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Rozpočet města na rok 2016 je připraven ke schválení 

Zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí bude v pondělí 8. února předložen ke schválení návrh rozpočtu města 
na rok 2016. „Naše město bude v letošním roce hospodařit s více jak 248 mil. Kč, přičemž očekávané příjmy 
představují necelých 241 mil. Kč, rozpočet je tedy navržen jako schodkový. Schodek ve výši 7,1 mil. Kč je kryt 
přebytkem z loňského roku, který činil 11,5 mil. Kč,“ informoval starosta města Petr Hájek. 

Součástí rozpočtu je schválení stavebních investic, oprav a nových projektů. Mezi nejzásadnější investiční 
akce roku 2016 patří dokončení rekonstrukce ulice T. G. Masaryka včetně nové fontány a městského 
mobiliáře. V druhé polovině roku bude zahájena celková rekonstrukce ulice Čs. armády a výstavba 
Komunitního centra v Knapovci. „Tyto tři uvedené stavby si v letošním roce vyžádají více jak 20 mil. Kč. 
Nemalé finanční prostředky, přesněji 6,5 mil. Kč, jsou určeny na opravu chodníků, mostů a lávek, dále pak 
na opravu komunikace na Andrlův chlum a prodloužení ulice Q. Kociana,“ upřesnil Petr Hájek. 

Další investice budou směřovat do školských zařízení. Konkrétně částka téměř 3 mil. Kč, která umožní řešení 
problémů v MŠ U skřítka Jasánka v Hylvátech, MŠ Klubíčko, MŠ Černovír a na ZŠ Komenského. Na obnovu 
památek, kulturního dědictví města a městského mobiliáře je pamatováno částkou 2 mil. Kč. Čtyři osadní 
výbory okrajových částí města budou v letošním roce disponovat s celkovou částkou 2,9 mil. Kč.    

„Samostatnou kapitolou je projektová příprava investic pro následující roky,“ řekl starosta města a dodal: 
„V rozpočtu je alokováno 6,5 mil. Kč na nové projekty, které souvisí zejména s přípravou žádostí o dotace 
z programu Evropské unie. Stěžejní je samozřejmě revitalizace Perly, dále připravujeme přemístění 
Stacionáře, zateplení MŠ Na Výsluní, zpřístupnění parku za kostelem, rekonstrukci HZ SDH Hylváty, přístavbu 
MŠ Pod Lesem a nový most v ul. Třebovské. Další projektová příprava směřuje do obnovy komunikací, např. 
ul. B. Němcové, Nová, Polní, Příčná, Mazánkova a Družstevní.“  

V letošním roce bude město Ústí nad Orlicí rozšiřovat také městský kamerový systém. Plánovaná investice 
ve výši téměř 1 mil. Kč zahrnuje instalaci kamer do pasáže Katastrálního úřadu, podchodu pod komunikací 
I/14 a nového prostoru přednádraží Českých drah.   

Součástí návrhu rozpočtu jsou grantové výdaje do oblasti školství, sportu a sociálních věcí. „Oproti loňskému 
roku dochází k navýšení grantových prostředků určených pro rozvoj a údržbu sportovišť, ale jinak se systém 
podpory nemění. Na podporu sportovní činnosti je vyčleněno 3,2 mil. Kč, na kulturní aktivity 680 tis. Kč a na 
vzdělávací a protidrogové projekty škol a prominutí nájmu škol v kulturních zařízeních města 520 tis. Kč. 
Grantové dotace určené na sociální oblast představují celkem 1,4 mil. Kč, příspěvek pro Senior klub je 
navrhován ve výši 80 tis. Kč a dotace Orlickoústecké nemocnici pro Nadační fond S námi je tu lépe ve výši 
200 tis. Kč,“ doplnil informaci k rozpočtu místostarosta Jiří Preclík.      
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Příprava Kocianovy houslové soutěže a hudebního festivalu 

Tradičně první týden v květnu se v Ústí nad Orlicí uskuteční Kocianova houslová soutěž spojená v posledních 
deseti letech s hudebním festivalem. Letošní 58. ročník KHS a XI. ročník festivalu se organizačně připravuje 
pod novým vedením. Na sklonku loňského roku rezignoval na post organizačního ředitel projektu Kocianovo 
Ústí nad Orlicí Jiří Tomášek, který zároveň zastával i funkci ředitele soutěže. 

„Rada města se v uplynulém období několikrát zabývala touto problematikou a následně jmenovala do 
pozice organizačního ředitele Karla Pokorného, ředitele příspěvkové organizace Klubcentrum a do pozice 
ředitelky KHS Lenku Lipenskou, pedagožku ZUŠ,“ řekl starosta města Petr Hájek a doplnil: „Nejvýraznější 
personální změnou je ovšem jmenování nového uměleckého ředitele hudebního festivalu. Na období let 
2016-2020 byl radou města do této funkce jmenován houslový virtuos Pavel Šporcl.“  

 

Kalendář akcí 2016 

Také pro letošní rok připravilo město Ústí nad Orlicí přehledný kalendář akcí konaných ve městě a jeho 
nejbližším okolí. Tištěná verze je k dispozici na městském turistickém informačním centru v budově radnice. 
„Kompletní přehled akcí mohou návštěvníci nalézt na našich webových stránkách v záložce Turista, kde je 
možné akce vyhledávat také podle data konání. Webová databáze je aktualizována průběžně, proto 
informace o pořádaných akcích může organizátor zasílat ke zveřejňování s dostatečným předstihem před 
termínem konání i během roku,“ sdělila Zdenka Kroulíková, vedoucí oddělení propagace a cestovního ruchu.                                              
Kontakty: kunvalska@muuo.cz, ic@muuo.cz, tel.: 465 514 111 

 

Program regenerace MPZ 

Město Ústí nad Orlicí získalo pro rok 2016 finanční dotaci Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace 
městských památkových zón ve výši 1,4 mil. Kč. Dotace je určena na obnovu objektů v městské památkové 
zóně. Rada města a komise pro urbanismus, architekturu a regeneraci městské památkové zóny rozhodnou 
o poskytnutí dotace jednotlivým žadatelům v rámci Programu regenerace MPZ. 

„Našemu městu se dlouhodobě daří získávat dotaci z uvedeného programu Ministerstva kultury. V letošním 
roce jsme získali dotaci oproti loňskému roku vyšší o 300.000 Kč. V souladu se smyslem programu plánujeme 
při rozdělení dotace podpořit v první řadě vlastníky nemovitostí na ústeckém náměstí, ale část dotace bude 
určena také na církevní památky a městské akce,“ uvedl starosta města Petr Hájek a dodal: „Podmínkou 
dotace je závazek města spolupodílet se finančně na obnově městské památkové zóny. V letošním roce na 
spolufinancování vyčlenilo město ve svém rozpočtu 1 mil. Kč.“  

 

Návrhy na Ceny města Ústí nad Orlicí  

Jako každým rokem bude i letos město udílet Cenu města Ústí nad Orlicí a ocenění Počin roku 2015. Cena 
města je udělována zastupitelstvem za dlouhodobý přínos oceněné osobnosti pro město, za celoživotní dílo 
apod. Ocenění za Počin roku uděluje rada města za činnosti, které významně obohatily některou z oblastí 
veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města Ústí nad Orlicí v uplynulém roce. 

Návrhy pro udělení některé z cen mohou předkládat občané, organizace, instituce, společnosti, spolky a 
sdružení, školy a další subjekty. Ocenit lze jednotlivce, dvojici nebo kolektiv.  Písemný návrh lze podat do 
15. března 2016 na připraveném formuláři osobně na podatelně města Ústí nad Orlicí nebo na odboru 
školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace města Ústí nad Orlicí. Návrh lze zaslat poštou na 
adresu městského úřadu nebo elektronickou poštou na mikyska@muuo.cz nebo podatelna@muuo.cz.  

Ocenění budou předána na slavnostním společensko-kulturním večeru za přítomnosti veřejnosti v září 
letošního roku. Bližší informace, formulář pro podání návrhu a statut pro udělení cen města jsou k dispozici 
v informačním centru města v prostorách radnice a na www.ustinadorlici.cz. 
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