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Tisková zpráva 
 

[ 07/02/2019 

Rozpočet města Ústí nad Orlicí pro rok 2019  
 

Zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí bude v pondělí 11. února předložen ke schválení návrh rozpočtu města 

na rok 2019. „Naše město bude v letošním roce hospodařit s 364 miliony, přičemž očekávané příjmy 

představují téměř 333 milionů korun. Rozpočet je tedy navržen jako schodkový. Schodek ve výši 31 milionů 

je kryt přebytkem loňského roku a dlouhodobým úvěrem, který byl přijat v roce 2018 na dokončení výstavby 

stabilizačních bytů na Dukle a nebyl dosud čerpán“ informoval starosta města Petr Hájek. 
 

Nedílnou součástí rozpočtu města je podrobný soupis stavebních investic a oprav, které budou v průběhu 

roku realizovány v celkové výši téměř 101 milionů korun. „Investice letošního roku jsou zaměřeny zejména 

na dokončení staveb zahájených v loňském roce. Jedná se o rekonstrukci objektu bývalého domova mládeže 

zdravotnické školy za účelem přemístění Stacionáře, dále pak již zmíněnou rekonstrukci bývalé ubytovny v 

lokalitě Dukla, kde vzniká dvacet sedm stabilizačních bytů a modernizaci evakuačních výtahů v Centru 

sociální péče. Dokončeny budou akce rekonstrukce ulice Příkopy, zateplení MŠ Na Výsluní a dovybavení 

sběrného dvora v areálu společnosti Tepvos. Investiční výdaje na uvedené stavby představují v rozpočtu 

města 66 milionů korun,“ sdělil starosta města Petr Hájek. „Je nezbytné připomenout, že akce přemístění 

Stacionáře je podpořena dotací z programu IROP ve výši 90 % uznatelných výdajů,“ upřesnil starosta, který 

řídí činnost odboru rozvoje města.  
 

Na běžnou údržbu chodníků, komunikací a mostů je v rozpočtu vyčleněno téměř 7 mil. Kč. Na opravu 

školských zařízení a budov v majetku města, obnovu kulturních památek, obnovu a doplnění městského 

mobiliáře, dětských hřišť a odpočinkových lokalit je určeno celkem 7,5 mil. Kč. „Město samozřejmě také 

myslí na projektovou přípravu nových staveb a na rozvoj města obecně. Na nové projekty související 

s novým volebním obdobím je v rozpočtu vyčleněno 9 milionů. V plánu investic jsou dvě nové akce, jedná se 

o statické zajištění budovy Malé scény a obnovu hráze nádrže Dolní Houžovec. Na záměr výstavby domu 

dětí a mládeže v areálu bývalé Perly 01 je v rozpočtu vytvořena účelová rezerva ve výši 12 milionů korun. O 

případném zahájení stavby rozhodne zastupitelstvo v září letošního roku, a to na základě vysoutěžené ceny 

díla a ukončeného dotačního řízení programu Ministerstva pro místní rozvoj,“ doplnil starosta města.  
 

V oblasti životního prostředí budou z rozpočtu města pokryty náklady na údržbu a ošetřování veřejné 

zeleně. „V letošním roce se jedná o celkovou částku téměř 5,5 milionů korun,“ řekl místostarosta města Jiří 

Preclík. „Kromě dalších výdajů je v rozpočtu alokováno 3,5 milionů korun na realizaci nákupu nádob na 

bioodpad. Akce je podpořena dotací z Operačního programu životního prostředí,“ doplnil místostarosta.       
 

Návrh rozpočtu města Ústí nad Orlicí zahrnuje výdaje na podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a 

sociálních služeb a činností. Výrazně byla zvýšena podpora TJ Jiskra v souvislosti se správou a údržbou 

sportovního areálu a také s účastí v České fotbalové lize. Jako každý rok je město připraveno podpořit 

částkou 200 tisíc korun Nadační fond „S námi je tu lépe“ Orlickoústecké nemocnice.    
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Zpráva o činnosti Městské policie Ústí nad Orlicí za rok 2018 
 

Rada města Ústí nad Orlicí se na svém lednovém jednání seznámila se zprávou velitele Městské policie Ústí 

nad Orlicí o činnosti za uplynulý rok. Zpráva konstatuje, že stav bezpečnosti a veřejného pořádku na území 

města Ústí nad Orlicí je celkově stabilní a z dlouhodobého hlediska došlo k zásadnímu snížení případů 

trestné a jiné protiprávní činnosti. Na území města v roce 2018 nebyl například spáchán žádný ze závažných 

trestných činů, jako jsou například vražda, loupež nebo vloupání do objektu. Městská policie eviduje 9 

případů trestných činů, respektive podezření z jejich spáchání, které byly předány Policii ČR k dalšímu řízení. 

V oblasti přestupků eviduje městská policie celkem 1741 případů. Z tohoto celkového počtu tvoří největší 

díl dopravní přestupky, celkem 95% všech případů. Z ostatních přestupků, kterých je evidováno 89, je 

nejčastějším deliktem přestupek proti majetku v počtu 52 případů. Evidovaný počet všech případů se 

meziročně opět snížil, přičemž za uplynulých 5 let činí pokles o 69%, v oblasti přestupků proti majetku je 

snížení o 71% a u přestupků proti veřejnému pořádku došlo ke snížení o 75%. 

 

Město Ústí nad Orlicí bylo oceněno v rámci Programu regenerace MPZ 
 

Město Ústí nad Orlicí se stalo vítězem krajského kola za nejlepší přípravu a realizaci v rámci Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2018 za Pardubický 

kraj. V tiskové zprávě Národního památkového ústavu v Pardubicích se uvádí: „Tomuto ocenění se dostalo 

zejména za zrealizování obnovy nejvýznamnějších památkových objektů, které se nacházejí v oblasti 

městské památkové zóny. V roce 2018 byla dokončena revitalizace centra městské památkové zóny. 

V rámci této vznikl na místě starého hřbitova nový park. Byla zde obnovena stávající a vysazena nová zeleň, 

rozmístěn mobiliář, instalováno veřejné osvětlení i slavnostní nasvícení a kamerový systém. Parkem 

prochází kamenná cesta, která propojuje náměstí s Roškotovým divadlem. Je to zároveň cesta historií, 

neboť jednotlivé kamenné prahy připomínají dvanáct významných milníků z více jak 700leté historie města. 

První ze dvou kaplí, které se v parku nacházejí, kaple Panny Marie Útěšné, je připojena přímo ke kostelu. 

Druhá sloužila dříve jako márnice. Byla z ní učiněna meditační kaple Jana Pavla II. a v současnosti 

představuje srdce tohoto parku. Revitalizací záměru vznikl park, který respektuje původní místo, zároveň 

umožňuje průchod a vytváří prostor k odpočinku v samém centru města.“ 
 

„Naše město obdrží za toto ocenění odměnu ve výši 100 000 Kč a pamětní list. Zároveň postupuje do kola 

celostátního, které proběhne nejpozději v březnu. Osobně mám z ocenění velkou radost. Park u kostela je 

výsledkem dlouhé cesty, která nebyla vždy přímočará a jednoduchá. Realizace byla možná jen díky 

společnému úsilí města a ústeckého děkanství, za přispění Ministerstva kultury a Pardubického kraje a díky 

velkému množství občanů našeho města i dalších sponzorů a dárců, kteří se podíleli na veřejné sbírce 

organizované děkanstvím,“ řekl starosta města Petr Hájek. Soutěž o cenu za nejlepší přípravu a realizaci 

programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je pořádána třemi 

institucemi – Ministerstvem kultury ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj a Svazem historických sídel Čech, 

Moravy a Slezska.  
 

„Pro letošní rok získalo město Ústí nad Orlicí z Programu regenerace městských památkových zón a 

rezervací dotaci Ministerstva kultury ČR ve výši 1.590.000 Kč,“ podal další informaci starosta města, který 

má přípravu a následnou realizaci projektů vztahujících se k programu regenerace na starost. Dotace je 

určena na stavební obnovu a restaurování objektů uvnitř městské památkové zóny. Komise pro 

urbanismus, architekturu a regeneraci městské památkové zóny a rada města Ústí nad Orlicí rozhodnou 

v následujících dnech o rozdělení dotace mezi jednotlivé žadatele.  
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Systém nakládání s bioodpady v Ústí nad Orlicí    
 

Město Ústí nad Orlicí získalo v roce 2018 dotaci z Operačního programu životní prostředí na nákup 2000 ks 

bionádob objemu 240l a 135 ks biokontejnerů o objemu 1100l ke třídění bioodpadu dům od domu. Dotace 

představuje 85% pořizovacích nákladů, tedy 3 miliony korun, z celkových více jak 3,5 milionů. Dodavatel byl 

v závěru loňského roku vybrán v rámci výběrového řízení a dodávka bionádob byla již realizována. 

Bionádoby bude město od března na základě smlouvy o výpůjčce poskytovat zdarma svým občanům. 

Biokontejnery budou postupně přistavovány k bytovým domům a organizacím města. Svoz vytříděného 

bioodpadu bude od rodinných domů probíhat od dubna do konce října vždy v sudý týden. Svoz směsného 

komunálního odpadu z popelnic bude od rodinných domů probíhat v tomto období v lichém týdnu, 

v ostatních měsících každý týden. Od bytových domů bude probíhat svoz směsného komunálního odpadu 

z kontejnerů každý týden a navíc v sudý týden od dubna do konce října svoz biokontejnerů. „Přesné termíny, 

kdy je možné si bionádoby zapůjčit a jak bude probíhat jejich svoz, opakovaně inzerujeme v Ústeckých listech 

a na webu města. Bionádob je dostatek pro všechny domácnosti v rodinných domech. Oddělením bioodpadu 

ze směsného komunálního odpadu nejen šetříme životní prostředí, ale i městský rozpočet, protože náklad na 

kompostování je 3x nižší než jeho zbytečné skládkování. Očekáváme, že se naše snaha o další smysluplný 

rozvoj odpadového hospodářství města Ústí nad Orlicí setká se zájmem veřejnosti,“ řekl místostarosta města 

a gestor životního prostředí Jiří Preclík. 

 

Veletrh cestovního ruchu s účastí města Ústí nad Orlicí 
Ve dnech 21 . - 24. února 2019 představí město Ústí nad Orlicí nabídku svých volnočasových aktivit v Praze 

na holešovickém výstavišti ve svém prezentačním stánku v rámci veletrhu cestovního ruchu Holiday World. 
 

„Veletržní expozice našeho města se letos představí v upraveném vzhledu, je opatřena novými 

velkoplošnými fotografiemi, videoprezentací a drobnými úpravami technického vybavení,“ řekl starosta 

města Petr Hájek. „Tématem letošní expozice jsou výročí partnerství města Ústí nad Orlicí. V letošním roce 

oslavíme 25 let partnerství s polským městem Bystřice Kladská a 30 let s německým městem Berlín – 

Neukölln, proto návštěvníci veletrhu najdou na našem stánku také tiskoviny s informacemi o těchto 

městech,“ doplnil starosta. Město Ústí nad Orlicí dále nabídne aktuální informace o cykloturistice, o 

turistických cílech ve městě a jeho nejbližším okolí, o kulturních a sportovních aktivitách a službách 

v cestovním ruchu včetně nového aktuálního Kalendáře akcí na rok 2019 a Průvodce městem. Tato nová 

brožovaná tiskovina nabízí návštěvníkům přehled základních zajímavostí ve městě ve čtyřech jazykových 

mutacích a může být tak pozvánkou do města pro širokou skupinu návštěvníků. „Již tradičně se na veletrhu 

setkáme s  představiteli Bystřice Kladské. Zhodnotíme spolupráci za uplynulý rok a zaměříme se na přípravu 

oslav našeho dlouholetého partnerství,“ zakončil starosta města. 
 

Ústí nad Orlicí se pravidelně účastní také veletrhů v Hradci Králové a polských městech Wroclaw a Opole. 

 

Ocenění udělovaná městem 
Město Ústí nad Orlicí přijímá nominace na udělení cen města. Občané, spolky, sdružení, instituce i jiné 

subjekty mohou do poloviny března předložit návrhy na udělení ocenění Cena města a Počin roku 2018.  

 

Písemný návrh s odůvodněnou nominací lze podat osobně na podatelně Městského úřadu Ústí nad Orlicí 

nebo zaslat poštou na adresu úřadu. Návrh je možné zaslat také elektronicky na odbor školství, kultury, 

sportu, cestovního ruchu a propagace na adresu mikyska@muuo.cz nebo na podatelnu městského úřadu 

podatelna@muuo.cz. K návrhu lze využít formulář, který je k dispozici v Informačním centru a na webových 

stránkách města: https://www.ustinadorlici.cz/cs/mesto/mesto-usti-nad-orlici/oceneni-udelovana-mestem. 
 

mailto:mikyska@muuo.cz
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Cena města Ústí nad Orlicí je udělována Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí za dlouhodobý přínos pro 

město, za celoživotní dílo apod. Ocenění Počin roku je udělováno Radou města Ústí nad Orlicí za činnost, 

dílo, kulturní nebo sportovní počin, které významně obohatily některou z oblastí veřejného života a přispěly 

tak k posílení dobrého jména města Ústí nad Orlicí. 

 

Služby v turistickém informačním centru a kalendář akcí 2019 
Turistické informační centrum Ústí nad Orlicí nabízí od února komfortnější služby spojené s předprodejem 

vstupenek na pořady konané Klubcentrem. Prodejní systém je v prostorách turistického informačního 

centra doplněn o monitory, které zobrazují sál divadla. Návštěvník tak přehledně zjistí obsazenost sálu a 

snadněji si vybere vhodné místo v hledišti. Tuto službu ocení jak návštěvníci, tak obsluha prodejního 

systému vstupenek, jelikož se zjednoduší výběr volných míst pro jednotlivá představení a přispěje tak 

k přehlednosti a plynulosti prodeje. 
 

Již tradičně připravilo město Ústí nad Orlicí přehledný kalendář akcí konaných ve městě a jeho nejbližším 

okolí. Uvedeny jsou kulturní, sportovní a společenské akce konané ve městě a nejbližším okolí. Tištěná 

verze kalendáře akcí pro rok 2019 je k dispozici v městském turistickém informačním centru v budově 

radnice. Kompletní přehled akcí mohou návštěvníci nalézt na webových stránkách města v podstránce 

Turista. Zde je možné akce vyhledávat také podle data konání. Webová databáze kalendáře akcí je 

aktualizována průběžně, proto informace o pořádaných akcích může organizátor zasílat ke zveřejňování i 

během roku na uvedenou kontaktní adresu s dostatečným předstihem před termínem konání. 

 

 

] 


