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Rozpočet města na rok 2018 je připraven ke schválení 

Zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí bude v pondělí 12. února předložen ke schválení návrh rozpočtu města 

na rok 2018. „Naše město bude v letošním roce hospodařit s 354 miliony, přičemž očekávané příjmy 

představují necelých 300 milionů korun. Rozpočet je tedy navržen jako schodkový. Schodek ve výši 54 

milionů je kryt přebytkem roku 2017 a dlouhodobým úvěrem,“ informoval starosta města Petr Hájek. 

„Bankovní úvěr město schválilo již v loňském roce, ale dosud jej nečerpalo. Proto je možné úvěr zapojit do 

rozpočtu 2018 v plném rozsahu, tedy ve výši 42 milionů korun,“ upřesnil informaci starosta města. 

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

roku realizovány v celkové výši téměř 110 milionů korun. „Investice letošního roku jsou zaměřeny zejména 

na dokončení staveb zahájených v loňském roce. Jedná se o rekonstrukci hasičské zbrojnice SDH Hylváty, 

rekonstrukci a přístavbu MŠ Pod Lesem, rekonstrukce ulic Havlíčkova, Černá a Příkopy, propojení ul. Kostelní 

s ul. Husovou včetně revitalizace parku za ústeckým kostelem, zateplení MŠ Na Výsluní, dovybavení 

infrastruktury cestovního ruchu a v neposlední řadě demolici areálu Perla. Výčet těchto investic představuje 

v rozpočtu 42,5 milionů korun,“ sdělil starosta města, který řídí činnost odboru rozvoje města. „Novými 

stavbami jsou výstavba chodníku v ul. Pražská v Kerharticích, nový chodník v ul. Kladská, dešťová kanalizace 

v Oldřichovicích, modernizace evakuačních výtahů v domově důchodců a v Centru sociální péče a 

dovybavení sběrného dvora v areálu společnosti Tepvos. Na tyto nové investice je v rozpočtu alokováno 20 

milionů korun, dalších 5 milionů je připraveno na zahájení stavby související s přemístěním Stacionáře do 

nového objektu v ulici Čs. armády. Nově zahájenou stavbou je také rekonstrukce bývalé ubytovny v lokalitě 

Dukla. Investiční výdaje na tuto stavbu představují v rozpočtu města 17 milionů korun,“ pokračoval starosta.  

Ambice města Ústí nad Orlicí nespočívají pouze v těchto stavbách. Na běžnou údržbu chodníků, komunikací 

a mostů je v rozpočtu vyčleněno více jak 5 mil. Kč. Téměř 5 mil. Kč budou uvolněny na opravu školských 

zařízení, obnovu kulturních památek, obnovu a doplnění městského mobiliáře, dětských hřišť a 

odpočinkových lokalit. „Město samozřejmě také myslí na projektovou přípravu nových staveb a na rozvoj 

města obecně. Na nové projekty je v rozpočtu vyčleněno 3,5 milionů,“ 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 6,5 milionů korun. Mezi nové projekty lze zařadit 

nejen regeneraci zeleně v parku v Hylvátech a zeleně v lokalitě Andělov, ale zejména také regeneraci zeleně 

v centrální památkové zóně, tedy parku starého hřbitova za kostelem. Tento projekt přímo navazuje na 

stavební akci a jedná se nejen o obnovu stávající zeleně, ale také o novou výsadbu a následnou celoroční 

péči nového parku uprostřed města,“ řekl místostarosta města Jiří Preclík.        
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Veletrh cestovního ruchu 
 

Ve dnech 15. – 18. února 2018 představí město Ústí nad Orlicí své nové propagační materiály v Praze na 

holešovickém výstavišti na prezentačním stánku při konání veletrhu cestovního ruchu Holiday World.  
 

„Letos se celá veletržní prezentace města nese v duchu oslav vzniku Československé republiky a 60. ročníku 

Kocianovy houslové soutěže. Připomínat to budou například panely s odkazem na celoroční městské oslavy a 

na festival klasické hudby Kocianovo Ústí. Pro návštěvníky bude připraven speciální kalendář oslav vzniku 

republiky, program festivalu nebo kalendář První republika v ozvěnách času,“ upřesnil starosta města. 
 

Nové tiskové materiály nabízejí informace o naučných stezkách ve městě a okolí nebo o areálu Andrlův 

chlum a rozhledně. Nově je vydána také mapa širšího okolí města s cyklotrasami, stezkami, turistickými cíli a 

zajímavostmi. Na stánku budou k dispozici návštěvníkům také informace o rekreačních možnostech ve 

městě, jako je aquapark, krytý bazén, sauna, cykloturistika, sportovní areál nebo skate park.  A jako každý 

rok bude na stánku k dispozici nový kalendář akcí na rok 2018. 
 

Stejně jako v letech minulých, setkají se i letos na veletrhu představitelé Ústí nad Orlicí a partnerského 

města Bystřice Kladská. „Na tradičním setkání se hodnotí uplynulé spolupráce a zároveň se připravují 

společné aktivity na další období,“ doplnil místostarosta Jiří Preclík. 

 

Nový platební terminál v informačním centru města 
 

Od ledna 2018 je možné nově v informačním centru města, Roškotově divadle a Klubcentru platit platební 

kartou. Touto formou zde návštěvníci zaplatí vstupenky na filmová, divadelní a koncertní představení, která 

pořádá Klubcentrum. „Vycházíme tak vstříc častým dotazům veřejnosti na možnost platit vstupenky a 

předplatné platební kartou,“ řekl Petr Hájek, starosta města.   
 

V informačním centru města lze také v předprodeji zakoupit vstupenky na akce pořádané místními spolky a 

sdruženími, jako jsou například plesy, akce divadelního spolku Vicena, spolku Spousti, Českého červeného 

kříže apod. Předprodej vstupenek na akce komerčních pořadatelů lze získat na internetových portálech 

nebo v místních cestovních kancelářích. 

 

Návrhy na ocenění udělovaná městem 
 

Občané, spolky, sdružení, instituce i jiné subjekty mohou do poloviny března předložit návrhy na udělení 

ocenění Cena města a počin roku 2017. 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 za činnost, dílo, kulturní nebo sportovní počin, které významně obohatily některou oblast či více 

oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města Ústí nad Orlicí v uplynulém roce.  
 

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 Ústí nad Orlicí na odkaze: 

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