). 
To mělo za důsledek, že podíl města na této dani byl nižší než 
v roce předcházejícím. 

Zmíněné propady byly státem kompenzovány částkou 17,85  
mil. Kč a i díky této kompenzaci dosáhlo hospodaření města 
v roce 2020 příznivého výsledku. 

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, mat-
rika, evidence vozidel, sociální věci, volby apod.) ve výši přes 
35 mil. Kč. 

Dalších více jak 41 mil. Kč poskytl stát prostřednictvím Par-
dubického kraje a také prostřednictvím přímých dotací na pro-
voz zařízení sociálních služeb, z toho téměř 8 mil. Kč obdržela 
sociální zařízení na financování opatření souvisejících s pande-
mickou situací. 

Z hospodářské činnosti města bylo do příjmu převedeno více 
jak 11 mil. Kč. 

Menší dotace potom město dostává ze státního rozpočtu, 
z rozpočtu Pardubického kraje a z rozpočtu EU na financování 
městské knihovny, rozvoje školství, obnovu kulturních památek,  
kulturní a vzdělávací akce a realizaci jednotlivých projektů. 
Některé z těchto dotací musely být vráceny, protože řada akcí 
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se z důvodu vládou nařízeného omezení pohybu osob nemohla 
konat. 

V  roce 2020 město získalo i  investiční dotace. Největší in - 
vestiční dotaci město zařadilo do rozpočtu prostřednictvím 
rozpočtového opatření na revitalizaci území bývalé Perly (DDM) 
ve výši 30 mil. Kč, z této dotace obdrželo 8,7 mil. Kč a doplatek 
očekává v roce 2021. Vzhledem k tomu, že dotace na rekon-
strukci stacionáře nebyla ke konci roku 2019 vyúčtována, pře-
sunula se větší část tohoto příjmu (26 z celkových 31 mil. Kč) 
do rozpočtu roku 2020. 

Výdaje
Nejnákladnější oblastí, kterou město financuje výlučně ze 
svých vlastních příjmů, je péče o vzhled a čistotu města včetně 
financování veřejných služeb, která si vyžádala výdaje ve výši 
více než 71 mil. Kč. Sem patří zejména letní a zimní údržba 
komunikací a  jejich opravy (investiční a neinvestiční výdaje  
na komunikace činily téměř 30 mil. Kč), zajištění dopravní 
obslužnosti (více jak 3 mil. Kč), péče o zeleň, nakládání s odpady, 
veřejné osvětlení, parkovací systém, městské hřbitovy a pro-
voz krytého plaveckého bazénu, aquaparku, zimního stadionu 
a sauny (dotace na provoz těchto zařízení přesahuje 17 mil. Kč). 

Investiční a  neinvestiční výdaje na provoz, rekonstrukce 
a modernizace školských zařízení činily v roce 2020 téměř 91 
mil. Kč (v tom jsou zahrnuty i investiční výdaje na novostavbu 
domu dětí a mládeže), výdaje na kulturu, památkovou péči 
a podporu sportu činily více jak 33 mil. Kč. Sociální služby, tj. 
domov důchodců, penzion pro důchodce, pečovatelská služba, 
stacionář a podobná zařízení obdržely z městského rozpočtu 
přes 55 mil. Kč (větší část z toho byly transfery předávané do 
rozpočtu města prostřednictvím Pardubického kraje).

Provoz orgánů města a městského úřadu stál přes 75 mil. Kč 
a dá se říci, že z větší části byl hrazen z dotací ze státního roz-
počtu na výkon státní správy a ze správních poplatků za úřední 
úkony. Na provoz městské policie a prevenci kriminality vyčlenilo 
město více jak 12 mil. Kč.

V roce 2019 bylo rozhodnuto o přijetí investičního úvěru na 
investiční akce, které budou realizovány v roce 2020 a letech 
následujících. Výše přijatého úvěru činí 100 mil. Kč a jeho nej-
větší část bude použita na financování výstavby nové budovy 
domu dětí a mládeže. Právě tato stavba měla největší vliv na 
rozpočet roku 2020 a stejně tomu bude i v roce 2021, a to 
nejen na straně výdajů a financování, ale také na straně pří-
jmů. K financování stavby totiž přispěla zmíněná dotace ve výši  
30 mil. Kč, kterou město obdrží na revitalizaci území bývalé Perly 
spočívající ve výstavbě budovy domu dětí a mládeže. 

Daňové příjmy by měly být podle predikce ministerstva financí 
v roce 2021 přibližně o 5 % nižší než v roce 2020. 

I přes nepříjemné dopady pandemie SARS-CoV-2 chce město 
v  letech 2021–2022 udržet investiční aktivitu, a  to nejen 
díky čerpání úvěru otevřeného v roce 2019, ale také pomocí  
ro zumného snižování běžných výdajů v oblastech, kde je to  
ještě možné a nenaruší to kvalitu a rozsah služeb poskytova - 
ných obyvatelům města. Hlavní investiční aktivity města spo-
čívají v rozvoji území areálu po bývalém podniku Perla, rekon-
strukci ulic, chodníků, bytových domů a rekonstrukci školských 
zařízení. Tyto investice budou financovány jak z vlastních zdrojů 
města, tak z dotací, na jejichž získávání město aktivně pracuje. 

5 |
Výhled hospodaření města na roky 2021–2022
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Jednání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
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Příklady úspor energií

Při nákupu nových přístrojů, spotřebičů a výpočetní techniky 
klademe důraz na energetickou úspornost. Postupně nahrazu-
jeme klasické osvětlení za úspornější, v budovách udržujeme 
dostatečné, nikoliv však nadbytečné osvětlení. Výpočetní tech-
nika včetně multifunkcí má nastaven automatický přechod do 
režimu spánku. Na vodovodní baterie byly instalovány perlátory, 
které snižují spotřebu vody. U všech objektů města je vypraco-
ván energetický audit budov. Na základě jeho výsledků a v sou-
ladu s příslušnou legislativou (např. památková ochrana budov) 
postupujeme při opravách a rekonstrukcích tak, aby se nejen 
snižovala energetická náročnost, ale byla zachována i co nej-
menší CO2  stopa.

Městský úřad Ústí nad Orlicí si je vědom povinnosti ochrany 
životního prostředí. V tomto duchu a v souladu s nově zavede-
ným Zelenomodrým programem se snaží učinit taková opatření, 
která by zaměstnance i vedení města posouvala v odpovědném 
myšlení k ekologicky šetrnějšímu „úřadování“. Také do budoucna 
je to velká výzva i závazek. Níže uvádíme vybraná témata.

Třídění odpadů

Systém třídění odpadu je v administrativních budovách města 
zaveden již několik let. Dbáme na důslednou separaci a mini-
malizaci odpadů, na jednotlivých patrech jsou umístěny třídící 
koše na plasty, sklo a papír. Směsný komunální odpad je vhazo-
ván do odpadkových košů v jednotlivých kancelářích či kuchyň-
kách. V přízemí budov jsou umístěny nádoby na použité baterie, 
zářivky a výbojky. Používáme znovuplnitelné tonerové kazety 
do tiskáren a kopírek. U budovy radnice byl nově umístěn kon-
tejner na bioodpad.

Ekologie v provozu 
městského úřadu
Zdroj: Kancelář tajemníka 
             Oddělení cestovního ruchu a propagace
             Odbor životního prostředí

1 |
2 |
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Ekologie v provozu městského úřadu 

našim návštěvníkům vratné kelímky, které se běžně používají 
při větších kulturních akcích jako například hudební festivaly, 
poutě nebo městské slavnosti.

Doprava 

Podporujeme ekologickou formu dopravy našich klientů 
instalací několika cyklostojanů u budovy radnice a služebny 
městské policie. Pro naše zaměstnance máme k dispozici 
uzamykatelnou kolárnu. Při přidělování služebních vozidel se 
dbá na jejich optimální obsazenost.

Občerstvení

Zcela jsme omezili nákup balených minerálních vod pro zaměst-
nance úřadu v rámci letního pitného režimu a upřednostnili 
konzumaci kohoutkové pitné vody napříč celým úřadem. 

Vzdělávání

Klademe stále větší důraz na moderní a efektivní proces vzdě-
lávání formou e-lerningu. V tomto pandemickém roce byl tento 
on-line způsob navíc našimi zaměstnanci hojně využíván.

Reformát – výroba Výroční zprávy 2020

Výrobu výroční zprávy jsme svěřili papírnictví a knihařství 
Reformát, které upcykluje zbytný papír a další materiály. Vlastní 
produkty z nich sestávají minimálně z 80 %. Všechny jsou tvo-
řeny ručně v České republice v přátelských pracovních podmín-
kách. Důraz je při tom kladen na funkčnost i kvalitní design.

3 |
Odpovědné nakupování – pracovní pomůcky, 
materiály, služby, elektronizace

Část dodávek kancelářských potřeb tvoří výrobky z recyklo-
vaných surovin (kancelářský papír, desky, šanony, archivační 
boxy, papírové utěrky) či materiálů, které jsou biologicky 
odbouratelné. Snažíme se vyhýbat lepidlům s organickými 
rozpouštědly, jednorázovým psacím potřebám. Použité desky, 
šanony, euro obaly a archivační boxy zbylé po skartaci doku-
mentů poskytujeme odborům ke zpětnému použití. Do mul-
tifunkčních zařízení používáme téměř ve 100 % kancelářský 
papír, jehož výrobci prostřednictvím spotřebitelských značek 
garantují, že u tohoto výrobku jsou omezeny nepříznivé vlivy 
na životní prostředí a že se jedná o výrobek pocházejí z lesů 
obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem. Snižování 
spotřeby kancelářského papíru je dosahováno zejména již 
téměř stoprocentní obměnou tiskáren s oboustranným tis-
kem, upřednostňujeme elektronickou korespondenci, doku-
mentaci i archivaci.

Na začátku roku 2020 oddělení informatiky ve spolupráci 
s dalšími organizačními útvary městského úřadu naimple-
metovalo v rámci informačního systému VERA Radnice sub-
systém eProcesy, který umožnil elektronizovat vnitřní schva-
lovací procesy ve výdajích v rámci provádění finanční kontroly. 
Srozumitelněji řečeno: Tímto krokem tak přestal mezi dotče-
nými zaměstnanci obíhat písemný dokument a byl definitivně 
nahrazen elektronickými procesy.

Při nákupu služeb či dodávek, tam, kde je to technicky a eko-
nomicky možné, požadujeme ekologicky vhodné výrobky 
a služby, např. tisk plakátů na recyklovaném papíru.

V turistickém informačním centru používáme na balení zboží 
a propagačních materiálů papírové tašky a sáčky z recyklo-
vaného materiálu, z něhož jsou vyrobeny také některé papí-
rové upomínkové předměty. Pokud je to vhodné, pořizujeme 
propagační předměty z recyklovaných či recyklovatelných 
materiálů. V roce 2020 jsme již ustoupili od tištěné formy 
kalendáře akcí a na rok 2021 jsme připravili pouze kalendář 
akcí v elektronické verzi. Jako reklamní předmět nabízíme 
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Rok 2020 přinesl kvůli protipandemickým opatřením částečná 
omezení provozu rekreačních služeb a sportovišť, ta však poslou-
žila k zajištění údržby a technické správy jednotlivých středisek 
nad rámec jejího běžného režimu. Za striktního dodržování veš-
kerých vládních nařízení byla naproti tomu správa městského 
majetku a infrastruktury zajišťována v plném rozsahu:

• údržba travnatých ploch veřejné zeleně
• provoz sběrného dvora 
• svoz komunálního odpadu z venkovních odpadkových košů
• opravy městského mobiliáře
• provoz parkovacích automatů 
• veřejné osvětlení a světelná signalizace
• správa a údržba městských hřbitovů

Na úseku správy městského bytového fondu a nebytových pro-
stor došlo po desetiletém období k aktualizaci výše nájemného 
bytů, což do budoucna umožní podpořit prováděné opravy 
a  investice, které povedou ke zvýšení standardu bydlení.  
V letošním roce byla dokončena kompletní rekonstrukce objektu 
č. p. 148 v ulici Švermova, kterou vzniklo 6 zcela nových bytových 
jednotek, a v ulici Dukelská č. p. 300, kde bylo rekonstruováno  
21 městských bytů.

Správa
majetku města
Zdroj: Odbor správy majetku města 
             Majetkoprávní odbor

Organizační složka Správa lesů města Ústí nad Orlicí zajišťuje 
komplexní hospodaření na lesních pozemcích, které se rozkládají 
na celkem 11 katastrálních územích a souhrnně zaujímají 463 ha. 
Největším podílem dle plochy porostů je zastoupen smrk, a to 
z 60 %, jeho počet se ovšem stylem hospodaření stále snižuje 
z důvodu zajištění větší druhové pestrosti. 

2016

125

2017 2018

271

873

2019 2020

1622

2993

Vývoj 
kalamity

Objem zpracovaného dřeva 
napadeného kůrovcem (m3)
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Správa majetku města

23 828 614

13 867 431

192 826

příjem z prodeje pozemků 

Vybrané příjmy a výdaje v roce 2020 (v Kč)

Příjmy

4 035 370

200 000poskytnutí investičního příspěvku 
v lokalitě K Letišti

výdaje na nákup pozemků

Výdaje

prodej podílů v bytovém družstvu

věcná břemena

 1 235 070

10 882 819investice do bytového fondu

599 227investice do nebytových prostor

pronájem pozemků 

 1 076 454pronájem vybraných nemovitostí 
a technologií

345 500příjem z prodeje bytů 
do osobního vlastnictví

V oblasti pěstební činnosti zajišťuje správa lesů zalesňování holin 
vhodnou druhovou skladbou s podporou přirozeného zmlazení 
a následnou ochranou proti škodám zvěří a buřeni. V oblasti 
obnovy porostů zajišťuje realizaci těžebních úkonů a transpa-
rentního prodeje dřevní hmoty, který se v posledních letech pře-
vážně zaměřuje na prodej kůrovcem napadeného dřeva. 

Těžba dřeva v městských lesích
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Zdroj: Odbor rozvoje města

Významné
stavební akce

Významné stavební akce

Z rozpočtu města Ústí nad Orlicí se během roku podařilo realizo-
vat stavby v hodnotě necelých 100 mil. Kč a v běžných výdajích 
(většinou opravách) proinvestovat částku v celkovém objemu  
9,5 mil. Kč. Mezi nejvýznamnější akce provedené v roce 2020 
patřily:  

Stabilizační byty Dukla č. p. 300 
Náklady roku 2020:  4,4 mil. Kč
Celkové náklady:   36 mil. Kč
Zahájení akce:   leden 2018
Ukončení akce:    říjen 2020

Stavba DDM v území Perla 01
Náklady roku 2020:  52,5 mil. Kč
Celkové náklady:   82,5 mil. Kč
Dotace z MMR:     30 mil. Kč
Zahájení akce:    listopad 2019
Ukončení akce:    červenec 2021

Veřejné prostranství Oldřichovice 
vč. opravy sochy sv. Václava
Náklady roku 2020:  1,2 mil. Kč
Celkové náklady:   1,2 mil. Kč
Zahájení akce:    červenec 2020
Ukončení akce:    srpen 2020

Rekonstrukce chodníku v ulici Pražská, Kerhartice
Náklady roku 2020:  1,2 mil. Kč 
Celkové náklady:   1,2 mil. Kč 
Dotace ze SFDI:    780 tis. Kč
Zahájení akce:    srpen 2020
Ukončení akce:    říjen 2020

Veřejné prostory Perla 01 
Náklady roku 2020:  6,9 mil. Kč
Celkové náklady:   upřesněny po dokončení výstavby
Zahájení akce:    listopad 2019
Ukončení akce:    probíhá

Malá scéna – statické zajištění  
Náklady roku 2020:  1,9 mil. Kč
Celkové náklady:   2 mil. Kč
Zahájení akce:    červen 2020
Ukončení akce:    září 2020

MŠ Pod Lesem – zahrada v přírodním stylu
Náklady roku 2020:  820 tis. Kč
Celkové náklady:   820 tis. Kč
Dotace ze SFŽPI:   500 tis. Kč
Zahájení akce:    srpen 2020
Ukončení akce:   listopad 2020
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Domov důchodců – modernizace vzduchotechniky
Náklady roku 2020:  2,6 mil. Kč
Celkové náklady:   2,9 mil. Kč
Zahájení akce:    říjen 2020
Ukončení akce:    2021

MŠ Na Výsluní – revitalizace zahrady 
Náklady roku 2020:    130 tis. Kč
Celkové náklady:     4,0 mil. Kč
Dotace ze SFŽP:     500 tis. Kč
Dotace z MAS ORLICKO:  1,6 mil. Kč
Zahájení akce:      září 2020
Ukončení akce:      červen 2021

MŠ Klubíčko – rekonstrukce střechy a zateplení objektu
Náklady roku 2020:  7,3 mil. Kč
Celkové náklady:   7,3 mil. Kč
Zahájení akce:    červen 2020
Ukončení akce:    prosinec 2020

Aktivní turistika na Orlicko – Třebovsku

Na základě uzavřené smlouvy poskytuje město dobrovolnému 
svazku obcí Region Orlicko – Třebovsko každoročně příspěvek 
určený na investice a provoz cyklostezek podporující aktivní 
turistiku. V roce 2020 činil tento příspěvek 852 tis. Kč.

Další výdaje související s investiční činností města – výběr:

• na projektovou přípravu 
 plánovaných akcí                3,14 mil. Kč 
• na opravy komunikací a chodníků   5,86 mil. Kč
• na opravy kulturních památek     760 tis. Kč
• na opravy MŠ a ZŠ         2,35 mil. Kč
• na opravy budov v majetku města  1,60 mil. Kč

Rekonstrukce Družstevní ulice
Náklady roku 2020:  9,7 mil. Kč
Celkové náklady:   9,7 mil. Kč
Zahájení akce:    červen 2020
Ukončení akce:   listopad 2020

Rekonstrukce ulice Nová a Stavebníků  
Náklady roku 2020:  2,2 mil. Kč
Celkové náklady:   2,2 mil. Kč
Zahájení akce:    září 2020
Ukončení akce:    listopad 2020

Rekonstrukce chodníku v ulici Mazánkova 
Náklady roku 2020:  1,3 mil. Kč
Celkové náklady:   1,3 mil. Kč
Zahájení akce:    září 2020
Ukončení akce:    listopad 2020

Akustický obklad Kulturního centra Knapovec
Náklady roku 2020:  740 tis. Kč
Celkové náklady:   740 tis. Kč
Zahájení akce:    červenec 2020
Ukončení akce:    září 2020

Rekonstrukce rozdělovačů vytápění v ZŠ Bratří Čapků 
Náklady roku 2020:  1,6 mil. Kč
Celkové náklady:   1,6 mil. Kč
Zahájení akce:    červenec 2020
Ukončení akce:    září 2020

Výstavba kolumbária na městském hřbitově 
v Ústí nad Orlicí
Náklady roku 2020:  530 tis. Kč
Celkové náklady:   1,4 mil. Kč
Zahájení akce:    září 2020
Ukončení akce:    duben 2021

Významné stavební akce



Název
kapitoly
Zdroj: ilustrační text

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

Odpadové hospodářství 

Po několik let probíhá motivační slevový systému pytlového 
sběru tříděných složek odpadů. Celkové počty odevzdaného 
pytlového odpadu občany města uvádí následující tabulka.

Město Ústí nad Orlicí i v roce 2020 opět pokračovalo v bez-
platném zapůjčování bionádob občanům ke třídění bioodpadu 
získaných s dotační podporou z Operačního programu životní 
prostředí. Díky velkému zájmu se bioodpad sbíral celoročně 
a občané tak do nádob a sběrného dvora odevzdali úctyhod-
ných 1 003,8 tun kompostovatelného bioodpadu. Nevšední, 
odpovědné třídící úsilí občanů snížilo meziročně váhu směs-
ného komunálního odpadu o 9,5 % na celkových 2 374,67 tun.

Město má tak dobrou výchozí pozici ke zvládnutí recyklač-
ních kvót nařízených novým odpadovým zákonem. Ty bude 
muset do roku 2030 splnit. Dlouhodobý rozvoj odpadového 
hospodářství se projevil i tak, že město Ústí nad Orlicí získalo 
1. místo v soutěži Pardubického kraje O Perníkovou popel-
nici 2019 ve zpětném odběru elektrozařízení v kategorii obcí 
nad 5 000 obyvatel. Součástí tohoto prestižního ocenění je 
i dar v hodnotě 20 000 Kč od společnosti ASEKOL a.s., který 
použijeme, až to epidemiologická situace dovolí, k uhrazení 
výchovných programů pro žáky našich škol.

Péče o vzhled
a čistotu města
Zdroj: Odbor správy majetku města 
             Odbor životního prostředí 
             Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend
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54 224

počet pytlů (ks)

2016

Přehled odevzdaného pytlového odpadu

Rok

82 2802017

90 5022018

103 4912019

109 4972020
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Péče o vzhled a čistotu města

Meziroční sledování 
třídění odpadu dle 
vybraných složek

v tunách

2019
2020

papírsložky tříděného odpadu plasty sklo 
barevné 

a bílé

kovy oděvy jedlé oleje pneumatiky nebezpečné 
odpady

azbest objemný 
odpad

kompo-
stovatelný 
bioodpad

329,23

393,24

244,91

255,53

172,84

197,77

82,84

67,32

41,50

40,00

2,30
0,95

27,27

17,60
12,56

11,08
10,41

4,06

1043,11

1070,70

1040,86

1003,76
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Péče o vzhled a čistotu města

Ukliďme Česko

K  naší velké lítosti se vzhledem k  epidemiologické situaci 
nemohla uskutečnit tradiční jarní akce Ukliďme Česko.

Zeleň ve městě

Údržba a výsadba zeleně: 4,82 mil. Kč

Také v roce 2020 jsme pokračovali v dlouhodobém plánu osa-
dit vhodná místa nenáročnými trvalkami. Vybíráme pro ně 
taková místa, kde se špatně udržuje travnatá plocha. Sázeli 
jsme i stromy jako náhrady za odumřelé a nemocné jedince. 

Nová výsadba zeleně:
• 118 ks stromů v katastrech Ústí nad Orlicí a Hylváty, 
 na které jsme získali dotace z ministerstva životního  
 prostředí 
• výsadby trvalek, stromů a keřů u nového stacionáře 
• výsadby trvalek u rekonstruovaných bytových domů 
 na sídlišti v Hylvátech a Podměstí
• celková parková úprava před budovou Galenu 
• doplnění bylinkových a nektarodárných záhonů 
 pro opylovače v areálu gymnázia, kde jsme tak 
 podpořili  nově instalované včelíny včelařského 
 kroužku 
 
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 městských hřbitovů, o kompletní péči o válečné 
hroby, hroby významných osobností a  v  neposlední řadě 
i z bezpečnostního hlediska o zeleň v okrajových částech 
města. Komplexní péče probíhá ve větších územích, jako je 
oblíbené výletní místo lesopark Wolkerovo údolí, prostory 
v okolí gymnázia, Palackého sadech a v prostoru přednádraží, 
v okolí průtahu a parku Čs. legií. Náročnou péči vyžaduje pře-
devším park Kociánka, kde jsme v roce 2020 dokončili obnovu 
dožilého závlahového systému a s tím související obnovu části 

výsadeb rostlin. Pohledové výsadby trvalek a keřů jsou na 
několika místech doplněny letničkami. Zkrášlujeme tak Mírové 
náměstí, prostor u bubeníka, před nemocnicí, u Roškotova 
divadla, v ulici 17. listopadu naproti Hernychově vile a záhon 
u železniční stanice Ústí nad Orlicí – město. Kromě rozvoje 
a údržby zeleně klade město důraz na její provozní bezpeč-
nost, proto jsou stromy v pravidelných intervalech podrobo-
vány bezpečnostnímu auditu odbornou firmou. Se stavem 
jednotlivých dřevin se mohou občané seznámit na webových 
stránkách www.stromypodkontrolou.cz.

Environmentální výchova

Ochrana přírody, environmentální výchova: 18 tis. Kč

Již několik let postupně rozmísťujeme po městě budky k pod-
poře hnízdění a úkrytu ptáků, netopýrů, veverek a plchů. V roce 
2020 jsme měli instalováno celkem 270 kusů budek s obsaze-
ností 68 % (184 obsazených). Obsazenost ukazuje, že množství 
postačuje pro obvyklé nenáročné druhy, jako jsou sýkory, brhlíci, 
rehci a špačci. Zaměřujeme se tedy již, kromě obvyklé každo-
roční údržby, na doplňování budek pro speciální druhy jako jsou 
sovy, dravci, kavky nebo např. rorýsi, konipasi a skorci vodní. 
Kromě sýkor koňader, sýkor modřinek, brhlíků lesních a špačků 
obecných, které nám hnízdí v desítkách, se v roce 2020 podařilo 
nalákat k reprodukci i devět párů sýkor babek, čtyři páry sýkor 
uhelníčků, pět párů rehků zahradních, čtyři páry lejsků černo-
hlavých, sedm párů dnes ubývajících vrabců polních, jeden pár 
puštíka obecného, jeden pár skorce vodního a čtyři páry koni-
pasů horských. Kromě toho dvě budky využily i myšice, tři budky 
plšík lískový, jednu netopýři, ale také několik budek obsadily 
vosy, sršni, čmeláci a mravenci. Budky jsou pouze náhrada za 
přirozená místa. Ve Wolkerově údolí tak ponecháváme záměrně 
bezpečné doupné stromy pro strakapoudy a další ptáky, kteří 
jejich dutinová hnízda následně využívají. Také zde obnovu-
jeme postupně drobné tůňky pro obojživelníky. Ve stavebních 
řízeních při zateplování domů dbáme na dobrou praxi insta-
lace umělých hnízd pro rorýse a netopýry do fasád. Respekt 
k přírodě je podle nás základem k trvale udržitelnému rozvoji 
lidské společnosti.
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Z důvodu epidemiologické situaci se nemohla v roce 2020 
uskutečnit tradiční akce Den Země pro žáky ústeckých škol, 
nově připravovaná akce ve spolupráci se správou městských 
lesů pro širokou veřejnost Zasaď si vlastní strom ani Den život-
ního prostředí v rámci akce Město v pohybu. 

Financování vybraných veřejných služeb 

Celkově město zaplatilo v roce 2020 za služby spojené s péčí 
o vzhled a čistotu města a další veřejné služby více než  
70 mil. Kč.

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 směsných komunálních odpadů

údržba zeleně

údržba a provoz městských hřbitovů

provoz veřejného WC

úklid černých skládek

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

12,3

8,4

6,8

6,06

4,35 

15,9

0,9

0,35

0,05

2019

12,0

8,1

6,9

9,13

4,82 

17,6

0,9

0,58

0,05

20202017

12,0

6,5

6,4

5,6

10,2 

13,6

0,9

0,35

0,09

11,6

8,4

6,0

5,5

5,0

12,8

0,9

0,35

0,10

2018

Péče o vzhled a čistotu města

Robotická údržba zeleně
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Zdroj: Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Památková
péče

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností na rok 2020

Program Ministerstva kultury České republiky je určen na zacho-
vání a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nachá-
zejí mimo památkové rezervace a památkové zóny. Částka sta-
novená pro ORP Ústí nad Orlicí v roce 2020 činila 387 tis. Kč. 
Finanční příspěvky z programu byly přiděleny v rámci jednoho 
výběrového kola. 

Celková částka byla v letošním roce cca poloviční oproti minu-
lému roku a to z důvodu pandemie SARS-CoV-2. 

Finanční příspěvek byl použit na opravu těchto kulturních 
památek:

•  Sýpka, st. p. č. 121, Perná, Orlické Podhůří – 4. etapa  
 obnovy fasády

•  Kostel sv. Zikmunda v Sopotnici – obnova ohradní zdi  
 hřbitova – 2. etapa
•  Kostel sv. Mikuláše v Dolní Dobrouči – obnova střešní  
 krytiny

Finanční prostředky z rozpočtu města 
Ústí nad Orlicí přidělené v oblasti památkové péče

V roce 2020 byla poskytnuta individuální dotace z rozpočtu 
města Ústí nad Orlicí Sboru jednoty bratrské na sanaci pod-
lahy domu č. p. 53 v Ústí nad Orlicí ve výši 50 tis. Kč. Dále byla 
poskytnuta dotace z dotačního programu Podpora údržby 
nemovitostí (nikoli kulturních památek) v městské památ-
kové zóně Ústí nad Orlicí na výměnu oken domu č. p. 151 ve 
výši 50 tis. Kč.

1 |

2 |
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3 |
Program regenerace Městské památkové zóny 
(MPZ) a Městské památkové rezervace (MPR) 
v Ústí nad Orlicí

Město Ústí nad Orlicí obdrželo z Programu regenerace MPZ 
a MPR na rok 2020 dotaci ve výši 1,165 mil. Kč. Z této dotace 
a z finančních prostředků města ve výši 56 158 Kč byla v roce 
2020 zrealizována obnova objektu:

•  Kostel Nanebevzetí Panny Marie – obnova vnějšího   
 pláště – restaurování kamenných prvků a oprava fasády  
 průčelí kostela a další související práce, I. etapa

Památková péče

Areál kostela představuje historicky cenný a architektonicky 
jedinečný celek v urbanistické struktuře města. K památkovým 
hodnotám celého areálu patří zejména jeho uspořádání, vzhled, 
dochované interiéry a výzdoba kostela, budova děkanství, dis-
pozice budov a materiálová struktura. V současné době je toto 
území zcela obnovené zejména díky prostředkům získaným 
z Programu regenerace MPR a MPZ a patří mezi neodmysli-
telné dominanty města.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie  
– opravené sochy v průčelí
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Zdroj: Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Školství

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

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

Zápisy dětí 

Ve dvou mateřských školách v Ústí nad Orlicí byl pro školní rok 
2020–2021 možný elektronický předzápis (EP). Jednalo se 
o Mateřskou školu Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290 a Mateř-
skou školu Klubíčko Ústí nad Orlicí, Dělnická 67. Informace 
o možnosti elektronického předzápisu byly zveřejněny na 
stránkách města Ústí nad Orlicí, v Ústeckých listech, na vyvě-
šených plakátech a na stránkách mateřské školy.

Pro zápis do ústeckých základních škol byla 1. dubna spuštěna 
webová aplikace. Rodiče budoucích prvňáčků měli možnost 
své děti zapsat přes tuto aplikaci nebo jít přímo do školy. Infor-
mace o elektronickém zápisu do 1. ročníku ZŠ i s odkazem na 
aplikaci byly zveřejněny na stránkách města Ústí nad Orlicí, 

2018–192015–16

515

2016–17

515

2017–18

492
486

2019–20

474

Počty dětí v MŠ
Ústí nad Orlicí

v Ústeckých listech, na vyvěšených plakátech a na stránkách 
základních škol.

Podpora školských aktivit z rozpočtu městem 
Ústí nad Orlicí

V roce 2020 bylo na dotacích a příspěvcích do oblasti školství 
rozděleno celkem 339 502 Kč pro třináct žadatelů (9 žadatelů 
zřizovaných městem Ústí nad Orlicí, 4 žadatelé ostatních zři-

1 |

2 |
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zovatelů). Mezi školy a školská zařízení, která zřizuje město 
Ústí nad Orlicí, bylo rozděleno 179 502 Kč. Gymnáziu Ústí 
nad Orlicí byla poskytnuta nad rámec dotací na projekty škol 
individuální dotace ve výši 30 tis. Kč na projekt Partnerská 
návštěva Gymnázia Ústí nad Orlicí na Ringwood Secondary 

Školské zařízení Počet tematických projektů Finanční příspěvek města v Kč

2 7 500Mateřská škola Klubíčko Ústí nad Orlicí, Dělnická 67 
(ředitelka Vladislava Carbová) 

3 8 000
Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200 
(ředitelka Bc. Šárka Vinterová)

3 10 000
Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348 
(ředitelka Pavla Poslušná)

7 52 802
Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 
(ředitel Mgr. Martin Falta)

5 25 000
Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 
(ředitel Mgr. Bc. Radek Škarka)

5 20 000
Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147 
(ředitel Mgr. Pavel Svatoš)

4 7 200
Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 
(ředitelka Mgr. Helena Klosová)  

2 34 000
Základní umělecká škola Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí 
(ředitel PaedDr. Jiří Tomášek)

2 15 000
Dům dětí a mládeže Duha, Ústí nad Orlicí, Špindlerova 1167 
(ředitelka Mgr. Štěpánka Ročňová)

Přehled poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu města Ústí nad Orlicí na specifické aktivity příspěvko-
vých organizací zřízených městem v oblasti školství (nad rámec příspěvku na provoz)

College v Melbourne. Z důvodu uzavření škol a školských zaří-
zení v březnu 2020 v důsledku pandemie SARS-CoV-2 byli 
v září vyzváni žadatelé k přehodnocení žádostí o poskytnutí 
příspěvků a dotací na projekty škol.

Z důvodu dalšího uzavření škol a školského zařízení v říjnu 2020 kvůli epidemii SARS-CoV-2 nestihly některé školy 
a školská zařízení uskutečnit všechny své projekty v plném rozsahu. 

Školství
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Ohlédnutí za rokem 2020 – významné sportovní akce 
podporované městem Ústí nad Orlicí:

23.–25. 1. 2020  |  58. ročník lyžařských závodů žáků  
         Skiinterkriterium
2. 8. 2020    |  34. ročník cyklistického etapového 
         závodu Regionem Orlicka
2. 8. 2020    |  7. ročník Ústeckého triatlonu
22. 8. 2020    |  12. ročník o putovní pohár místostarosty  
         města v Rolování slámy
29. 8. 2020    |  2. ročník atletického mítinku RIETER
5.–6. 9. 2020   |  29. ročník Memoriálu Bohuslava    
         Langa – basketbal mládeže
19.–20. 9. 2020  |  Mistrovství České republiky 
         a Pohár České republiky závodu minikár
3.–4. 10. 2020  |  76. ročník atletických závodů 
         Ústecký desetiboj

Dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí do oblasti sportu

Pro rok 2020 byly vyhlášeny tři dotační programy města do 
oblasti sportu:

•  na jednotlivé sportovní a volnočasové akce
•  na rozvoj a údržbu sportovišť 
•  na sportovní činnost
Na tyto programy byly v rozpočtu města vyčleněny finanční 
prostředky ve výši 2,85 mil. Kč. Celkem bylo v roce 2020 
podáno žadateli z řad právnických a fyzických osob šede-
sát jedna žádostí o poskytnutí dotace z těchto dotačních 
programů. 

Dalších 1,65 mil. Kč bylo přímo v rozpočtu města účelově 
vyčleněno na podporu konkrétních významných sportovních 
projektů:

•  rozvoj a údržba sportovišť TJ Sokol Ústí nad Orlicí, 
 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí a TJ Sokol Hylváty 
•  účast TJ Jiskra Ústí nad Orlicí v České fotbalové lize
•  atletický mítink RIETER 
•  Skiinterkriterium, mezinárodní lyžařské závody mládeže

V průběhu roku 2020 bylo dále poskytnuto devět individu-
álních dotací do oblasti sportu v celkové výši 139,6 tis. Kč.

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

Sport

1 |

2 |
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Ohlédnutí za rokem 2020 – významné kulturní akce 
podporované městem Ústí nad Orlicí:

21.–22. 2. 2020  |  Kroky po duhovém chodníku 
         inscenace k 80. výročí založení ZUŠ
5.–8. 3. 2020   |  6. ročník krajské postupové 
         přehlídky ORLICKÁ MASKA
14.–15. 8. 2020  |  35. ročník Janouškova Ústí
14.–16. 8. 2020  |  95. ročník Ústecké staročeské pouti
19.–26. 9. 2020  |  Filmový festival Jeden svět
30. 9. 2020    |  Slavnostní večer spojený 
         s předáváním ocenění Počin roku, 
         Cena města a Cena starosty města
1. 10. 2020    |  Krajská postupová přehlídka 
         dětských skupin scénického tance

Příspěvkové organizace zřízené městem Ústí nad 
Orlicí v oblasti kultury

Městská knihovna (ředitelka PhDr. Jana Kalousková)

Počet registrovaných čtenářů, návštěvníků a výpůjček se, dle 
níže uvedených informací, proti roku 2019 mírně snížil. Bylo to 

zaviněno koronavirovou epidemií SARS-CoV-2, díky níž byla 
knihovna na základě vládního nařízení uzavřena. 

Knihovna ale i v této době nabízela čtenářům výpůjčky knih 
formou bezkontaktního „výdajového okénka“ a donáškovou 
službou. Zvýšilo se využívání elektronických on-line služeb 
knihovny. Čtenáři si sami prodlužovali výpůjčky on-line přes 
své konto, stahovali si zdarma e-knihy a  mohli si z  webu 
knihovny stáhnout i plné texty zákonů a plné texty zdigitali-
zovaných knih službou Národní digitální knihovny.

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

Kultura

1 |

2 | Rok

Vybrané statistické údaje městské knihovny

Počet 
registrovaných 
čtenářů

2018 2 330

2019 2 371

2020 2 145

88 935

78 148 

78 547

107 871

106 647

101 641

Počet 
návštěvníků

Počet 
výpůjček
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Kultura

Knihovna v roce 2020 opět plnila regionální funkci – meto-
dicky se stará o 120 knihoven okresu Ústí nad Orlicí. Na plnění 
regionální funkce získala knihovna dotaci z Pardubického kraje 
ve výši 1,974 mil. Kč. 

Městská knihovna v roce 2020 získala tři granty. 

V knihovně se konala pro širokou veřejnost přednáška PhDr. 
Ivo Říhy Božena Němcová mezi realitou a hledáním ideálu, 
přednáška Františka Stárka Ivan Martin Jirous a český uder-
groud, přednáška Centra duševního zdraví a dvě přednášky 
Kognitivní trénink pro každého. Knihovna se zapojila do celo-
státní akce Jom-ha-šoa. 

Dále knihovna pořádala pravidelné knihovnické lekce pro třídy 
mateřských, základních a středních škol, kurzy počítačové gra-
motnosti pro seniory a byl uspořádán již 10. ročník Akademie 
volného času (8 večerních přednášek regionálních autorů). Ve 
foye knihovny bylo uspořádáno pracovníky knihovny devět 
výstav. 

Městské muzeum (ředitel Mgr. Radim Urbánek)

V roce 2020 plánovalo muzeum 6 standardních výstav, ale kvůli 
protiepidemickým opatřením je redukovalo na pouhé tři stan-
dardní a jednu panelovou. Zároveň to však umožnilo dokončit 
trvalou textilní řemeslnou dílnu doplněním rekonstruovaným 
historickým tkalcovským stavem.

Celková návštěvnost muzea v rámci výstav a akcí za rok 2020 
činí dohromady 6 651 osob, což je ve srovnání s rokem 2019 
(8 089 osob) pokles o 18 %. Vzhledem k  situaci dané epide-
miologickými nařízeními vlády České republiky se však jedná 
o příznivý výsledek. Kromě akcí pořádaných muzeem navštívilo 
prostory Hernychovy vily dalších 945 osob v rámci 15 svateb 
(od roku 2008 nejvyšší počet svateb) a dalších kulturně spole-
čenských akcí.

Muzeum realizovalo více než 10 akcí pro veřejnost. Z velkých 
uveďme Pouť na zahradě Hernychovy vily a celostátní Den 
architektury. Z menších akcí šlo např. o dvě Sochařské dílny 
s Petrou Zeidlerovou, dvě dětské dílny Cože? …ale jak?, dvě 

výpravy Na kole za hrady a tvrzemi, jeden díl cyklu Muzejní kafe, 
jednu přednášku o tradičních řemeslech a technologiích, jednu 
přednášku z cyklu Ženský fenomén v kraji Orlice nebo akci Velké 
praní. V činnosti pokračoval muzejní kroužek.

Kvůli svému uzavření se muzeum začalo zaměřovat na bezkon-
taktní akce pro veřejnost, např. realizací detektivní hry Zloděj 
skrývá tvář. Zájem se projevil ve 170 vyplněných herních pří-
ručkách. Část své činnosti přesunulo muzeum na sociální sítě 
(zejména na facebook), kde plnilo několik zajímavých rubrik, 
Architektonická památka, Historické fotografie, Víte, že?, Tipy 
na vycházky po městě a výlety po okolí, Muzejní víkendový kvíz. 
Nejednalo se jen o muzejní propagaci, ale především o napl-
ňování zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní 
povahy, ve znění pozdějších předpisů a pokynu Ministerstva 
kultury České republiky č. j. 5762/2005. Rubriky Architektonická 
památka a Tipy na výlety doplňuje muzeum průběžně ve for-
mátu PDF (36 článků) na své webové stránky.

Do sbírkového fondu muzea přibylo 186 přírůstkových čísel, což 
čítalo 437 kusů sbírkových předmětů. Tento počet zahrnuje mj. 
nákup 13 kusů kreseb od Jana Steklíka a kresby od Pavly Vice-
nové Rousové, popř. secesní zrcadlo a secesní kořenky. V roce 
2020 muzeum nechalo konzervovat 1 předmět z podsbírky 21 
– fotografie (tablo) a restaurovat 2 ks předmětů z podsbírky 
25 – jiná (kabřinec, domovní znamení ryba), 6 ks předmětů 
z podsbírky 24 – textil (např. slunečník, sukně, kojenecký kabá-
tek), 1 ks předmětu z podsbírky 24 – betlémy. V listopadu 2020 
nastoupila konzervátorka, která ihned začala provádět nutné 
kroky (odplísnění a konzervace) a především průzkum stavu 
sbírkových předmětů v depozitářích.

KLUBCENTRUM (ředitelka Jaroslava Martináková)

Pandemie koronaviru zasadila české kultuře silnou ránu, což 
se odrazilo také v kulturních aktivitách KLUBCENTRA. Opat-
ření spojená s nákazou přinesla přerušení nebo utlumení jeho 
činnosti. Řada naplánovaných akcí musela být v průběhu roku 
zrušena bez náhrady či přeložena na náhradní termín, což 
ovlivnilo také samotnou návštěvnost uskutečněných akcí. 
Přehledně tuto situaci znázorňují informace v uvedených 
tabulkách. 
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Kultura

Do kurzů KLUBCENTRA docházelo 308 frekventantů. Z přehlí-
dek a soutěží se uskutečnila Akademie speciálních základních 
škol, recitační soutěž Wolkerův Prostějov, Krajská přehlídka 
dětských skupin scénického tance a v online podobě festival 
České vize. V letních měsících uspořádala organizace v parku 
u Roškotova divadla dva Rodinné víkendy a promítala dvacet 
filmů v rámci letního kina, v kulturním domě proběhla Výstava 
výtvarného umění. KLUBCENTRUM se organizačně podílelo 
na slavnostním večeru s udělováním cen města a zajistilo 

kulturní program Staročeské pouti. V  roce 2020 podalo 
KLUBCENTRUM šest žádostí o dotace na ministerstvo kul-
tury, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Pardu-
bický kraj v celkové výši 805 tis. Kč. V návaznosti na vyhlášení 
nouzového stavu v souvislosti s šířením koronaviru Covid-19 
byly zrušeny či omezeny podporované projekty a organizace 
nakonec získala finanční prostředky v celkové výši 390 tis. Kč.

Ceny města Ústí nad Orlicí

V  září 2020 proběhlo každoroční udělování cen města – 
Cena města Ústí nad Orlicí, Počin roku, Cena starosty města 
a Čestné občanství města Ústí nad Orlicí. Ocenění jsou udělo-
vána na základě návrhů veřejnosti, které schvaluje rada města, 
resp. zastupitelstvo města.

Cena města Ústí nad Orlicí v roce 2020 byla udělena:

• Doc. Ing. Josefu Ripkovi, CSc., in memoriam, 
 za celoživotní přínos v oblasti technologie rotorového  
 předení 

Ocenění Počin roku za rok 2019 bylo v roce 2020 uděleno:

• Marii Balcarové za reprezentaci základní umělecké 
 školy Jaroslava Kociana a města Ústí nad Orlicí na 
 10. ročníku prestižní soutěže ve hře na klasickou 
 kytaru PRAGuitarra Clásica 2019 pro mládež do 
 18 let, kde získala titul absolutní vítěz soutěže 

Cena starosty města v roce 2020 byla udělena:

• Olině Tomanové za veřejnou dobrovolnou činnost ve   
 prospěch seniorů
• Haně Lehnfeldové za dlouholetou aktivní a obětavou  
 spolkovou práci, zejména pak za více jak 40letou 
 činnost ve spolku Českého červeného kříže
• Aleně Jankové za dlouholetou činnost v oblasti kultury, 
 zejména pak za projekt Zapomenuté Oustí

3 |

Klubcentrum – divadelní akce

Událost 2020 2019

Realizováno Zrušeno Realizováno

divadelní
představení

koncerty

5 10 12

představení 
pro děti

4 5 9

představení 
pro školy

4 9 12

cestopisné 
přednášky

4 6 9

9 13 12

účast diváků 6 305 – 15 927

Klubcentrum – filmová představení

2020 2019

Počet 
projekcí

Poč. diváků / 
frekventantů

Počet 
projekcí

Poč. diváků / 
frekventantů

148 5 018 305 16 981
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• Ivanu Špinlerovi za dlouholetou a příkladnou činnost 
 ve sboru dobrovolných hasičů, zejména pak za více jak 
 15 let ve funkci velitele hasičské zásahové jednotky

Mimořádná Cena starosty města v  roce 2020 byla udě-
lena jako poděkování těmto symbolickým zástupcům, kteří 
nezištně a dobrovolně pomáhali a šířili pozitivní energii v době 
nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s koronavirovou 
pandemií: 

• veřejné facebookové skupině Pomáhejme si na
 Orlickoústecku (Nele Kubasové a Šárce Vávrové)
• Oblastnímu spolku Českého červeného kříže 
 Ústí nad Orlicí
• KORONOVANCE – učitelské kapele ZUŠ Jaroslava 
 Kociana Ústí nad Orlicí (Lindě Gregarové, Lence 
 Lipenské, Zuzaně Jeníkové a Martinu Hrnčířovi)
• Janě Březinové – zdravotnici, která nebere svoji profesi 
 jako práci, ale jako poslání

Dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí do oblasti 
kultury

V roce 2020 obdržel odbor školství, kultury, sportu, cestov-
ního ruchu a propagace celkem 34 žádostí od 23 žadatelů 
o poskytnutí dotace z dotačního programu do oblasti kultury. 
V rozpočtu města bylo vyčleněno pro rok 2020 na dotační pro-
gram na kulturní aktivity 550 tis. Kč.  Dalších 236 tis. Kč bylo 
určeno účelově přímo v rozpočtu města na podporu konkrét-
ních významných kulturních projektů, které má město zájem 
cíleně podpořit (např. Kocianova houslová soutěž a Kocianovo 
Ústí, celostátní přehlídka filmové tvorby ČESKÉ VIZE, Ceny 
města a starosty).

Realizace projektových akcí v roce 2020 byla ovlivněna pan-
demií koronaviru SARS-CoV-2 a některé plánované akce se 
z důvodu zavedených opatření spojených s nákazou neusku-
tečnily.

Město Ústí nad Orlicí podporuje ve zvýšené míře také tradiční 
spolek Malá scéna působící v oblasti kultury v Ústí nad Orlicí, 
zaměřující se především pořádáním alternativních kulturních 
akcí. V roce 2020 město Ústí nad Orlicí přispělo na provoz 
a činnost tohoto spolku dotacemi v celkové výši 463 tis. Kč. 

Kultura

Předávání mimořádné Ceny starosty města
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Cestovní ruch  
a propagace
Zdroj: Oddělení cestovního ruchu a propagace

V roce 2020 provoz a činnost oddělení cestovního ruchu a pro-
pagace, a hlavně turistického informačního centra, ovlivnila pan-
demie SARS-CoV-2. Vládními opatřeními bylo částečně a pak 
zcela omezeno konání všech akcí, kulturních, sportovních, spo-
lečenských. Týkalo se to také konání veletrhů a výstav a celkově 
pohybu, shlukování a setkávání osob. Důsledkem vzniklé situace 
byla nižší návštěvnost města a tím také našeho turistického 
informačního centra, omezen byl například prodej turistického 
zboží a vstupenek na kulturní akce. 

Jarní uzavření infocentra jsme využili pro přípravu letní turistické 
sezóny. Vydali jsme ve spolupráci s městským muzeem a KČT 
Horal tematické letáky pro naše návštěvníky. Celková návštěv-
nost turistického informačního centra v roce 2020 dosáhla 51 
% návštěvnosti roku 2019. 

Propagace & inzerce 

•  ve speciálních přílohách MF DNES (Ústecká staročeská  
 pouť, 20 let krajů)

•  ve speciálních přílohách Deníku (Cesty městy, 2 × inzerce)
•  v časopise cestovního ruchu KAM po Česku – 4 × v české, 
 verzi, 2 × v polské verzi, 1 × v německé verzi, 1× celoplošná 
 inzerce 
•  v propozicích cyklistického závodu mládeže Regionem  
 Orlicka 
•  prezentace turistické nabídky města na portále  
 cestujemepocr.cz včetně krátkého videa o městě 
 a zobrazování konaných akcí ve městě
•  v týdeníku 5+2 (Ústecká staročeská pouť)
•  v letácích a na plakátech Cyklopůjčovny ČD 
 v Pardubickém kraji
•  v regionálním magazínu Koridor (3 ×)

Prezentace města na veletrzích a výstavách 

Turistické informační centrum prezentovalo město na 
mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World  
v  Praze ve dnech 13.–16. února 2020. Ostatní veletrhy 
cestovního ruchu a výstavy byly bez náhrady zrušeny.

1 |
2 |
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Vydavatelská činnost

V roce 2020 vydalo město tyto nové propagační materiály:

•  nástěnný kalendář s tématem Roškotovo divadlo 
 a kapesní kalendáře na rok 2021  
•  kalendář akcí na rok 2021 – elektronická verze
•  jednolistový nástěnný kalendář pro rok 2021
•  letáky ve spolupráci s městským muzeem: Betlémy  
 a betlémářství, Hernychova vila, Planičkův orloj,     
 Městské muzeum, Technické objekty
•  leták Cakle, areál aktivní turistiky

Dotace

V roce 2020 obdrželo město z rozpočtu Pardubického kraje na 
provoz a činnost městského turistického informačního centra 
dotaci ve výši 108 114 Kč. 

Návštěvnost turistického informačního centra 

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

Aktuality roku 2020

V  roce 2020 se turistické informační centrum zapojilo do 
soutěže České televize. Jednalo se o prázdninovou soutěž 
dětské stanice Déčko s názvem Zachraň trosečníky. Cílem 
hry bylo ukázat dětem a jejich rodičům nejrůznější zajímavá 
místa a nabídnout jim možnost prázdninového cestování po 
České republice. Místem, které bylo do soutěže v Ústí nad Orlicí 
zapojeno, bylo Wolkerovo údolí. Zde umístěnou kešku hledalo dle 
statistiky České televize 466 návštěvníků. Souběžně probíhala 
prázdninová soutěž městského muzea Zloděj skrývá tvář, pro 
kterou bylo turistické informační centrum jedno z výdejních 
a sběrných míst hracích karet.

V rámci revize trasy turistického poznávacího okruhu byly roce 
2020 ve spolupráci s KČT Horal pořízeny tři nové informační 
venkovní tabule. Byly rozmístěny na trase turistického 
poznávacího okruhu města a jsou na nich uvedeny informace 
o zajímavých místech ve městě a na trase okruhu. Zobrazena je 
mapa okruhu a QR kód s odkazem na interaktivní mapu města. 
Zrevidována, zaktualizována a vydána byla v roce 2020 nová 
mapa čísel popisných města Ústí nad Orlicí. Vytištěna byla ve 
velkém formátu určeném k zavěšení na zeď. Byla poskytnuta 
všem odborům a vedení města, městské policii a příspěvkovým 
organizacím města.

Česko-polské projekty

V roce 2020 pokračovalo město v realizaci již probíhajícího 
projektu a byly podány celkem čtyři žádosti do Fondu mikro-
projektů Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR 
– Polsko 2014–2020.

Probíhající projekt:

Nové poznatky v nových aktivitách
Začátkem roku 2020 jsme pokračovali s realizací mikroprojektu 
zahrnujícího přeshraniční spolupráci polských a  českých 

Rok Počet návštěvníků

2020 16 081

2016 23 410                    

2017 20 993

2018 38 408

2019 31 434

Cestovní ruch a propagace

Pozn.: Průměrná měsíční návštěvnost turistického informa-
čního centra města byla 1 340 návštěvníků. Průměrná denní 
návštěvnost tak činila cca 44 návštěvníků. 
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Cestovní ruch a propagace

partnerů. Do projektu je zapojen spolek Fotoklub Oko, Jednotka 
sboru dobrovolných hasičů Černovír, Senior klub Ústí nad Orlicí 
a Speciální základní škola Ústí nad Orlicí. V obou partnerských 
městech byly již od začátku realizace projektu zorganizovány 
dva fotografické workshopy a dvě vernisáže fotografií. Z důvodu 
přetrvávajících epidemiologických opatření zavedených proti 
šíření koronaviru budou další naplánované akce uskutečněny 
v náhradních termínech. Ukončení realizace projektu je nově 
stanoveno do 30. 6. 2022.

Nové projektové žádosti: 

Kulturní dědictví nás spojuje
V rámci projektu budou opraveny tři kapličky Křížové cesty 
na Andrlův chlum v Ústí nad Orlicí. Konkrétně jde o zastavení 
číslo VI, VII a VIII. V rámci propagace mikroprojektu budou 
vytvořeny propagační předměty a tiskoviny v české, polské, 
anglické a německé jazykové mutaci včetně mapy území.
 
Kulturní památky – cesta ke společnému poznání
V  rámci tohoto projektu budou opraveny tři kapličky na 
Křížové cestě na Andrlův chlum v Ústí nad Orlicí. Konkrétně jde 
o zastavení číslo IX, X a XI. Bude vytvořena stezka po sakrálních 
památkách z Ústí nad Orlicí do Bystřice Kladské. Vytvořena 
bude mapa s trasou a popisem památek na stezce.

Společně poznáváme česko-polské pohraničí
V projektu plánujeme realizovat tři aktivity na české straně 
a čtyři aktivity na polské straně. Zúčastní se jich zejména žáci 
a učitelé ze základní školy, hasiči a senioři.

Z minulosti přes přítomnost do budoucnosti
Projekt bude podporovat partnerství a spolupráci mezi spolky 
partnerských měst Ústí nad Orlicí a Bystřice Kladská. Formou 
workshopů a setkávání zájmových skupin budou prohloubeny 
kontakty a  vazby mezi komunitami v  obou městech. 
Prostřednictvím projektu podpoříme aktivity seniorů, hasičů, 
dětských pěveckých sborů, členů fotoklubů, žáků a učitelů 
speciálních škol a úředníků samospráv obou měst. 

Nová orientační tabule na trase 
Turistického poznávacího okruhu městem
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Zdroj: Odbor sociálních služeb

Sociální
péče

Bytová problematika

V roce 2020 odbor sociálních služeb zaevidoval celkem 108 
žádostí o uzavření nájemní smlouvy, z toho bylo 37 žádostí 
o byt zvláštního určení a 71 žádostí do ostatních bytů ve vlast-
nictví města Ústí nad Orlicí, včetně bytů stabilizačních. V prů-
běhu roku bylo radou města schváleno 56 návrhů na uzavření 
nových nájemních smluv, z toho 9 na byty zvláštního určení 
a 47 na ostatní nájemní byty. Rada města dále schválila celkem 
152 návrhů na prodloužení nájemních smluv, z toho 58 na byty 
zvláštního určení a 94 na ostatní byty. 

V průběhu roku přijal odbor sociálních služeb 45 urgencí na 
podané žádosti, z toho 24 na byty zvláštního určení a 21 na 
ostatní byty. Pro nesplnění předepsaných podmínek bylo zamít-
nuto celkem 32 podaných žádostí o uzavření nájemní smlouvy. 

Na podzim roku 2020 došlo k dokončení přestavby bytů v ulici 
Švermova č. p. 148, kde vzniklo 6 nových bytových jednotek ve 
vlastnictví města Ústí nad Orlicí.

Komunitní plánování

V roce 2020 byl v návaznosti na nově zpracovaný Komunitní 
plán na léta 2020–2023 vytvořen Akční plán rozvoje sociálních 
a souvisejících služeb města Ústí nad Orlicí a okolí na rok 2020. 
Nadále pracovaly všechny tři pracovní skupiny komunitního 
plánování a řídící skupina, ve které došlo ke změně obsazení 
koordinátora a člena řídící skupiny. I přes nelehkou situaci 
s Covid-19 se v září uskutečnil Mezinárodní den seniorů, ten-
tokrát bez mezinárodní účasti, a také se konal Integrační den 
– setkání osob se zdravotním postižením s veřejností v netra-
dičním kabátě na prostranství parku Kociánka.

Program prevence kriminality

V roce 2020 Komise prevence kriminality (aktivní komise rady 
města) spolu se zástupci města pracovala na naplnění jednotli-

1 | 2 |
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vých bodů Programu prevence kriminality na rok 2020, kterými 
byly tyto body: zvyšování pocitu bezpečí občanů, snižování 
míry a závažnosti trestné činnosti, snižování rizik a výskytu 
protiprávního jednání u cílových skupin, zvýšení bezpečnosti na 
veřejných prostranstvích, efektivní a komplexní přístup k řešení 
definovaných problémů a rizik. 

Přestože byly stanovené cíle a priority ovlivněny pandemií 
Covid-19 podařilo se např. uskutečnit tradiční podzimní Tábo-
rový pobyt pro děti ze znevýhodněného prostředí pod vedením 
pracovníků odboru sociálních služeb, oddělení sociálně právní 
ochrany dětí a strážníků městské policie. I nadále byly zacho-
vány dvě pracovní pozice asistentů prevence kriminality, kteří 
pracují pod záštitou městské policie a spolupodílí se na klidu 
a pořádku ve městě. 

Bohužel z důvodu protiepidemických opatření se nemohla usku-
tečnit preventivní beseda pro seniory ve spolupráci s Policií 
České republiky ani připravovaný projekt bezpečnosti dětí na 
internetu, skládající se z besedy pro rodiče a interaktivního 
představení pro děti. Projekt byl připravován ve spolupráci 
s Policií České republiky a místními základními školami a je 
předpoklad, že bude realizován, jakmile to okolností umožní. 
Komise prevence kriminality může konstatovat, že město Ústí 
nad Orlicí patří k městům s velmi nízkou kriminalitou a je bez-
pečným místem k životu obyvatel. 

Svůj podíl na tom má jistě výborná spolupráce Policie České 
republiky, Městské policie Ústí nad Orlicí i činnost Komise pre-
vence kriminality.

Dotace do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví

V roce 2020 si 29 organizací podalo žádost o programové 
dotace do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, a to cel-
kem na 53 projektů, z nichž 29 projektů bylo na registrované 
sociální a zdravotní služby a 24 projektů na neregistrované 
služby. Součet požadovaných částek činil více než 2,5 mil. Kč. 
Orgány města schválily poskytnutí programových dotací v cel-
kové výši 1,27 mil. Kč. 

V průběhu roku bylo sedmi žadatelům schváleno poskytnutí 
individuálních dotací v celkové výši 52 tis. Kč. Celkově tak bylo 
na dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 
2020 z rozpočtu města přerozděleno 1,32 mil. Kč. 

I v roce 2020 byla z rozpočtu města poskytnuta individuální 
dotace Nadačnímu fondu S námi je tu lépe!, a to ve výši 200 tis. 
Kč. Individuální dotace byla poskytnuta na projekt Vaše kameny, 
naše starost pro urologické oddělení Orlickoústecké nemocnice. 

Jubilea

V roce 2020 se z důvodu pandemie nemohlo konat tradiční 
slavnostní setkání zástupců města s osmdesátiletými občany 
na radnici. Jednalo se o 95 jubilantů, tito jubilanti byli navštíveni 
doma a obdrželi pamětní knihu s přáním.

V tomto roce také oslavilo 29 občanů města své devadesátiny. 
Kvůli pandemii mohlo být realizováno pouze jedno setkání na 
radnici s vedením města. Tohoto setkání se zúčastnilo 6 jubi-
lantů. Ostatní jubilanti byli navštíveni doma a byla jim předána 
kniha s věnováním a květina. 

Příspěvkové organizace zřízené městem 
Ústí nad Orlicí v oblasti sociální péče 

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí 
(ředitelka Mgr. Radka Vašková)

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí (dále jen CSP) 
poskytuje dvě registrované sociální služby – pečovatelskou 
službu a týdenní stacionář. Služba denní stacionář byla ukon-
čena k 31. 12. 2019. Někteří klienti z denního stacionáře využili 
službu týdenního stacionáře, která je od 1. 1. 2020 poskyto-
vaná ve zrekonstruované budově na nové adrese Čs. armády  
č. p. 262, Ústí nad Orlicí. Organizačně spadá pod Centrum soci-
ální péče také Senior klub. 

5 |

6 |

4 |



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

Pečovatelská služba: JSME TU PRO VÁS.
Pečovatelská služba je poskytována na území města Ústí nad 
Orlicí a v okolních obcích, které patří pod PO III. města Ústí 
nad Orlicí. V roce 2020 jsme poskytovali pečovatelskou službu 
v těchto obcích: Libchavy, Orlické Podhůří, Řetůvka, Řetová, 
Dlouhá Třebová. 

Obce, jejichž občané využívají pečovatelskou službu, žádáme od 
roku 2019 na provoz této služby o finanční spoluúčast. Z oslo-
vených obcí jsme obdrželi v uplynulém roce finanční příspěvek 
od obce Libchavy, obce Řetová, obce Dlouhá Třebová. Finanční 
částka je využita na pohonné hmoty.

Roční kapacita ambulantní pečovatelské služby (tzv. Středisko 
osobní hygieny) je 30 klientů, okamžitá kapacita dva klienti 
(střediska jsou dvě, takže v jeden okamžik může být v každém 
středisku jeden klient). Roční kapacita terénní pečovatelské 
služby (domácnosti klientů) je 275 klientů, okamžitá kapacita je 
10 klientů (tzn. ve stejnou chvíli může 10 pečovatelek pečovat 
o 10 různých klientů). 

I přes nelehkou covidovou situaci jsme hodiny přímé péče udr-
želi a jejich pokles byl minimální. Bohužel spousta plánovaných 
aktivit (např. školení nebo stáže v jiných službách) jsme museli 
přesunout na rok 2021. 

Na jaře se v Centru sociální péče začaly šít roušky, jelikož 
ochranné pomůcky se staly žádaným a nedostupným zbo-
žím. Šili jsme roušky jak pro pracovníky našeho zařízení, tak 
pro klienty pečovatelské služby. Současně jsme se připravo-
vali tzv. „na nejhorší“. Vytvořili jsme rizikový plán, pro případ 
uzavření služby nebo převzetí služby jinými složkami. Někteří 

klienti z důvodu obav z nákazy služby pozastavili a péči pře-
vzala rodina. Na jaře a poté i na podzim během druhé vlny 
pandemie nám pomáhalo několik dobrovolníků (šití roušek, 
technická výpomoc, péče o klienty, nákupy). Nadále zajišťu-
jeme péči i o klienty v karanténě nebo pozitivní na Covid-19. 
Pracovníci v terénu mají náročné podmínky pro vykonávání 
péče, musejí se převlékat do ochranných obleků na chodbách, 
dvorcích. Ochranné pomůcky si musí měnit ke každému klien-
tovi, tím dochází i k větší spotřebě pomůcek, než např. v poby-
tovém zařízení. 

Pečovatelská služba v minulém roce rozvezla 21 974 obědů 
celkem 318 klientům.

Týdenní stacionář: ŽIJEME MEZI VÁMI, ALE JSME NĚKDY 
TROCHU JINÍ.
Týdenní stacionář je pobytová sociální služba pro osoby s men-
tálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let 
z okresu Ústí nad Orlicí. Jeho posláním je výše uvedeným oso-
bám zajistit podporu a pomoc v péči o sebe, ale i v každoden-
ních a zájmových aktivitách s ohledem na jejich individuální 
potřeby. 

Ke konci roku 2019 byla dokončena rekonstrukce objektu na 
adrese Čs. armády č. p. 262 v Ústí nad Orlicí, kam se přestě-
hoval týdenní stacionář v navýšené kapacitě pro 18 klientů 

Sociální péče

Rok

Srovnání počtu hodin přímé péče

Počet hodin přímé péče

2018 10 501

2019 11 776

2020 11 663

Nejčastěji poskytované úkony pečovatelské služby 
(dle počtu hodin péče) za rok 2020

Počet hodin 
přímé péče Název úkonu

3 652Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu

2 672

2 082

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu (pomoc při prostorové 
orientaci, samostatném pohybu 
ve vnitřním prostoru)

Poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy
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Sociální péče

(z původních 12) a od 1. 1. 2020 je zde služba poskytována. Pro 
klienty týdenního stacionáře vznikly zcela nové prostory, které 
kromě bezbariérového ubytování se sociálním zázemím nabízí 
tělocvičnu, relaxační místnost, jídelnu, dílny, cvičnou kuchyňku 
a zahradu. Klienti oceňují zejména obytné buňky, které jsou 
dvoulůžkové a poskytují jim více komfortu. V obytných buňkách 
si klienti také dle svých schopností uklízejí a starají se o ně. 

Provozní doba byla prodloužena v pátek až do 17.00 hod. a je 
tedy od pondělí do pátku od 6.00 do 17.00 hod. nepřetržitá. 
Zařízení funguje také výjimečně v době rekondičních pobytů 
nebo speciálních olympiád.

Vzhledem k pandemické situaci se v roce 2020 spousta akcí, 
kterých se pracovníci s klienty každoročně účastní, bohužel 
nekonala a byla odložena. Na jaře došlo k uzavření týdenního 
stacionáře a někteří pracovníci přešli na výpomoc do pečova-
telské služby. Klienti se účastnili Integračního dne a s tanečním 
vystoupením doplnili program ke 40. výročí založení Penzionu. 
Tradiční Vánoce ve stacionáři se povedlo realizovat, ale bez 
účasti veřejnosti. 

Klienti se věnovali práci na zahradě u nového stacionáře. S pra-
covníky se jim podařilo vysadit bylinky a osázet ozdobné kvě-
tináče. V roce 2021 chceme na projektu zahrady pokračovat. 
Věříme, že nám v tom pomůže také příspěvek ze sbírky Spo-
lečně za úsměv (Konzum). 

Týdenní stacionář za rok 2020 v číslech:

• celková kapacita / 18 uživatelů
• celkový počet uživatelů za rok / 19 uživatelů
• počet přijatých uživatelů / 6 uživatelů
• průměrný věk uživatelů / 38,1 let

Co klienty v týdenním stacionáři baví? 
(Zdroj: Dotazníky s klienty, 2020) 

Samostatná procházka / procházky, malování, čtení, úklid, 
vyrábění, výtvarka, ruční práce, poslech písní/hudby, písničky, 
hudba, rádio, spaní, TV, malování, odpočinek, puzzle, tancování, 
zpívání, prohlížení fotek, sport, hraní karet, vaření, pečení, cvi-
čení, snoezelen, zalévání květin. 

Senior klub: KLUB S DVANÁCTILETOU HISTORIÍ
Senior klub sdružuje občany – seniory města Ústí nad Orlicí 
za účelem podpory aktivit vedoucích ke zkvalitňování života 
a integraci především osamělých občanů, s cílem jejich zapojení 
do veřejného života. Členství v Senior klubu je dobrovolné, ote-
vřené všem příjemcům jakéhokoliv důchodu bez ohledu na věk 
člena. Člen musí být občanem města Ústí nad Orlicí a s trvalým 
pobytem zde.

Vzhledem k pandemii koronaviru a vyhlášeným nařízením Vlády 
České republiky se v roce 2020 konal pouze zlomek z pláno-
vaných akcí.

Domov důchodců Ústí nad Orlicí 
(ředitelka Mgr. Miluše Kopecká)

Domov důchodců v  roce 2020 poskytoval sociální služby 
s kapacitou 144 lůžek prostřednictvím svých tří pobytových 
služeb (Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem 
a Odlehčovací služba) a v rámci ambulantní služby zajišťo-
val odborné sociální poradenství zaměřené na problematiku 
Alzheimerovy choroby. 

Domov pro seniory má kapacitu 89 lůžek a  je určen oso-
bám od 65 let věku, případně mladším, které jsou závislé na 
pomoci jiné osoby. Průměrná roční obložnost v roce 2020 byla  

Senior klub v číslech za období 2019–2020

2019

celkový počet uskutečněných akcí 70

celková účast členů na akcích 2083 

2020

43

969
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imobilní uživatele. Zapojili jsme se také do projektu Tesco “Vy 
rozhodujete, my pomáháme” a získali jsme finanční prostředky 
na sprchovací vozík. 

Jednou z finančně a provozně nejnáročnějších akcí byla výměna 
vzduchotechniky v kuchyni, která byla financovaná naším zři-
zovatelem. Vyžádala si komplexní vyřazení provozu kuchyně 
a zajištění dodávky obědů a teplých večeří z Perly. Celá akce 
trvala cca 2 měsíce. 

Pěknou tečkou na závěr byla výmalba a pořízení nového nábytku 
do jídelny, který zcela změnil vzhled na moderní a reprezenta-
tivní. Výčet celé řady dalších oprav a odstranění stěžejních 
závad je podrobně uveden ve Výroční zprávě Domova.

Děkujeme všem dobrovolníkům a dárcům, kteří nám pomáhali 
a podporovali nás. Té podpory a  solidarity se sešlo tolik, že 
není možné je zde všechny jmenovat.

Rok 2020 nebyl lehký, obzvlášť začátek pandemie SARS-CoV-2, 
kdy bylo obtížné zajistit dostatečné množství ochranných 
pomůcek. Tato celonárodní situace byla skutečným spouště-
čem neuvěřitelné solidarity a podpory z řad veřejnosti, jed-
notlivců i různých spolků. Pandemie však zapříčinila, že u nás 
nebylo rušno tak, jak jsme byli zvyklí. Byly výrazně omezeny 
aktivity, velké trápení a smutek přinesl zákaz návštěv. Radost 
nám však také přinášely různé skupiny dobrovolníků či jed-
notlivců, kteří k nám docházeli hrát, zpívat a tančit pod okna. 
Podstatně hůře nás zasáhla podzimní vlna, kdy se s onemoc-
něním Covid-19 spustila lavina, která postihla jak obyvatele, 
tak zaměstnance. Situace nebyla jednoduchá, ba naopak, byla 
velmi náročná, chvílemi na pokraji zvládnutelnosti. 

I  přes personální oslabení z  důvodu karantény a  pracovní 
neschopnosti zaměstnanců se podařilo udržet chod celého 
Domova, zvýšit bezpečnost provozu a zlepšit prostředí.

Rok 2020 byl hodně odlišný oproti rokům předešlým, přesto 
cítíme, že jsme z něj vyšli posíleni, v lecčems poučeni a hlavně 
utvrzeni v týmovosti a houževnatosti našich zaměstnanců. 
Děkujeme za jejich odhodlání a skvělou práci.

82,9 %. K datu 31. 12. 2020 obývalo Domov pro seniory celkem 
59 žen a 16 mužů. Nejstarší uživatelce bylo 96 let. Průměrný 
věk uživatelů byl 83 let.

Domov se zvláštním režimem má kapacitu 51 lůžek a posky-
tuje službu osobám od 45 let věku, které jsou závislé na pomoci 
jiné osoby z důvodu Alzheimerovy choroby, popřípadě jiného 
typu demence. Průměrná roční obložnost byla 73,6 %. K datu 
31. 12. 2020 obývalo Domov se zvláštním režimem celkem 32 
žen a 5 mužů. Průměrný věk uživatelů byl 83 let.

Odlehčovací služba s kapacitou čtyř lůžek je určena osobám 
od 65 let věku, případně mladším, o které pečuje jiná fyzická 
osoba a na určitý čas potřebnou péči nemůže zajistit. V roce 
2020 využilo Odlehčovací službu 19 osob, průměrná roční 
obložnost byla 46,9 %.

Od března do prosince jsme udržovali v průměru 10 % volných 
míst z důvodu vytvořené covidové zóny – izolace.

Odborné sociální poradenství poskytuje informační a kon-
zultační zázemí v oblasti demence, především Alzheimerovy 
choroby, rodinám i pečujícím profesionálům. V roce 2020 vyu-
žilo poradenství 104 osob. Poradenství probíhalo telefonicky 
nebo e-mailem.

Certifikát a akreditace
Domov je držitelem certifiktátu VÁŽKA®, kterou uděluje služ-
bám pečujícím o osoby s demencí Česká alzheimerovská spo-
lečnost. Tento certifikát deklaruje nejvyšší kvalitu poskytované 
služby. Certifikát VÁŽKA® jsme i v neobvyklém pandemickém 
roce 2020 obhájili.

Domov je také akreditovaným vzdělávacím zařízením Minis-
terstva práce a sociálních věcí ČR, zaměřeným především na 
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Tento 
kurz nebylo možné z důvodu pandemie v roce 2020 uskutečnit.

V roce 2020 jsme se opět zapojili do projektu Společně za 
úsměv, který každý rok vyhlašuje obchodní společnost Konzum. 
Ze získaných prostředků zakoupíme polohovatelné křeslo pro 

Sociální péče
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Předání symbolického šeku na podporu Nadačního fondu S námi je tu lépe! 
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Obyvatelstvo

Zdroj: Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Město Ústí nad Orlicí

Počet obyvatel

Počet narozených dětí

Počet úmrtí

2020

14 278

109

193

Počet uzavřených sňatků 52

2019

14 309

128

162

2018

14 263

92

171

2017

14 313

125

178

2016

14 334

122

168

46715959

Migrace Přihlášení do města Odstěhování z města Stěhování na území města

2702020 236 292

2612019 295 305

2952016 232 394

2662017 248 284

2762018 249 360
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Obyvatelstvo

Uzavřené sňatky

Občanské – obřadní síň

Občanské – Hernychova vila

Občanské – mimo obřadní síně

2020

33

15

3

Církevní

Počet uzavřených sňatků celkem

1

52

2019

30

3

8

5

46

2018

35

6

21

2017

26

11

16

2016

30

3

20

9

71

6

59

6

59

děvčata
chlapci

2020

1112

530

582

2019

1240 

622

618

2016 2017 2018

1425

685

740

1317

639

678

1246 

612

634

Počet narozených dětí 
v Orlickoústecké 

nemocnici 
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Vybrané služby 
obyvatelstvu
Zdroj: Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend 
             Kancelář tajemníka, oddělení informatiky
             Odbor právní a obecního živnostenského úřadu

Přístupnost internetových stránek 
a mobilních aplikací

Oddělení informatiky zajistilo úpravu webových stránek města 
tak, aby celá aplikace vyhověla podmínkám přístupnosti pro 
handicapované skupiny uživatelů předepsaných zákonem  
č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobil-
ních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.

Volby do krajských zastupitelstev

Volby do krajských zastupitelstev probíhaly v České republice, 
co se týče organizačního zajištění, s řadou novinek. Celá pří-
prava i průběh těchto voleb byl ovlivněn postupující koronavirou 
pandemií a tím i zavedením opatření, která umožňovala uplatnit 
občanům své volební právo bez rizika a v co největším počtu. 
K široké spolupráci došlo nejen s Policii České republiky, Pardu-
bickým krajem, Českým statistickým úřadem, ale i s Armádou 
České republiky, městskou společností TEPVOS a místními 
jednotkami dobrovolných hasičů. 

Mezi zásadní opatření patřilo např.:
•  Zavedení zvláštního způsobu hlasování před termínem  
 zahájení krajských voleb pro voliče v karanténě nebo
  izolaci tj.
 – hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště 
  (tzv. drive-in hlasování) zřízeného v našem městě 
  na parkovišti u Aquaparku pro celý okres, 
 – hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, 
  které bylo v důsledku vládních nařízení uzavřeno, 
 – hlasování do zvláštní přenosné volební schránky.
•  Nastavení epidemiologických opatření při školení 
 předsedů, místopředsedů a zapisovatelů a při hlasování 
 ve volebních místnostech (roušky, dezinfekce, rozestupy).

Novinkou voleb byla možnost přihlásit se přes webový elektro-
nický formulář jako člen jedné ze sedmnácti okrskových voleb-
ních komisí města Ústí nad Orlicí. Tuto nabídku využilo cca 15 
osob. Obavy z malé účasti voličů se v našich podmínkách nena-
plnily, neboť volební účast ve městě Ústí nad Orlicí byla o 0,43 % 
vyšší než volební účast v celém Pardubickém kraji (tj. 40,87 %). 
Ve volebních místnostech v drtivé většině platilo, že slušnost, 
pochopení, odpovědnost, profesionalita, osobní statečnost či 
laskavý humor je stále mezi námi. A za to patří velký dík všem 
103 volebním komisařům, týmu, který zajišťoval přípravu a prů-
běh voleb, i voličům. 

1 |

2 |



Vybrané služby obyvatelstvu

Statistika evidence poštovních zásilek 

2016Rok

368Přijaté zprávy e-podatelnou

9 194Odeslané datové zprávy

28 398Odeslaná pošta celkem

8 086Přijaté datové zprávy

28 889

2017

876

9 349

27 207

8 421

26 193

2018

297

10 351

30 641

8 708

25 624

2019

487

10 616

27 666

9 591

27 268

2020

522

9 866

24 615

9 586

27 073Přijatá pošta celkem

Termín konání voleb Počet voličů 
v seznamu

2.–3. 10. 2020 11 399

Volební účast v %

41,30

Počet odevzdaných 
obálek

4 706

Počet platných hlasů

4 654

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

Pozn.: Částka čerpaná ze státního rozpočtu na tyto volby činí 478,75 tis. Kč.

Pozn.: Téměř ve všech sloupcích je zaznamenán mírný pokles oproti roku 2019, což bylo beze sporu způsobeno koronavirovou pandemií 
(částečný útlum úředních činností, pokles zájmu veřejnosti, omezení pohybu, obavy).
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Úkony vidimace a legalizace

Počet ověřených podpisů

Počet ověřených listin

Úkony celkem

Správní poplatky celkem v Kč

2 256

429

2 685

90 900

2020

3 035

695

3 730

117 220

2019

3 179 

718

3 897

127 650

2018

2 612

742

3 354

110 790

2017

2 603

931

3 534

111 740

2016

počet vydaných OP

správní poplatky v Kč

počet vydaných CD

správní poplatky v Kč 

2020

2 402

65 500

594

272 650

Vydané občanské průkazy a cestovní doklady 2019

2 586

77 400

1 254

616 150

2018

3 263

75 000

1 199

729 550

2017

3 833

61 300

1 973

858 400

2016

4 473

59 450

1 578

765 650

Občanské průkazy

Cestovní doklady



Zdroj: ilustrační text
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Doprava

Zdroj: Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Řidičské průkazy

Počet vydaných řidičských průkazů

Typ

Počet vydaných digitálních karet

2018

2 659

330

160

20 605

2019

1 847

130

171

20 789

2016

1 993

100

145

20 162

2017

2 633

92

Počet vydaných mezinárodních řidičských průkazů

Celkový počet registrovaných řidičů (ORP Ústí nad Orlicí)

2020

2 315

101

51

20 786

130

20 451

Silniční hospodářství

Rozhodnutí silničního hospodářství

Stanovení dopravního značení

Stanoviska

2020

255

139

132

2019

258

157

104

2017

243

144

58

2018

327

159

67

Pozn.: Na správních poplatcích za vydávání řidičských průkazů bylo v roce 2020 vybráno celkem 181 975 Kč.

Pozn.: V roce 2020 bylo na správních poplatcích na úseku silničního hospodářství vybráno 77 400 Kč.

V  agendě registru vozidel bylo celkem za rok 2020 prove-
deno 11 338 úkonů a na správních poplatcích bylo vybráno  

2,616 mil. Kč. Ekologické poplatky činily 286 tis. Kč.
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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

2019

1 094

471

36

0

22

2 162

208

65

200

14

257

288

2 800

55

525

436

138

124

84

569

8 7

1 579

2020

972

672

49

26

6

2 093

179

69

96

12

298

580

2 738

45

487

393

409

136

96

489

1 492

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

3. RZ na nosič –

–

–

RZ na přání

RZ pro el. vozidla

–

– 11

–

129

4

–

–

–

–

–

–
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Doprava

Úspěšnost 
uchazečů o řidičské 
oprávnění

218
U první zkoušky prospělo

124
U první zkoušky 

neprospěloPozn.: Celkem bylo odzkoušeno 
u první zkoušky 342 uchazečů.

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

2019

11

8

16

226

45

19

13

4

0

32

D

Profesní průkaz

–– – 16

2020

18

20

18

183

56

15

15

10

0

38

21Přezkoušení z odborné způsobilosti

Pozn.: Za rok 2020 bylo na správních poplatcích za zkoušky uchazečů o řidičská oprávnění vybráno 313 tis. Kč.



[ 45 ]

Měsíc 

Počet přepravovaných osob MAD

leden

únor

6 323

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

2018

Celkem

5 987

5 951

6 201

6 330

6 309

4 991

5 305

6 428

7 699

7 616

7 760

76 900

9 757

2019

7 999

8 890

7 834

8 288

7 141

5 550

5 798

8 118

9 077

9 110

8 169

95 731

8 752

9 385

4 034

0

2 495

4 450

4 868

5 137

7 556

5 134

4 693

7 012

2020

63 516

V září roku 2020 byla rozšířena linka městské autobusové 
dopravy. Rozsah veřejných služeb na území města Ústí nad 
Orlicí, především v městských částech Kerhartice, Hylváty, síd-
liště Dukla, sídliště Štěpnice, vlakové a autobusové nádraží, 
je realizován dvěma autobusy v zrcadlovém modelu. Optima-
lizována byla zejména trasa na Duklu při zachování celkové 
návaznosti na vlakové spoje. Jízdní řád je upravován průběžně.

Počty cestujících v roce 2020 jsou zásadně ovlivněny pande-
mickou situací způsobenou onemocněním Covid-19.

Na autobusovou dopravu bylo v roce 2020 vyplaceno dopravci 
v rámci vyrovnání za veřejné služby úhrnem 2 934 702 Kč. 
V rámci veřejných služeb v přepravě cestujících bylo provedeno 
celkem 110 103 linkových km. Průměrná kompenzační platba 
na 1 objednaný km v roce 2020 činila 26,65 Kč.

Zdroj: Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Městská 
autobusová doprava (MAD)
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Podnikatelé s platným živnostenským oprávněním

Fyzická osoba

Fyzická osoba zahraniční

Právnická osoba

2020

4 670

107

754

0

5 531

2019

4 620

101

745

1

5 467

2018

4 542

104

720

1

5 367

2017

4 497

108

689

1

5 295

Právnická osoba zahraniční

Celkem

Podnikatelé s platným osvědčením zemědělského podnikatele

Fyzická osoba

Právnická osoba

Celkem

2020

180

22

202

2019

174

21

196

2018

171

20

191

2017

168

19

187

Podnikání

Zdroj: Odbor právní a obecního živnostenského úřadu
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Aktivní živnostenská oprávnění

Fyzická osoba – koncesovaná

Fyzická osoba – ohlašovací volná

Fyzická osoba – ohlašovací řemeslná

Fyzická osoba – ohlašovací vázaná

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

2020

411

3 999

1 967

463

6 840

186

728

480

202

1 596

18

100

42

3

163

0

0

8 599

2019

403

3 930

1 934

449

6 716

179

719

464

190

1 552

18

94

38

3

153

1

1

8 422

2018

382

3 852

1 898

438

6 570

166

694

442

186

1 488

18

94

35

4

151

1

1

8 210

2017

363

3 792

1 875

434

6 464

156

663

413

182

1 414

19

99

35

4

157

1

1

8 036Celkem

Pozn.: V roce 2020 bylo na správních poplatcích za úkony živnostenského úřadu vybráno celkem 236 tis. Kč.

Podnikání
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Informování veřejnosti

WEB města, sociální sítě a komunikační platformy

Virtuálním srdcem celého města v oblasti informací jsou již 
devatenáct let webové stránky, které v roce 2020 přinesly 
fotografie, videa a informace ze 180 akcí z města a jeho okolí. 
Různorodý obsah našeho webu byl zobrazen 580 tisíci uni-
kátními zobrazeními.

Velké množství tradičních akcí a informací poznamenala koro-
navirová pandemie, s ní spojená opatření vlády a vyhlášený 
nouzový stav. První vlna koronavirové pandemie nás začala 
ohrožovat koncem února. Od té doby plnily všechny weby 
a sociální sítě informace ohledně koronaviru, vládních opatření, 
doporučení a nařízení. Stejně tak tomu bylo i u nás. V nelehké 
covidové době jsme se soustředili na pomoc potřebným. 
Zaměřili jsme se na včasné informování a předávání informací 
občanům. Distribuovali jsme zdravotnické ochranné pomůcky 
a dezinfekci, zajišťovali nákupy pro seniory a osoby v karan-
téně nebo se starali o distribuci roušek. Zkrátka, Covid-19 
zasáhl nějakým způsobem každého z nás.

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

Kromě webu všechny akce zveřejňujeme také na našem face-
bookovém profilu – https://www.facebook.com/mestouo, 
kde nás sleduje přes 3 900 lidí!

K zobrazení detailů a barev ze všech koutů Ústí nad Orlicí 
používáme nově INSTAGRAM https://www.instagram.com/
mesto_usti_nad_orlici/

Informace, převážně z oblasti volnočasových aktivit, jsme 
poskytovali občanům města prostřednictvím komunikační 
platformy Mobilní rozhlas, htps://ustinadorici.mobilníroz-
hlas.cz, kde máme 1 547 registrovaných odběratelů. V únoru 
2020 se skokově zvýšil počet nových registrací odběru zpráv 
v souvislosti s vypuknutím pandemie SARS-CoV-2. Hlavním 
důvodem bylo získání aktuálních informací z našeho města 
ke vzniklé pandemické situaci.

Na serveru YouTube, prostřednictvím našeho video kanálu 
bylo uveřejněno na 70 videí z akcí. Náš youtube kanál dosáhl 
přes 4 miliony zhlédnutí! Dle dále uvedené grafické statistiky 
se počet stálých odběratelů se zájmem o reportáže a novinky 
z našeho města už sedmým rokem stále zvyšuje.

1 |
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Informování veřejnosti

Přehled vybraných dokumentů uveřejněných na webu města

Rok
Soubory tiskových 
zpráv

Zápisy z jednání 
osadních výborů

Přehledy usnesení 
ze zasedání Rady 
města Ústí nad Orlicí

Přehledy usnesení ze 
zasedání Zastupitelstva 
města Ústí nad Orlicí

5361782020

5383092019

6311682018

63129102016

5322372017

500
660

930

1800

3460

290

Vývoj počtu 
odběratelů YouTube

(zaokrouhleno 
na desítky)

20202014 2015 2016 2017 2018 2019

3900
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Informování veřejnosti

Vybrané statistické údaje 

Konání zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí 
v roce 2020

V roce 2020 se uskutečnilo celkem pět zasedání Zastupitel-
stva města Ústí nad Orlicí. Za zvýšených hygienických a pre-
ventivních opatření se v pondělí 11. května 2020 uskutečnilo 
9. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí a poté až 
do konce roku ještě další tři. Nejen zastupitelé, ale také pří-

tomná veřejnost musela dodržovat při vstupu do jednacího 
sálu dezinfekci rukou, dvoumetrové rozestupy a další hygie-
nická opatření. Samotné jednání pak probíhalo v upravené 
podobě zasedacího pořádku. Již samozřejmostí je používání 
hlasovacího zařízení a z celého jednání je pořizován audiovizu-
ální přenos, který je po anonymizaci uveřejňován na webových 
stránkách města.

Akce s dlouholetou tradicí

Ve středu 8. ledna se v Hernychově vile konalo každoroční 
setkání vedení našeho města s místními podnikateli. Dis-
kutovanými tématy tradičního neformálního setkání byl plá-
novaný rozvoj města, revitalizace území areálu Perla 01 nebo 
odpadové hospodářství v roce 2020. Pro zájemce byla připra-
vena prohlídka aktuálních expozic městského muzea s výkla-
dem. Setkání se účastnily tři desítky místních podnikatelů.

Porada starostů obcí spadajících pod správní obvod obce 
s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí byla uskutečněna dne 
13. března 2020. V rámci jednání byla upřesněna krizová opat-
ření, která se vztahovala zejména k distribuci a přerozdělení 
osobních ochranných zdravotnických pomůcek a dezinfekč-
ních prostředků určených pro zdravotnická zařízení a zařízení 
poskytujících sociální péči. Další porady starostů v této formě 
nebyly do konce roku 2020 z důvodu koronavirové pandemie 
uskutečněny.

Tradiční setkávání vedení města s veřejností v roce 2020 
nebyla uskutečněna vzhledem k  nepříznivé pandemické  
situaci.

Rok

Statistické údaje z centrální evidence 
oznámených shromáždění

Počet oznámených shromáždění

2016 9

2017 4

2018 8

2019 3

2020 2

Statistické údaje z centrální evidence 
stížností a petic

Evidence stížností a petic

počet stížností 

počet petic

2020

27

1

2019

19

1

2 |

3 |

4 |
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Informování veřejnosti

Setkání vedení města Ústí nad Orlicí s místními podnikateli
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Krizové řízení

Zdroj: Útvar krizového řízení

Krizové řízení

Všechny oblasti života byly v roce 2020 postiženy pandemií 
SARS-CoV-2. Vše pro nás začalo 13. března 2020 svoláním 
pracovní porady starostů a pracovníků krizového řízení s hejt-
manem Pardubického kraje. Protože se jednalo o pandemii, 
veškerá činnost byla řízena zejména hygienickými stanicemi. 
Orgány krizového řízení stanovená nařízení a opatření pouze 
plnily. Krizový štáb se usnesl, že jeho činnost budou zastávat 
pouze členové Bezpečnostní rady a komunikace bude v maxi-
mální míře elektronická. 

Prvním časově náročným úkolem bylo zajistit redistribuci nedo-
statkových ochranných pracovních pomůcek zejména zdra-
votnickým zařízením. Každotýdenní zásobování se týkalo cel-
kem 168 subjektů. V objemu to znamenalo roztřídění a vydání 
materiálu jednoho středního dodávkového automobilu. Mimo 
tento materiál byl nakoupen a distribuován 1,5 m3 dezinfekce 
ve formě rozprašovačů a maloobjemových kanystrů. Na tomto 
úkolu se podíleli s technikou také dobrovolní hasiči z Hylvát. 

Dalším složitějším úkolem se ukázalo zajištění ubytování osob 
vykázaných z místa bydliště nebo bez přístřeší, kterým byla 
nařízena karanténa z důvodu prokázání jejich pozitivity. Většina 
místních ubytovacích zařízení tuto službu odmítlo i přes mate-
riální a finanční pobídku. Tuto službu pro celé správní území se 
podařilo zajistit až v Žamberku.

V průběhu roku jsme několikrát zajistili ochranné pomůcky 
určené zejména sociálně slabším spoluobčanům. Byla vytvo-
řena skladová zásoba zejména pro naše nejrizikovější zřizované 
organizace (Domov důchodců a Centrum sociální péče). 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů

Omezení shromažďování mělo negativní vliv na odbornou pří-
pravu členů hasičských jednotek. Došlo k poklesu odborné 
přípravy až o 50 % a pravidelná odborná školení řízená HZS 
se vůbec neuskutečnila. Přesto se podařilo zajistit všechny 
výjezdy (přes 40 výjezdů) a splnit stanovené úkoly jednotek. 

1 |

2 |
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Krizové řízení

Všechny jednotky se podílely ve spolupráci s ČČK na zajištění 
potravinových nákupů. Jednotka Ústí nad Orlicí I pokračovala 
v rekonstrukci vnitřních prostor (výměna 2 ks plynových kotlů, 
výměna vchodových dveří, dokončení rekonstrukce elektroin-
stalace) a zaizolování budovy u parkoviště v ulici Hakenova. 
Jednotka Černovír se podílela na dokončení projektové doku-
mentace k plánované přístavbě požární zbrojnice. Jednotka 
Hylváty uvedla po třech letech do provozu zrekonstruovanou 
cisternu a jednotka Knapovec zrekonstruovala šatny a vybu-
dovala zázemí pro velitele jednotky. Zásah jednotky dobrovolných hasičů
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Zdroj: Městská policie Ústí nad Orlicí
             Oddělení informatiky

Zpráva o činnosti 
Městské policie 

Personální oblast 

V  roce 2020 pracovalo u  Městské policie Ústí nad Orlicí 
celkem 18 zaměstnanců, z toho 16 strážníků a 2 asistenti 
prevence kriminality. Personální stav je stabilní a schválený 
tabulkový stav strážníků i asistentů byl naplněn.

Místní a věcná působnost

V oblasti místní působnosti nedošlo v roce 2020 k žádné změně 
oproti předchozímu roku. Na základě uzavřené veřejnoprávní 
smlouvy plní městská policie v obci Libchavy úkoly, které jsou 
pouze na úrovni technické podpory kamerového systému s mož-
ností dohledu na kamerových bodech umístěných v obci Lib-
chavy. Městská policie vedle obvyklé činnosti vykonává i další 
tzv. nepolicejní činnosti, mezi které patří doru čování písemností 
pro orgány veřejné moci, místní šetření, převozy peněžních hoto-
vostí, správu a údržbu technického vybavení, správu a servis 
městského kamerového dohlížecího systému a pultu centrální 
ochrany, kontrola funkčnosti parkovacích automatů atd.

Bezpečnost a veřejný pořádek 

Městská policie evidovala 9 případů podezření ze spáchání 
trestného činu, které byly předány Policii České republiky 
k dalšímu řízení. V kategorii přestupků to bylo 1 886 případů. 
Z tohoto celkového počtu tvoří největší díl dopravní přestupky, 
celkem se jedná o 1 259 případů a 512 přestupků spáchaných 
překročením nejvyšší povolené rychlosti. Z pohledu ostatních 
přestupků, kterých bylo evidováno 115 případů, je nejčas-
tějším deliktem přestupek proti majetku, převážně krádeže 
v obchodě, následovaný přestupkem poškozování cizí věci. 
Evidovaný počet případů má setrvalou tendenci a nedošlo 
k podstatné změně v celkovém počtu přestupků proti veřej-
nému pořádku, občanskému soužití, nebo majetku. 

Stav bezpečnosti a veřejného pořádku na území města Ústí 
nad Orlicí je dlouhodobě stabilní a nedošlo k žádné podstatné 
změně v nápadu trestné a jiné protiprávní činnosti. Statisticky 
vykazuje městská policie setrvalý stav všech deliktů, s výjim-
kou rušení nočního klidu. To je z velké části způsobeno vlivem 
dlouhodobého nouzového stavu a s ním spojené uzavření 
restaurací a omezení pohybu osob.
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Městská policie

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 orgánů veřejné správy, a dále 
sídliště Štěpnice, Podměstí a Hylváty. Z vysoké koncentrace 
vozidel přirozeně plynou problémy s parkováním nebo průjezd-
ností vozidel. Městská policie považuje za nezbytné, aby situ-
ace byla řešena prioritně ve spolupráci s příslušnými orgány 
města. V závěru roku bylo zrealizováno řešení dopravních 
přestupků pomocí mobilní aplikace, která výrazně zrychluje 
a zjednodušuje jejich evidenci a následné řešení.

Sociální problémy a bezdomovectví 

Na území města se vyskytuje několik osob bez domova, u kte-
rých lze sledovat generační obměnu. Jejich chování nemá 
zpravidla charakter protiprávního jednání, v naprosté většině 
se jedná o sociální problém. Řešení této problematiky není 
jednoduché a vyžaduje dlouhodobou spolupráci s ostatními 
subjekty poskytující sociální prevenci.

Preventivní činnost 

Městská policie realizuje také preventivní činnost. Hlavní 
náplní jsou besedy a  přednášky pro děti z  mateřských 
a základních škol (na 1. stupni) a dále spolupráce s veřejně 
prospěšnými organizacemi a to v rámci přednášek a besed 
s dětmi či seniory. V neposlední řadě je možné zmínit též 
zajišťování dalších aktivit a spoluorganizování dalších akcí  
např. tábor pro děti se speciální péčí, dopravní výchova 
s domem dětí a mládeže, prezentace s Českým červeným 
křížem. Vzhledem ke koronavirové situaci se veškerá preven-
tivní činnost konala v omezené míře.

Asistenti prevence kriminality 

Ve vyloučených lokalitách působí asistenti prevence krimi-
nality a zásahy ze strany městské policie nebo Policie České 
republiky zde nejsou tak časté jako v minulém období. Nasa-
zení asistentů v těchto lokalitách, nebo v jiných oblastech, 
kde je zvýšený výskyt sociálně-patologických jevů, je hodno-
ceno velmi pozitivně a ve svém důsledku se jedná o efektivně 
vynaložené prostředky. 

V průběhu roku 2020 byla část pracovní doby asistentů vyhra-
zena na zvýšení dohledu na ulici T. G. Masaryka, kde opako-
vaně docházelo k narušování občanského soužití a pořádku. 
Asistenti prevence kriminality dlouhodobě spolupracují 
s odborem sociálních služeb, probační a mediační službou 
a dalšími poskytovateli terénní sociální práce (terénními soci-
álními pracovníky).

Propojení činností městské policie a městského úřadu

Nový docházkový systém VEMA
Na začátku roku 2020 oddělení informatiky zajistilo instalaci 
a spuštění nového docházkového systému VEMA, který byl 
rozšířen i na pracoviště městské policie a který umožnil kva-
litní propojení s používaným personálním a mzdovým systé-
mem od stejného dodavatele.

Podpora činnosti městské policie  
Na konci roku 2020 oddělení informatiky podpořilo nasazení 
nových IT technologií do výkonu agendy městské policie, která 
ve své činnosti začala využívat chytré telefony a mobilní apli-
kace pro zvýšení efektivnosti při zpracování přestupků. 
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