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Město Ústí nad Orlicí zahájí revitalizaci centra městské památkové zóny  
 

Dlouho slibovaný a připravovaný, ale také několikrát odložený a ve svém rozsahu změněný, takový byl 

osud projektu revitalizace centra městské památkové zóny v Ústí nad Orlicí. Více jak desetiletým záměrem 

města je propojení Kostelní ulice s ulicí Husovou, což vlastně znamená propojení ústeckého náměstí 

s Roškotovým divadlem přes starý hřbitov, který je přilehlý ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie a není 

v současné době veřejnosti přístupný. „Tento pozemek je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti – 

děkanství Ústí nad Orlicí, a proto bylo nutné najít vzájemnou shodu v záměru. V roce 2014 jsme uzavřeli 

s děkanstvím smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace uvedeného projektu. 

Smlouvě předcházelo tříleté jednání, při kterém byly specifikovány podmínky výstavby, rozsah úprav, 

finanční zajištění akce a budoucí správa a údržba celého prostoru. Následně jsme se snažili na realizaci 

získat finanční podporu. Bohužel naše žádost o dotaci v roce 2015 z tzv. Norských fondů a ani o rok později 

v rámci česko-polského Programu Interreg V-A nebyla podpořena. Přes tyto skutečnosti byla akce zařazena 

do rozpočtu letošního roku a nyní bude zahájena její faktická realizace. Z této skutečnosti mám osobně 

velkou radost,“ sdělil starosta města Petr Hájek. 
 

Součástí realizace je nejen vlastní bezbariérové komunikační propojení včetně rozmístění městského 

mobiliáře a parkového veřejného osvětlení, ale také slavnostní nasvícení, revitalizace veřejné zeleně, 

svedení srážkových vod ze střechy kostela do akumulačních nádrží s následným využitím pro závlahový 

systém, meditační plocha, restaurování zachovalých kamenných náhrobků a zpevněná odstavná plocha 

pro příležitostné zaparkování osobních vozů. „Dodavatel, vybraný ve výběrovém řízení, zahájí práce 

v srpnu, dokončení je smluvně garantované do konce dubna příštího roku. Požadavkem města je 

zpřístupnění prostoru s příchodem jara v návaznosti na hudební festival Kocianovo Ústí a jubilejní 60. 

ročník Kocianovy houslové soutěže,“ upřesnil starosta města.   
 

Akce je hrazena z rozpočtu města Ústí nad Orlicí, náklady stavební části představují necelých 6 mil. Kč. 

Samostatnou akcí je rekonstrukce hřbitovní kaple, kterou ze svých prostředků zajišťuje sama 

Římskokatolická farnost – děkanství Ústí nad Orlicí. „Kaple projde stavební obnovou a získá nový význam. 

Vnitřní úprava bude pomocí symbolů a moderní formou ztvárňovat úctu k životu. Návrh zpracovali 

akademičtí malíři Petr Štěpnán a Pavel Šlegla. Kaple by se měla stát pro každého z nás místem, kde 

budeme moci sami či s blízkými lidmi rozjímat o smyslu života, prosit za zemřelé a být nablízku těm, kteří 

v životě zkoušejí vnitřní bolest a zranění,“ doplnil informace děkan Vladislav Brokeš. Náklady na obnovu 

kaple představují 1,3 milionu korun a v současné době probíhá na akci finanční sbírka. „Město 

rekonstrukci podpořilo dotací ve výši 85 tisíc korun a v rámci přerozdělení dotace získané z projektu 

Ministerstva kultury Regenerace městských památkových dalšími 400 tisíci,“ zakončil starosta Petr Hájek.                      
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Snížení energetické náročnosti MŠ Na Výsluní v Ústí nad Orlicí  
 

Začátkem školních prázdnin byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce Mateřské školky Na Výsluní v Ústí nad 

Orlicí. Stavební úpravy mají za cíl snížit energetickou náročnost stávající budovy. Součástí prací je zateplení 

obvodového pláště budovy, výměna oken a vnějších dveří, rekonstrukce střechy a modernizace 

vzduchotechniky. Zároveň dojde ke změně vytápění, stávající elektrická akumulační kamna budou 

nahrazena radiátory a zdrojem tepla se stane nová plynová kotelna. „Veřejná zakázka byla ukončena, 

smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem je podepsána, cena díla činí více jak 12 milionu korun, stavební 

práce budou probíhat nejen o letních prázdninách, ale téměř celý příští školní rok. Jedná se o organizačně 

náročnou akci, která bude realizována za plného provozu. Školka má kapacitu 112 dětí a je plně obsazena, 

proto přemístění do náhradního prostoru nepřichází do úvahy,“ řekl starosta města Petr Hájek.  
 

Město Ústí nad Orlicí na realizaci stavby získalo dotaci z Operačního programu Životního prostředí 

Energetické úspory – Snížení energetické náročnosti veřejných budov. „Dotace je poskytnuta ve výši 40% 

uznatelných výdajů, což v našem případě budou necelé 3 miliony,“ doplnil starosta města.        
 

Touto akcí završí město Ústí nad Orlicí svůj dlouhodobý záměr, kterým bylo snížení a stabilizování výdajů 

souvisejících s provozem základních a mateřských škol. Za uplynulých sedm let se podařilo realizovat 

zateplení budovy ZŠ Bratří Čapků, ZŠ Třebovská, ZŠ Na Štěpnici, MŠ Knapovec a MŠ Lentilka na sídlišti 

Štěpnice. Energetické úspory bylo dosaženou výměnou oken na MŠ Klubíčko a zateplením půdních prostor 

v MŠ Černovír a MŠ U Skřítka Jasánka v Hylvátech.  
 

 

Závěrečná účet města Ústí nad Orlicí  
 

Závěrečný účet města za kalendářní rok 2016 schválilo bez výhrad červnové zastupitelstvo. „Loňský 
rozpočet byl navržen a schválen jako schodkový. Tato skutečnost byla možná díky dobrému výsledku 
hospodaření města v roce 2015, který umožnil zapojit do výdajů rozpočtu roku 2016 přebytek více jak 17 
mil. Kč,“ řekl Petr Hájek starosta města. Příjmy města byly schváleny ve výši téměř 241 mil. Kč a výdaje ve 
výši 248 mil. Kč. Plánovaný schodek rozpočtu představoval částku 7 mil. Kč. Schválený rozpočet byl v 
průběhu roku upraven rozpočtovými změnami schvalovanými zastupitelstvem města a tím došlo 
k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o cca 14%. „Oproti plánovanému schodku se podařilo 
dosáhnout lepšího hospodářského výsledku o více než 24 mil. Kč. Výsledkem rozpočtu města na konci roku 
2016 byl přebytek ve výši přes 17 mil. Kč,“ upřesnil starosta. 
 

Se základní informací o hospodaření města, stejně tak i s podrobnou zprávou o plnění rozpočtu roku 2016, 
se může každý zájemce seznámit na webových stránkách města. 
 

 
Ústí nad Orlicí získalo dotace na výkon sociálněprávní ochrany dětí  
 

V měsíci červnu obdrželo město Ústí nad Orlicí doplatek dotace ze státního rozpočtu na výkon sociálně 

právní ochrany dětí za rok 2016. Finanční prostředky jsou poskytnuty výhradně na pokrytí skutečně 

vzniklých výdajů v souvislosti s výkonem sociálněprávní ochrany a v souladu s Metodikou Ministerstva 

práce a sociálních věcí pro poskytnutí dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností na výkon 

agendy sociálněprávní ochrany pro rok 2016. Výše doplatku činila 825.850 Kč. Podkladem pro rozhodnutí 

o poskytnutí dotace je nejen velikost správního obvodu, počet nezletilých dětí v tomto obvodu, náročnost 

činnosti sociálněprávní ochrany, ale i standardy kvality sociálně-právní ochrany. 
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Projekt rozvoje a podpory sociální práce v Ústí nad Orlicí zahájen  
 

V květnu zahájilo město Ústí nad Orlicí realizaci projektu „Zkvalitnění výkonu sociální práce Města Ústí nad 

Orlicí“. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost v rámci Prioritní osy 2: Sociální 

začleňování a boj s chudobou Evropského sociálního fondu a rovněž ze státního rozpočtu České republiky. 

„Ve svých klíčových aktivitách podpora směřuje k posílení a prohloubení profesních kompetencí 

zaměstnanců veřejné správy, kteří se věnují rodinné, zdravotní a sociální problematice s cílem zajištění 

výkonu kvalitní standardizované přímé sociální práce. Podpora bude zacílena na samotné odborné 

vzdělávání pracovníků v tematických oblastech, rozvoj mezirezortní spolupráce prostřednictvím tzv. 

síťování, a supervizní podporu,“ řekl místostarosta města Jiří Preclík. V důsledku realizace projektu je 

očekáváno výrazné zvýšení kvality výkonu sociální práce v rámci její standardizace a dále její zefektivnění 

ve vazbě ke konkrétním osobám ohroženým sociálním vyloučením či přímo sociálně vyloučeným. 

 

 
Asistent prevence kriminality  
 

Od roku 2013 působí na území města dva pracovníci na pozici Asistent prevence kriminality. Oba jsou 

zaměstnanci Městské policie Ústí nad Orlicí a ta také jejich činnost řídí a kontroluje. „Asistent prevence 

kriminality přispívá k posílení preventivních opatření v oblasti přestupků, kriminality, bezpečnosti či 

mezilidských vztahů. Je úspěšnou alternativou prevence realizované v terénu. Pomáhá v krizových 

situacích, dohlíží na bezpečnost dětí v blízkosti základních a mateřských škol, upozorňuje na nepřiměřené 

chování, monitoruje stav veřejného prostranství,“ popsal činnost asistentů Jiří Preclík, místostarosta 

města. 
 

Do roku 2015 byla činnost asistentů z větší části hrazena z dotačního řízení Ministerstva vnitra – Programu 

prevence kriminality. V roce 2016 tato podpora skončila, nicméně činnost asistentů zůstala zachována a 

byla financována z rozpočtu města. V průběhu roku 2017 dobrovolně skončil jeden z asistentů prevence 

kriminality a následně byl ve výběrovém řízení vybrán jeho nástupce. „Činnost tohoto asistenta bude 

hrazena z dotací poskytnutých Úřadem práce ČR, tedy z příspěvku na vytvoření pracovních příležitosti 

v rámci veřejně prospěšných prací. Druhý asistent je hrazen z finančních prostředků města,“ upřesnil 

informaci místostarosta. 
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