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Dotacesměřující do oblasti krizového řízení a požární ochrany města
Město Ústí nad Orlicí zajišťuje činnost čtyř vlastních jednotek sboru dobrovolných hasičů. Jedná se SDH
Ústí nad Orlicí, SDH Černovír, SDH Hylváty a SDH Knapovec. Každoročně je v rámci rozpočtu města na
provozní a investiční výdaje související s požární ochranou vyčleněno 1,75 mil. Kč. Částkou téměř 1,3 mil.
Kč jsou zajištěny provozní výdaje vztahující se ke krizovému řízení.
„Uvedené finanční prostředky nám zajišťují materiální i personální stabilitu sboru dobrovolných hasičů.
Snahou města je postupná modernizace techniky a zároveň zlepšení zázemí sborů, tedy modernizace
hasičských zbrojnic,“ řekl starosta města Petr Hájek. „V letech minulých jsme realizovali nákup osobního
vozidla Iveco Daily s variabilní vestavbou. Na tomto originálním řešení se podíleli černovírští hasiči, kteří
dnes disponují nejen základním zásahovým kontejnerem, ale také speciálním kontejnerem na odstraňování
povodňových škod. V loňském roce byla dokončena modernizace budovy hasičské zbrojnice v Knapovci,
která byla zateplena, opatřena novou fasádou a venkovní zpevněnou plochou,“ dodal starosta města.
Investice směřující do požární ochrany jsou připraveny také pro letošní rok. „Prostřednictvím Ministerstva
vnitra ČR byla městu Ústí nad Orlicí poskytnuta účelová dotace na reprodukci požární techniky. Dotace ve
výši 2,5 mil. Kč bude použita na nákup cisternové automobilové stříkačky pro SDH Ústí nad Orlicí.
V současné době byly zahájeny úkony související s realizací veřejné zakázky. Dodávka vozidla se uskuteční
v druhé polovině roku, celkové náklady očekáváme kolem 6 mil. Kč a nad rámec dotace jsme připraveni
financovat nákup z vlastních zdrojů,“ sdělil starosta města.
Další připravovanou investicí je vybudování Jednotného systému výstražného varování obyvatelstva.
„Samotný systém se skládá ze tří prvků, jedná se o výstražný a varovný systém a digitální povodňový plán.
Výstražný systém monitoruje především klimatické podmínky a v případě výkyvu okamžitě spouští varovný
systém, tedy bezdrátový rozhlas čítající 175 hlásičů. Digitální povodňový plán zabezpečí provázanost všech
prvků výstrahy a varování a následné rozpracování jednotlivých činností. Zároveň umožní ucelené
provázání mezi sousedními spolupracujícími povodňovými orgány,“ informoval Jiří Preclík, místostarosta
města. „V listopadu loňského roku byla podána žádost o dotaci, nyní bude příslušná komise Ministerstva
životního prostředí ČR rozhodovat o přidělení dotace. Celkové náklady předpokládáme ve výši téměř 7 mil.
Kč, z dotace uhradíme 70% způsobilých výdajů, spoluúčast města bude činit cca 2 mil. Kč. Dokončení akce
je plánováno na příští rok,“ doplnil informaci starosta.
Město v současné době podává další žádost o dotaci. Jedná se o rekonstrukci hasičské zbrojnice SDH
Hylváty. „Podání žádosti nic nechybí. Investiční příprava je dokončena, stavební povolení vydáno. S vlastní
rekonstrukcí zbrojnice počkáme do hodnocení komise, ale akci jsme připraveni realizovat i bez státní
podpory. Jedná se o jednu z priorit našeho programového prohlášení,“ zakončil starosta města.
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Město Ústí nad Orlicí pořádá Den Země
Ve čtvrtek 28. dubna dopoledne bude ve Wolkerově údolí město Ústí nad Orlicí prostřednictvím odboru
životního prostředívítat spolu se žáky ústeckých základních škol a mateřských školek jaro na Dni Země.
„Věříme, že děti bude náš připravený tematický program zajímat stejně jako v loňském roce. Nejen že se
dozvědí něco nového, ale stráví příjemné dopoledne hrou v přírodě a na jarním sluníčku," doufá
místostarosta města a gestor životního prostředí Jiří Preclík. Do programu se zapojí kromě odboru
životního prostředí městského úřadu i Střední škola automobilní v Ústí nad Orlicí, záchranná stanice ČSOP
Jaro Jaroměř, Ekocentrum PALETA a Český rybářský svaz.

Projek revitalizace parku v Hylvátech bude představen veřejnosti
Vedení města Ústí nad Orlicí ve spolupráci s místním osadním výborem představí veřejnosti projekt
revitalizace parku Hylváty. Akce se uskuteční ve středu 4. května v 16.30 hodin přímo v parku nebo
v případě nepříznivého počasí v ZŠ Třebovská. Cílem prezentace je seznámení s projektem a následná
diskuse s občany. Projekt zahrnuje vlastní revitalizaci parku, úpravu okolí Kaple sv. Anny a návrh liniové
zeleně v lokalitě Andělov. Vypracování projektu zajišťuje odbor životního prostředí, který zároveň
připravuje podklady pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu pro životní prostředí. "Revitalizaci
parku plánujeme pojmout nadčasově s možností všestranného využití jako přirozeného centra Hylvát.
Právě proto chceme záměr diskutovat jak se zástupci osadního výboru, tak i s širokou veřejností," sděluje
místostarosta města Jiří Preclík.

Dotace poskytnuté z grantových programů města na rok 2016
Rada města a následně Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí rozdělovalo dotace na zájmovou a spolkovou
činnost. V oblasti dotací na sportovní činnost bylo 19ti žadatelům rozděleno celkem 1.077 tis. Kč. „Tyto
finanční prostředky se již pátým rokem rozdělují podle vytvořené metodiky výpočtu podpory dle počtu
členů oddílů do 18 let věku. U soutěžního sportu činí výše podpory 1.450 Kč za každého člena pro
organizace s nutností údržby sportoviště a 1.950 Kč za každého člena pro organizace bez údržby
sportoviště. U rekreačního sportu činí podpora 550 Kč za každého člena,“ upřesnil starosta Petr Hájek.
Dotace na rozvoj a údržbu sportovišť a na jednotlivé sportovní a volnočasové akce byly rozděleny na
základě posouzení předložených žádostí a zpracovaných projektů.„Celkově bylo na rozvoj a údržbu
sportovišť posuzováno 16 žádostí a rozděleno 500 tis. Kč, tedy o 200 tis. Kč víc než v loňském roce. Na
jednotlivé sportovní a volnočasové akce žádalo 30 žadatelů, mezi které město rozděleno 230 tis. Kč,“
vyčíslil dotace starosta města.
V oblasti kulturních aktivit bylo podpořeno celkem 41 žádostí o celkové výši dotace 565 tis. Kč.
Mezi žadatele v rámci programu na vzdělávací, protidrogové a tělovýchovné projekty škol a školských
zařízení bylo rozděleno celkem 315 tis. Kč.
V oblasti zdravotnictví a sociálních služeb bylo rozděleno celkem 1.152 tis. Kč mezi 53 žadatelů.
„V rámci schvalování grantů předkládáme zastupitelstvu města ke schválení také smlouvu o poskytnutí
individuální dotace Nadačnímu fondu Orlickoústecké nemocnice S námi je tu lépe! Záměrem města je
podpořit projekt na pořízení jícnové echokardiografie pro pacienty s onemocněním srdce. Dotace ve výši
200 tisíc korun je obsažena v rozpočtu města, takže schválení smlouvy lze považovat za samozřejmé.
Stejně vysokým příspěvkem jsme podpořili Nadační fond S námi je tu lépe! již v letech minulých,“ doplnil
informace místostarosta města Jiří Preclík.
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