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Město Ústí nad Orlicí 

 

Tisková zpráva   

[ 27/08/2015 
Dotace na výkon sociální práce na obci 

Město Ústí nad Orlicí získalo další dotaci na výkon sociální práce z prostředků Ministerstva práce a 

sociálních věcí. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí v návaznosti na zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů a na zákon č. 218/200 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyhlásilo letos poprvé dotační řízení na podporu 

sociální práce na obcích. V rámci sociální práce se jedná o činnosti – koordinace sociálních služeb, 

odborné sociální poradenství, zprostředkování sociálních služeb, spolupráce s poskytovateli 

zdravotních služeb, sociální práce při řešení nepříznivé situace osob.   

„Městu Ústí nad Orlicí byla na základě žádosti na rok 2015 poskytnuta dotace ve výši 503 000 Kč. 

Dotace je určena na výkon sociální práce, např. k částečnému pokrytí mzdových nákladů, nákladů na 

vzdělávání, výdajů na poskytnutí cestovních náhrad a úhradu provozních nákladů sociálním 

pracovníkům,“ upřesnil místostarosta města Jiří Preclík. 

 

Město Ústí nad Orlicí upravuje kontejnerová stání na tříděný odpad 

Odbor životního prostředí MěÚ Ústí nad Orlicí vypracoval koncept postupné úpravy kontejnerových 

stání na tříděný odpad. Městu se dlouhodobě daří zvyšovat výtěžnost vytříděného odpadu. Díky 

tomu přistupuje k výstavbě nových kontejnerových stání na tříděný odpad dle požadavků občanů a 

zároveň k doplňování stávajících stání o další kontejnery. „Estetické a funkční doplnění, nebo 

budování nových stání jde ruku v ruce s efektivitou vynaložených prostředků. Jako dobří hospodáři pro 

tyto úpravy využíváme starší použitelnou dlažbu, kterou uschováváme po rekonstrukcích veřejných 

prostranství. Spolu s příznivou cenou prací, které nabídla firma Tepvos spol. s.r.o. se nyní realizuje 

úprava sedmi stání v ceně 60 tis. Kč,“ dodává místostarosta města a gestor životního prostředí Jiří 

Preclík. „Nové stání je již zbudované v ulici Pod Horou (u Mendriku) a Třebovská (naproti Konzumu). 

Celkovou obnovu dozná v nejbližší době stání u bytových domů v Kerharticích a upravovaná a 

doplňovaná jsou stání v ulicích U Hřiště, Na Štěpnici, Ježkova (u divadla) a Letohradská (u Penny 

marketu). Nové stání také vzniká spolu s parkovištěm v rámci rekonstrukce ulice Pod Lesem,“ 

doplňuje starosta města Petr Hájek. 
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V Ústí nad Orlicí po stavbařích nastupují zahradníci 

V Ústí nad orlicí postupně doznívá stavební ruch související s rekonstrukcí kanalizace, plynovodu a 

železničního koridoru. Po stavařích přichází řada na zahradníky a tedy na úpravu veřejné zeleně. 

„Stavebně upravené prostory v okolí Nové Louže, na sídlišti v Podměstí, nové bezpečnostní ostrůvky 

na Moravské a Královéhradecké ulici i okolí parkoviště u Zdravotní školy si zaslouží okrášlení zelení, 

aby zapadly do celkového konceptu zahradního města, jak je někdy Ústí nad Orlicí označováno,“ 

konstatuje starosta města Petr Hájek. „Protože se zdá, že již polevují extrémní letní teploty, můžeme 

nyní konečně začít s výsadbou trvalek a stromů. Logisticky nejsložitější je pro nás sídliště v Podměstí. 

Po rekonstrukci sítí a chodníků bylo třeba zkoordinovat náhradní výsadby stromů a keřů hrazené v 

rámci koridoru drah s úpravami okapových dlažeb u některých soukromých domů. Nyní nastoupí 

zahradnická firma s úpravou zbylých terénů a založením nových trávníků a navazovat bude další firma 

s výsadbou trvalek. Z pohledu obyvatel sídliště, jejichž trpělivosti si nesmírně vážíme, vypadá popsaný 

sled prací možná zbytečně složitě. Nicméně díky pečlivým soutěžím dodavatelů se nám nakonec 

podaří z napjatého rozpočtu zrealizovat např. na Podměstí překvapivě velké množství prací (3.000 ks 

trvalek na ploše 600 m2 a 1.400 m2 trávníků),“ dodává místostarosta města a gestor životního 

prostředí Jiří Preclík. 

Město zároveň připravuje revitalizaci parku pod Roškotovým divadlem a parku v Hylvátech naproti 

Měšťanskému pivovaru. Tento park po několikaletém a složitém vyjednávání město Ústí nad Orlicí 

v červnu letošního roku odkoupilo a nyní připravuje návrh jeho obnovy.   

 

Demolice bývalého společenského sálu v Knapovci zahájí výstavbu 

nového komunitního centra    

V nadcházejících měsících proběhne demolice bývalého společenského sálu v Knapovci. Svým 

způsobem tak bude zahájena i výstavba nového komunitního centra v této městské části. 

 „Požadavek na rekonstrukci společenského sálu se objevuje řadu let. Letošní rok jsme věnovali diskusi 

o smyslu rekonstrukce, velikosti objektu, budoucímu využití a provozních nákladech. Po zvážení všech 

pro a proti jsme se rozhodli stávající objekt zbourat a na jeho místě postavit nový,“ řekl starosta 

města Petr Hájek. V následujících letech bude v Knapovci realizována nová výstavba, která zahrnuje 

společenský sál o rozloze 170 m2 s dostatečným zázemím a možnosti jednoduchého občerstvení. 

„Objekt bude navazovat na stávající antukové hřiště jednak venkovní terasou s možností obsluhy a 

jednak skladovacími prostory,“ doplnil informaci starosta.  „Společenský sál umožní variabilní využití 

jak pro kulturní, tak i pro některé sportovní akce. Nyní se dokončuje projektová dokumentace, která se 

realizuje podle radou města odsouhlasené architektonické studie. Vlastní realizaci předpokládáme 

v letech 2016 až 2017 a naší snahou bude nalézt vhodný dotační titul a snížit tak výdaje v rozpočtu 

města,“ upřesnil časový průběh Petr Hájek.  
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