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Město Ústí nad Orlicí 
 

Tisková zpráva 
 

[ 14/02/2020 

Rozpočet města Ústí nad Orlicí pro rok 2020 
 

„Hospodaření města v uplynulém roce skončilo oproti plánu o víc jak 18 milionů lépe. Celkové příjmy roku 2019 

byly plněny na 93 % a výdaje čerpány ve výši 89 %. Konečný výsledek hospodaření byl ovlivněn touto skutečností 

a nedočerpané finanční prostředky ve výši 18,2 mil. Kč se staly součástí rozpočtu města 2020,“ řekl v úvodu Petr 

Hájek starosta města a dodal: „Město Ústí nad Orlicí bude v letošním roce hospodařit téměř s 462 miliony, 

přičemž očekávané příjmy představují více jak 362 milionů korun. Schodek rozpočtu ve výši 99,5 milionů je kryt již 

uvedeným přebytkem loňského roku a dlouhodobým investičním úvěrem, který byl přijat loni v prosinci a je určen 

na výstavbu domu dětí a mládeže v areálu Perla a na navazující infrastrukturu.“ Nutno podotknout, že schodek 

rozpočtu bude v průběhu roku snížen, a to o státní dotaci na výstavbu nového DDM a očekávaný příjem 

z prodeje pozemku určeného k rozvoji podnikání v Hylvátech. 
 

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

realizovány v celkové výši 170 milionů. „Zásadní investicí je samozřejmě výstavba již zmíněného domu dětí a 

mládeže včetně nezbytné technické infrastruktury (100 mil. Kč). Mezi další významné akce patří např. celková 

rekonstrukce ulice Družstevní (12 mil. Kč), dále pak vzduchotechnika kuchyně Domova důchodců (4,8 mil. Kč), za 

provozu proběhne rekonstrukce střechy a zateplení budovy MŠ Klubíčko (8 mil. Kč) a první etapou bude zahájena 

revitalizace zahrady MŠ Na Výsluní (1,5 mil. Kč). V očekávaných nákladech 1,4 milionů bude na městském 

hřbitově postaveno nové kolumbárium,“ vyjmenoval některé stavby starosta Hájek.  
 

Mimo konkrétní stavby jsou v rozpočtu města Ústí nad Orlicí vyčleněny výdaje na běžnou opravu chodníků a 

komunikací (7 mil. Kč), na opravu školských zařízení, obnovu kulturních památek a údržbu a doplnění městského 

mobiliáře včetně dětských hřišť a odpočinkových lokalit je určeno více jak 10 milionů. Veřejné služby, které 

souvisejí s činností městské společnosti TEPVOS představují ve výdajích města 55 milionů korun. „V oblasti 

životního prostředí jsou mimo jiné pokryty náklady ve výši 9,2 mil. Kč na svoz a likvidaci domovního komunálního 

odpadu. Na údržbu a novou výsadbu veřejné zeleně je určeno 6,5 milionů. Rozpočet města v rámci výdajů 

spojených s dopravní obslužností počítá s rozšířením městské autobusové dopravy o druhou linku, která zahájí 

provoz v září. Zvýšení nákladů oproti loňskému roku činí 800 tisíc korun,“ upřesnil další položky Petr Hájek.   
 

Jako každoročně Ústí nad Orlicí ze svého rozpočtu finančně podpoří řadu sportovních a kulturních akcí, které 

mají mezinárodní anebo celonárodní význam. Jedná se o individuální dotace v celkové výši téměř 1,5 milionů. 

Formou grantových dotací bude na činnost sportovních oddílů a na údržbu a rozvoj sportovišť rozděleno 4,4 

milionů, což je o půl milionu více než loni. Volnočasové aktivity kulturních spolků budou podpořeny částkou 0,6 

mil. Kč a projekty školských zařízení 1 milionem. „S ohledem na nedostatečné financování sociálních služeb ze 

státního rozpočtu, zvýšilo město o 1 milion provozní příspěvek Domovu důchodců na celkových 3,6 milionů. 

Grantová podpora v oblasti sociálních služeb činí 1,5 milionu korun. Jako v letech minulých, i letos město podpoří 

částkou 200 tisíc Nadační fond S námi je tu lépe Orlickoústecké nemocnice,“ zakončil starosta města.    
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Zpráva o činnosti Městské policie Ústí nad Orlicí za rok 2019 
 

Rada města Ústí nad Orlicí se na svém únorovém jednání seznámila se zprávou velitele Městské policie o činnosti 

za uplynulý rok. „Zpráva konstatuje, že stav bezpečnosti a veřejného pořádku na území města Ústí nad Orlicí je 

dlouhodobě stabilní a nedošlo k žádné podstatné změně v nárůstu trestné nebo jiné protiprávní činnosti. 

Statisticky vykazuje městská policie i Policie ČR dlouhodobě trvalé snižování všech deliktů, a to především 

v oblasti veřejného pořádku, proti majetku (krádeže) a občanskému soužití (násilí),“ uvedl zprávu Jiří Preclík, 

místostarosta města, který je zastupitelstvem pověřen řízením městské policie. 
 

V roce 2019 pracovalo u Městské policie Ústí nad Orlicí celkem 18 zaměstnanců, z toho se jedná o 16 strážníků a 

2 asistenty prevence kriminality. Personální stav je stabilní a schválený stav strážníků i asistentů je naplněn. 
 

V kategorii přestupků eviduje městská policie celkem 2 380 případů. Z tohoto celkového počtu tvoří největší díl 

dopravní přestupky, celkem se jedná o 97 % ze všech zjištěných případů. „Nárůst počtu vozidel se negativně 

projevuje v přeplněnosti ulic a parkovišť. Z vysoké koncentrace vozidel přirozeně plynou problémy s parkováním 

nebo průjezdností vozidel,“ odůvodnil statistiku místostarosta Preclík. Na území města se vyskytuje několik osob 

bez domova. Jejich chování nemá zpravidla charakter protiprávního jednání, v naprosté většině se jedná o 

sociální problém. „Tito lidé se nacházejí v lokalitě Na Hýbli. Jedná se o soukromý pozemek a jeho majitel pobyt 

osob bez domova na svém pozemku dlouhodobě toleruje. Během roku 2019 nedošlo k žádné zásadní změně 

v počtu bezdomovců,“ upřesnil Jiří Preclík. 
 

Městská policie, vedle činnosti, které mají represivní charakter, realizuje také preventivní činnost. Hlavní 

preventivní činností jsou besedy a přednášky pro děti z mateřských a základních škol a dále spolupráce s veřejně 

prospěšnými organizacemi. Ve vyloučených lokalitách působí asistenti prevence kriminality. Nasazení asistentů 

v oblastech, kde je zvýšený výskyt sociálně-patologických jevů, je hodnoceno velmi pozitivně a ve svém důsledku 

se jedná o efektivně vynaložené prostředky.   

 

Veletrh cestovního ruchu s účastí města Ústí nad Orlicí 
Ve dnech 13. - 16. února 2020 město Ústí nad Orlicí představilo nabídku svých volnočasových aktivit v Praze ve 

svém prezentačním stánku v rámci mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Holiday World, který se letos koná 

nově v areálu PVA EXPO Letňany. 
 

„Veletržní expozice našeho města se představila ve vlastním stánku, který je opatřen velkoplošnými fotografiemi, 

videoprezentací a nezbytným technickým vybavením,“ řekl starosta města Petr Hájek. Město Ústí nad Orlicí 

tradičně nabídlo 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 

2020. „Na veletrhu byly představeny dvě nové publikace vydané před koncem loňského roku. První z nich, 

s názvem Park u kostela – Oáza klidu v rušném centrum města, seznamuje čtenáře s novým revitalizovaným 

prostorem u kostela Nanebevzetí Panny Marie a je doplněna bohatou obrazovou dokumentací. Druhá mapuje 30 

let partnerství měst Ústí nad Orlicí a Berlín – Neukölln. Publikace s podtitulem Z minulosti přes přítomnost do 

budoucnosti, seznamuje čtenáře s historií vztahů těchto partnerských měst a poskytuje i pohled na současnou 

vzájemnou spolupráci,“ přiblížil obsah obou publikací Petr Hájek.  
 

Zástupci města se již tradičně na veletrhu setkali s představiteli polského partnerského města Bystřice Kladská. 

Na setkání se zhodnotila spolupráce za uplynulý rok a upřesňovaly se akce připravené k realizaci v roce letošním.  

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