Výroční zpráva 2017
MĚSTO A MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ TŘEBOVÁ
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Slovo úvodem

Vážení zastupitelé města, vážení spoluobčané,

Městský úřad Česká Třebová Vám předkládá již druhé vydání „Výroční zprávy“. Přehledné informace
o vybraných činnostech na úseku samostatné a přenesené působnosti za uplynulý rok 2017 a doplněné
množstvím tabulek a grafů poskytují podrobné informace o naší práci.
Jsme přesvědčeni o tom, že informace obsažené v této „Výroční zprávě“ Vám opět přinesou řadu
zajímavých a užitečných poznatků. K tomu, abychom mohli další výroční zprávy obohatit o další
informace, nám poslouží i Vaše názory a připomínky, za které Vám předem děkujeme.

Ing. Věra Pirklová
tajemnice MěÚ
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Základní údaje

Základní údaje o městě Česká Třebová
Rozloha katastru města

41 km2

Počet obyvatel města

15 487

Zeměpisná šířka

49°54's. š.

Zeměpisná délka

16°27'v. d.

Nadmořská výška

394 m n. m.

Katastrální území města
(městské části)

Česká Třebová, Parník,
Lhotka, Kozlov, Skuhrov,
Svinná

Základní údaje o správním obvodu obce s rozšířenou
působností Česká Třebová (dále jen SO ORP)
Rozloha SO ORP

79,71 km2

Počet obyvatel SO ORP

18 096

Průměrná míra
nezaměstnanosti SO ORP
Průměrná míra
nezaměstnanosti v PK
Obce SO ORP

3 % (12/2018)
3 % (12/2018)
Česká Třebová, Přívrat,
Rybník,
Semanín, Třebovice
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Přehled významných setkání a společenských událostí
14.01.2017 Tříkrálový koncert
•

Další ročník Tříkrálové sbírky byl ukončen koncertem v kostele sv. Jakuba. Celkem se v České Třebové vybralo
215 500 Kč.

16.–19.02.2017 Holiday World
•

Město Česká Třebová se opět zúčastnilo veletrhu cestovního ruchu v Praze.

28.02.2017 Sportovec roku 2016
•

V obřadní síni českotřebovské radnice se uskutečnilo slavnostní předání cen nejlepším sportovcům našeho
města za rok 2016.

08.04.2017 25. výročí založení Městské policie Česká Třebová
•

19. dubna 2017 se strážníci Městské policie Česká Třebová sešli s vedením města, aby si tuto významnou
událost připomněli.

19. – 24.04.2017 Bennewitz 2017
•

Festival vážné hudby.

24.04.2017 Velvyslankyně Srbska v České Třebové
•

Starosta města se na českotřebovské radnici setkal s velvyslankyní Srbska v České republice paní Verou
Mavrić.

25.04.2017 Setkání zástupců vedení města s vítězi krajského kola česko-slovenské dějepisné soutěže
•

Vedením města byli přijati studenti Gymnázia Česká Třebová, kteří se zúčastnili krajského kola československé dějepisné soutěže, které se uskutečnilo 5. dubna tohoto roku v prostorách pardubického Gymnázia
v Mozartově ulici.

05.05.2017 Ukončení Univerzity třetího věku
•

V obřadní síni Městského úřadu Česká Třebová se za přítomnosti hostů z polské Olawy uskutečnilo slavnostní
ukončení 1. ročníku Univerzity třetího věku.

11.05.2017 Den Země
•

Osvětově-vzdělávací akce s enviromentální tematikou (pro školy i širokou veřejnost) pořádaná odborem
životního prostředí.

12.05.2017 Lukáš Vašina – mistr Evropy
•

Vedení města se setkalo s úspěšným českotřebovským sportovcem.

12.05.2017 Ceny města KOHOUT 2016
•

Na slavnostním večeru byly předány ceny českotřebovským osobnostem roku 2016.

01.06. – 04.06.2017 FEMAD
•

Přehlídka amatérských souborů, které zůstaly před branami postupu do hlavního programu Divadelního
pikniku Volyně, resp. Jiráskova Hronova.

05.06.2017 Na kole dětem
•

Jedna z etap celostátní akce na podporu onkologicky nemocných dětí měla svůj cíl v našem městě.
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Přehled významných setkání a společenských událostí
11.06.2017 Českotřebovský kohoutek
•

Festival pro rodiny s dětmi pořádaný Městskou knihovnou Česká Třebová.

28.06.2017 Slavnostní přijetí mistryň světa v hokejbalu
•

Českotřebovačky Petra Kvasničková a Linda Hyksová se setkaly s vedením města.

06.07.2017 Mistr Jan Hus
•

U pomníčku Jana Husa v Javorce se sešla skupina občanů, aby uctila jeho památku.

22.07.2017 JAZZROCK FEST
•

Letní jazzrockový festival.

26.08.2017 Piknik v Javorce
•

Rozloučení s prázdninami v parku Javorka.

30.09. – 21.10.2017 Mezinárodní varhaní festival Zdeňka Pololáníka
•

13. ročník unikátního festivalu.

12.10.2017 Otevření zrekonstruované mateřské školy
•

V 10:00 hodin se uskutečnilo slavnostní předání zrekonstruované školky U Koupaliště.

08. –12.11.2018 Den válečných veteránů
•

Mezinárodní projekt s účastí studentů z partnerských měst.

16. –18.11.2018 XIII. Národní přehlídka seniorského divadla
•

Přehlídka hereckých kolektivů, které jsou min. z padesáti procent složeny z osob starších 60 let.

17.11.2017 Slavnostní odhalení památníku Gustava Habrmana
•

V ulici Na Splavě byl odhalen památník slavnému českotřebovskému rodákovi.

22.11.2017 Setkání se školními parlamenty
•

V badatelně Městského muzea Česká Třebová se uskutečnilo setkání vedení města se školními parlamenty
všech českotřebovských základních škol.

03.12.2017 Rozsvícení vánočního stromu
•

Na Starém náměstí byl slavnostně rozsvícen vánoční strom a zahájen advent v České Třebové.

13.12.2017 Česko zpívá koledy
•

Česká Třebová se již po páté zapojila do celorepublikové akce veřejného zpívání koled.

14. 12.2017 narozeniny paní Anny Vydrové
•

Nejstarší obyvatelka České Třebové oslavila 104 let.

17.12.2017 Vánoční trhy v Nádražní ulici
•

Vánoční trhy pořádané Kulturním centrem Česká Třebová ve spolupráci s DDM a mnoha českotřebovskými
neziskovými organizacemi.

31.12.2017 Silvestrovský ohňostroj
•

Tradiční rozloučení s uplynulým rokem na Starém náměstí.
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Sportovci roku 2016
Kategorie mládeže:
Rádiový orientační běh
Justýna Bouchalová
•

V kategorii juniorek: 3. místo v národním žebříčku, na mistrovství ČR získala 3 x 2. místo
a 2 x 3. místo, na MS v Bulharsku přispěla ke zlatu a bronzu juniorek v družstvech,
v individuálním sprintu se umístila na 4. místě a ve foxoringu na 6. místě.

Plavání
Denis Hýbl
•

V roce 2016 získal na letním a zimním mistrovství ČR žactva 1 x zlatou, 3 x stříbrnou a 2 x
bronzovou medaili. Je několikanásobný krajský přeborník (10 zlatých a 2 stříbrné medaile).
Jeho doménou jsou znakařské, kraulařské a polohové tratě. Na sezonu 2016–2017 byl zařazen
do reprezentačního družstva mladších juniorů.

Nela Hýblová
•

V roce 2016 získala na zimním poháru ČR jedenáctiletého žactva 3 x stříbrnou a 2 x bronzovou
medaili. Je několikanásobnou krajskou přebornicí (8 zlatých, 3 stříbrné a 1 bronzová medaile).
Její doménou jsou motýlkářské, znakařské a kraulařské tratě.

Sportovní kynologie
Karolína Hyláková
•

Již čtvrtým rokem se úspěšně probojovala z nominací na MR mládeže, a to v disciplínách
Obedience a Stopař. Jako jediná v ČR je momentálně držitelkou 1. výkonnostní třídy mládeže
OB ČR. 1. místo – MČR mládeže Obedience – Mladý mistr ČR kategorie OB1. 3. místo na MČR
mládeže stopaři – jednotlivci. 1. místo na MČR mládeže stopaři (družstva) + titul Mladí mistři
ČR v družstvech. 3. místo – Mistrovství mládeže Východních Čech ve všestrannosti. 1. místo –
Junior Open ČMKU kategorie Agility L.

Běh
Michaela Stránská
•

Závodila v kategorii juniorky. Je členkou reprezentačního družstva ČR v atletice, sekce běhy.
Získala tato ocenění: 1. místo ME v běhu do vrchu, 3. místo soutěž týmů, 2. místo MS v běhu
do vrchu, 1. místo soutěž týmů, 1. místo M ČR v běhu do vrchu, 1. místo MČR v silničním běhu
Běchovice – Praha, 1. místo Český pohár v běhu do vrchu.
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Sportovci roku 2016
Florbal
Veronika Tomšová
•

Odchovankyně florbalu Česká Třebová, od r. 2014 členka juniorského reprezentačního družstva
ČR. S reprezentačním družstvem juniorek v roce 2016 zaznamenala tyto úspěchy: Euro florbal tour
ve Finsku 2. místo. MS juniorek v Kanadě 4. místo. Polisch cup v Polsku.
Judo

Petra Vážková
•

V roce 2016 byla prvním rokem ve věkové kategorii starších žákyň. I zde patřila do absolutní
TOP špičky své váhové kategorie do 57 kg. Největší úspěchy: 1.místo na Přeboru ČR družstev
st. žákyň, 2. místo na Přeboru ČR jednotlivců starších žákyň ve váze do 57 kg, 1. místo
na mezinárodním turnaji ve Francii – Lure, 3. místo na mezinárodním turnaji v Budapešti,
1. místo na Českém poháru v Jablonci nad Nisou, 1. místo na Českém poháru v Chomutově,
2. místo na Českém poháru v Brně, 3. místo na Českém poháru v Ostravě.

Sportovní odvětví: atletika
Patrik Vebr
•

2. místo na MČR juniorů (Třinec) 5 000 m, 5. místo na mezistátním utkání (Miskolc, Maďarsko)
5 000 m.

Vojtěch Vondra
•

3. místo MČR juniorů hala (Praha) 3 000 m, 4. místo MČR juniorů (Třinec) 5 000 m. Dále má
ještě titul mistr republiky v soutěži družstev za ASK Slavia Praha.

Kategorie dospělých:
Tenis muži kat. 35 let +
Alan Brusenbauch
•

2. místo na Mezinárodním mistrovství ČR v hale v Milovicích – singl, 1. místo na M ČR v hale
v Praze Modřanech-singl, 3. místo na MMČR v Karlových Varech v singlu, 1. místo v mixu mistr
ČR v singlu a deblu na MČR v Ústí n. Orlicí, 1. místo v singlu a deblu na mezinárodním turnaji
v Chorvatsku, 1. místo na Celostátním žebříčku ČR za rok 2016.
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Sportovci roku 2016
Lyžování Ski Team
Zdeňka Hicklová
•

V kategorii C3 2.místo na FIS Word Criterium Maester (MS Masters Špindlerův Mlýn) v obřím
slalomu druhá. 4. místo na FIS MS Masters Špindlerův Mlýn v Super G.

Triatlon a duatlon
Jana Jiroušková
•

Místo MČR v duatlonu v kategorii 30 – 35 + 3. místo v kategorii Elite. 3. místo MČR sprint
triatlonu kategorie Elite + 2. místo MČR kategorie 30 - 39 let. 2. místo v Českém poháru
v triatlonu Lipno. 3. místo v Českám poháru v aquatlonu Brno.

Cyklistika
Monika Simonová
•

Závodí za Cyklotrénink František Trkal. Mistryně ČR amatérů. Mistryně ČR masters, 2. místo na
MS amatérů a 2. místo na MS masters, 3. místo na ME amatérů, vítězka Moravského poháru
a Extraligy masters, celkově 20 vítězství v jednotlivých závodech.

Běh
Adéla Stránská
•

Členka reprezentačního družstva žen ČR v atletice, sekce běhy. 19. místo ME v běhu do vrchu,
3. místo soutěž týmů. 1. místo MČR v silničním běhu Běchovice–Praha. 2. místo Velká
Kunratická 2016. 1. místo RED BULL 400 Harrachov. 2. místo RED BULL 400 Planica.

Kategorie družstev:
Hokejbal

Oddíl hokejbalu Lokomotiva Česká Třebová – ženy
•

2. místo na MČR žen a na čelním místě na ve východočeském přeboru open.
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Sportovci roku 2016
Kuželky

Oddíl kuželek Lokomotiva Česká Třebová muži
•

Postup do první ligy, k 31.12.2016 vede 1. ligu mužů. Osobností týmu je v současné době Pavel
Jiroušek, který se podílel hlavní měrou na těchto úspěších: 3. místo na MS ve sprintu
jednotlivců v chorvatském Novigradu. 1. místo na MČR smíšených dvojic Blansko, 2. místo
na MČR v tandemech mužů Vracov.

Volejbal

Oddíl volejbalu SOKOL II Česká Třebová mládež
•

Junioři 2. místo v 1. lize, aktuálně 1. místo v 1. lize, 2. místo na MČR ČOS, Kadeti – 11. místo
v extralize kadetů, aktuálně 9. místo, Starší žáci – 1. místo v KP a 7. místo na MČR, aktuálně
1. místo v ČP.
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Ceny města za rok 2016
Sport
Renáta Eisenvortová
•

Za celoživotní práci v oddílu plavání.

Iveta Trčková
•

Za úspěchy v pěší, cyklo a vysokohorské turistice.

Zdeněk Vrba
•

Za celoživotní zásluhy o rozvoj fotbalu v České Třebové.
Kultura

Vlasta Kreuzová
•

Za výrobu kostýmů pro divadelní představení DS Hýbl „Balada z hadrů“.

Manželé Soukupovi
•

Za výstavu fotografií tanečního oboru ZUŠ Česká Třebová.

Hudební skupina Poutníci
•

Za koncertní činnost a za postup do finále soutěže TALENT COUNTRY RADIA.

Mimořádné ocenění starosty města Česká Třebová
PaeDr. Zbyněk Slavík (in memoriam)
•

Za celoživotní práci pro město Česká Třebová.

Jiří Němec
•

Za záchranu lidských životů při zřícení střechy tělocvičny v lokalitě Skalka.
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Kancelář tajemníka
Zastupitelstvo města je nejvyšším orgánem města. V České Třebové je tvořeno 27 členy zastupitelstva.
Jeho rozhodovací pravomoci jsou dány především § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“).
Zastupitelstvo města Česká Třebová pro období 2014-2018
Mgr. Stanislav Beneš

Nestraníci s podporou TOP 09

prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.

Nestraníci s podporou TOP 09

Ing. Miloslav Cindr

Nestraníci s podporou TOP 09

MUDr. Martin Formánek

ODS

Mgr. Hana Frühaufová

ODS

Petr Gregar

Nestraníci s podporou TOP 09

Pavel Jasanský

KSČM

Dobromil Keprt

Nestraníci s podporou TOP 09

Mgr. Radim Kolář

Nestraníci s podporou TOP 09

Mgr. Jan Kovář

ČSSD

Josef Kyncl

ČSSD

Mgr. Josef Menšík

Koalice pro Českou Třebovou

Mgr. Milan Mikolecký

Koalice pro Českou Třebovou

MgA. Bohuslav Mimra

Koalice pro Českou Třebovou

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

ČSSD

Mgr. Eva Ostruszková

ČSSD

Mgr. Magdaléna Peterková

Koalice pro Českou Třebovou

JUDr. Magdaléna Peterková, Ph.D.

Nestraníci s podporou TOP 09

PhDr. Petr Poldauf

Koalice pro Českou Třebovou

Ing. Petr Skopal

Koalice pro Českou Třebovou

Lenka Slavíková

Třebováci pro sport a zdraví

Ing. Aleš Stránský

Nestraníci s podporou TOP 09

Lubomír Vašina

Třebováci pro sport a zdraví

PharmDr. Richard Záveský

Koalice pro Českou Třebovou

Jaroslav Zedník

Nestraníci s podporou TOP 09

Ing. Dalibor Zelený

ČSSD

Ing. Jaromíra Žáčková

ČSSD
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Kancelář tajemníka
Zastupitelstvo města volí radu města, která je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti.
Její rozhodovací pravomoci jsou dány především § 102 zákona o obcích.
Rada města Česká Třebová pro období 2014-2018
Jaroslav Zedník

starosta

Ing. Jaromíra Žáčková

místostarostka

Dobromil Keprt

místostarosta

Mgr. Stanislav Beneš
Mgr. Radim Kolář
Mgr. Jan Kovář
Josef Kyncl
JUDr. Magdaléna Peterková, Ph.D.
Ing. Dalibor Zelený

V roce 2017 se uskutečnilo 7 zasedání zastupitelstva města, které schválilo 187 usnesení a dále
44 jednání rady města, na nichž bylo schváleno celkem 1217 usnesení.

Četnost jednání rady a zastupitelstva města
v letech 2014 - 2017
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Kancelář tajemníka
Počet přijatých usnesení v letech 2014 - 2017
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Zaměstnanci městského úřadu
V roce 2017 došlo k navýšení počtu zaměstnanců městského úřadu rozšířením odboru dopravy
a silničního hospodářství a zřízením exekučního oddělení. Rada města usnesením č. 123 ze dne
13.02.2017 stanovila celkový počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu na 90. Všechny
pracovní pozice jsou obsazovány na základě vyhlášených výběrových řízení podle zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
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Kancelář tajemníka
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Kancelář tajemníka
Příspěvkové organizace zřízené městem
• Kulturní centrum Česká Třebová
Sídlo: Nádražní 397, Česká Třebová, 560 02
Telefon: 465 531 840
Ředitel: Mgr. Josef Kopecký
E-mail: info@kcct.cz
Internetové stránky: http://www.kcct.cz
• Městské muzeum Česká Třebová
Sídlo: Klácelova 80, Česká Třebová, 560 02
Telefon: 465 534 516
Depozitář: nám. 17.listopadu 2055, Česká Třebová
Výstavní budova: Klácelova 11, Česká Třebová
Telefon: 465 539 170
Ředitel: Mgr. Jana Voleská
E-mail: muzeum@mmct.cz
Internetové stránky: http://www.mmct.cz
• Sociální služby Česká Třebová
Sídlo: Bezděkov 918, Česká Třebová, 560 02
Telefon: 465 503 456
Ředitel: Bc. Josef Jurenka
E-mail: socialni@socialnisluzbyct.cz
• Městská knihovna Česká Třebová
Sídlo: Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02
Telefon: 465 533 904, 532 340
Ředitelka: Mgr. Gabriela Boháčková
E-mail: knihovna@ceska-trebova.cz
Internetové stránky: http://knihovna.ceska-trebova.cz
• Dům dětí a mládeže, Sadová ulice
Sídlo: Sadová 1385, Česká Třebová, 560 02
Telefon: 465 535 382, 777 292 242
Ředitelka: Mgr. Jana Endyšová, DiS.
E-mail: ddm.kamarad@centrum.cz
Internetové stránky: http://ddm.ceskatrebova.com
• Základní umělecká škola, Kozlovská ulice
Sídlo: Kozlovská 775, Česká Třebová, 560 02
Telefon: 465 531 056, 465 535 999
Statutární zástupce: Jarmila Holcová
E-mail: zus@zusct.cz
Internetové stránky: http://www.zusct.cz
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• Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice
Sídlo: Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02
Telefon: 465 534 626
Ředitel: Mgr. Tomáš Starý
E-mail: reditel@zs-habrmanova.cz
Internetové stránky: http://www.zs-habrmanova.cz
• Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice
Sídlo: Nádražní 200, Česká Třebová, 560 02
Telefon: 465 531 055
Ředitel: Mgr. Radim Kolář
E-mail: skola@zsnadrazni.cz
Internetové stránky: http://www.zsnadrazni.cz
• Základní škola Česká Třebová, Ústecká ulice
Sídlo: Ústecká 160, Česká Třebová, 560 03
Telefon: 465 531 054
Ředitel: Mgr. Stanislav Beneš
E-mail: zsparnik@seznam.cz
Internetové stránky: http://www.zs-ustecka.cz
• Mateřská škola Česká Třebová, Habrmanova
Sídlo: Habrmanova 1779, Česká Třebová, 560 02
Telefon: 465 531 111
Ředitelka: Hana Najmanová
E-mail: msharmanova@ceska-trebova.cz
Internetové stránky: http://www.mshabrmanova.cz
• Mateřská škola Česká Třebová, U Koupaliště
Sídlo: U Koupaliště 610, Česká Třebová, 560 02
Telefon: 465 531 005
Ředitelka: Irena Brůnová
E-mail: msukoupaliste@ceska-trebova.cz
Internetové stránky: http://www.ukoupaliste.estranky.cz
• Mateřská škola Česká Třebová, U Stadionu
Sídlo: U Stadionu 602, Česká Třebová, 560 02
Telefon: 465 631 057
Ředitelka: Ludmila Pechancová
E-mail: msustadionu@ceska-trebova.cz
Internetové stránky: http://www.msustadionu.cz
• Mateřská škola Česká Třebová, Vinohrady
Sídlo: Tylova 624, Česká Třebová, 560 02
Telefon: 465 531 127
Ředitelka: Jana Herynková
E-mail: msvinohrady@ceska-trebova.cz
Internetové stránky: http://www.ms-vinohrady.cz
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Obchodní společnosti, jejichž zakladatelem je město Česká Třebová
•

Eko Bi s.r.o.

Společnost byla založena v roce 1995 transformací příspěvkové organizace Technické služby města
Česká Třebová (zápisem u KS v HK 19.12.1995, odd. C, vložka 9386). 100% vlastníkem je město Česká
Třebová.
Společnost zajišťuje:
o Celoroční údržbu místních komunikací.
o Montáž a opravy veřejného osvětlení.
o Údržbu světelné signalizace.
o Údržbu veřejné zeleně.
o Sběr a svoz odpadů.
o Údržbu a opravy dopravního značení a městského mobiliáře.
o Správu hřbitovů.
o Správu plakátnic, včetně výlepu.
Společnost provozuje:
o Skládku TKO Třebovice.
o Sběrný dvůr.
o Zimní stadion.
o Krytý plavecký bazén.
o SKI areál Peklák.
o Bike park Peklák.
o Multifunkční dopravní terminál na náměstí Jana Pernera.
Sídlo: Semanínská 2050, Česká Třebová, 560 02
Telefon: 465 539 068
Jednatel: Zdeněk Řehák
E-mail: ekobi@ekobi.cz
Internetové stránky: http://www.ekobi.cz
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•

TEZA, s.r.o.

Obchodní společnost TEZA, s.r.o. byla založena Městem Česká Třebová zakladatelskou listinou
ve formě notářského zápisu dne 21.11.1994 a následně byla 08.12.1994 zapsána do obchodního
rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 7299. Město Česká Třebová je po celou
dobu existence společnosti jejím jediným společníkem se 100% obchodním podílem.
Obchodní společnost TEZA, s.r.o. zajišťuje komplexní služby související s bydlením, pronájmem bytů
a nebytových prostor, provozováním, opravami a údržbou nemovitostí.
o
o
o
o
o

Výrobu a prodej tepla.
Servis, odborné provozování a revize plynových kotelen.
Správu a údržbu bytového fondu.
Plynoservis.
Inženýrskou činnost v investiční výstavbě.

Sídlo: F.V.Krejčího 405, Česká Třebová, 560 02
Telefon: 465 500 511
Fax: 465 533 129
Jednatel: Gustav Doleček
E-mail: info@teza-sro.cz
Internetové stránky: http://www.teza-sro.cz

•

Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.

Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 29. 10. 1993 podle zák.
č. 513/91 Sb.
Sídlo: Staré náměstí 78, Česká Třebová, 560 02
Telefon: 465 500 131
Jednatel: Ing. Radoslav Budil
E-mail: radoslav.budil@ceska-trebova.cz
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Výběrová řízení
V roce 2017 se uskutečnilo 22 výběrových řízení. Nejméně uchazečů se přihlásilo na pozici odboru
výstavby, pro níž jsou zákonem striktně stanoveny podmínky vzdělání a praxe v oboru. Všechna
výběrová řízení na tuto pozici byla v konečném výsledku neúspěšná.
Odbor

Počet uchazečů

1.

Odbor dopravy a silničního hospodářství I.

7

2.

Odbor rozvoje města a investic I.

2

3.

Odbor výstavby I.

0

4.

Odbor dopravy a silničního hospodářství II.

11

5.

Správce GIS

3

6.

Odbor životního prostředí

5

7.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - OSPOD I.

5

8.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - sociální služby II.

3

9.

Odbor obecní živnostenský úřad

4

10.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - OSPOD III.

2

11.

Odbor právní – oddělení exekuční

7

12.

Odbor výstavby II.

1

13.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - sociální služby IV.

3

14.

Turistické a informační centrum I.

1

15.

Turistické a informační centrum II.

3

16.

Odbor rozvoje města a investic II.

3

17.

Kancelář tajemníka – oddělení vnitřní správy I.

10

18.

Kancelář tajemníka – oddělení vnitřní správy CzP II.

14

19.

Kancelář tajemníka – oddělení správních činností III.

11

20.

Odbor výstavby III.

1

21.

Kancelář tajemníka - správce informačních a komunikační technologií IV.

1

22.

Odbor výstavby IV.

1
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Počet přihlášených uchazečů ve výběrových řízeních
VÝST III.

KAT IV.
VÝST IV.

KAT III.

DOP I.
ORMI I.
VÝST I.

DOP I.
KAT II.

Správce GIS
ŽPR

KAT I.

SOC I.

PRÁV
ORMI II.
TIC II.
TIC I.

SOC IV.

ŽIVN

SOC II.

SOC III.
VÝST II.

Právní předpisy
Kancelář tajemníka vede evidenci všech právních předpisů vydaných městem Česká Třebová, Sbírek
zákonů ČR a Věstníků právních předpisů Pardubického kraje. V roce 2017 byly schváleny 4 obecně
závazné vyhlášky.

1/2017

OZV o stanovení školských spádových obvodů MŠ zřizovaných městem Česká Třebová

2/2017

OZV o době nočního klidu (zrušena vyhláškou č. 4/2017)

3/2017

OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

4/2017

OZV o době nočního klidu
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Volby
Ve dnech 20.–21.10.2017 se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu Česká republiky.
Těchto voleb se v České Třebové z celkového počtu 12 662 zapsaných voličů zúčastnilo 7 833, což
představuje volební účast ve výší 61,86 %. Pro účely zabezpečení voleb je v našem městě vytvořeno
17 volebních okrsků, jejichž převážná většina je umístěna ve školních zařízeních a objektech
ve vlastnictví města Česká Třebová. V okrskových volebních komisích pracovalo celkem 124 osob.
Celkové výdaje související s konáním voleb, které byly vyúčtovány v rámci poskytnuté dotace na volby
do Poslanecké sněmovny ČR, představovaly za město Česká Třebová částku ve výši 267 416,45 Kč.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu Česká republiky
(volební účast)

Nezúčastnění
voliči 4829; 38%
Zúčastnění voliči
7833; 62%

Oddělení správních činností
Kancelář tajemníka - oddělení správních činností vykonává státní správu v základním rozsahu
přenesené působnosti obecního úřadu pověřeného vedením matrik (matričního úřadu) a v rozsahu
obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
•
•
•

Na úseku občanských průkazů podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů.
Na úseku cestovních dokladů podle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění
pozdějších předpisů.
Na úseku evidence obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
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•

Na úseku matriky podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalších předpisů souvisejících
s výkonem matriční činnosti.

Správní obvod je tvořen obcemi Česká Třebová, Přívrat, Rybník, Semanín a Třebovice s celkovým
počtem 18 096 obyvatel.
Věková struktura obyvatel – občanů ČR – v České Třebové
z toho
rok

0-14

15-59

60+

celkem
muži

2016
2017

2 309
2 313

8 924
8 742

4 347
4 432

15 580
15 487

ženy

7 603
7 554

7 977
7 933

Počet obyvatel města Česká Třebová srovnání za
r. 2016 a 2017
18000
16000

15580

15487

14000
12000
10000
7603

8000

7554

7977

7933

6000
4000
2000
0
Celkem

mužů/chlapců
2016

žen/dívek

2017

Stav a pohyb obyvatel – občanů ČR – v České Třebové
Ukazatel

2016

2017

-

-19

Počet přihlášených osob

257

214

Počet odhlášených osob

348

285

Saldo migrace

-91

-71

Přírůstek/úbytek

-91

-90

Přirozený přírůstek/úbytek obyvatel
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Počet narozených a zemřelých srovnání za
r. 2016 a 2017
190

180

180

180

171

170

160

152

150
140
130
Počet narozených

Počet zemřelých
2016

2017

Agenda matriky
Celkový počet svatebních obřadů ve správním obvodu matriky MěÚ Česká Třebová
Obec

Bosenský
pavilon
2016
2017

Obřadní síň
2016

2017

Jiné vhodné
místo
2016
2017

Církevní sňatky
2016

2017

Svatebních
obřadů celkem
2016
2017

Česká
Třebová

32

28

22

6

10

23

3

5

67

56

Přívrat

1

2

-

-

2

7

-

-

3

9

Rybník

-

2

-

-

3

2

-

1

3

5

Semanín

-

-

-

-

-

2

-

-

-

2

Třebovice

2

-

-

-

1

1

-

-

3

1

76

73

Celkem

Celkový počet slavnostně přivítaných dětí na Městském úřadu v České
Třebové (vítání občánků)
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2016

2017

113

95

Odbor právní
V roce 2017 došlo ke zvýšení množství přestupků řešených v orgánech města (městská policie, městský
úřad). Jedná se o přestupky v oblasti dopravy, kdy se do tohoto počtu promítly jednak přestupky
zjištěné automatizovaným radarovým systémem umístěným v obci Třebovice (cca 5 900), ale k nárůstu
došlo i u ostatních dopravních přestupků.

Počet přestupků evidovaných v orgánech města za jednotlivé
roky bez úsekového měření v obci Třebovice
4000
3363

3500
3000

2667

3511

3177

2779

2500
2000
1500
1000
500
0

2013

2014

2015

2016

2017

Většinu přestupků zjištěných strážníky řeší v rámci své pravomoci Městská policie Česká Třebová sama.
Zbylé jsou předány městskému úřadu k projednání. V roce 2017 Městský úřad Česká Třebová evidoval
celkem 1 255 nových přestupků, které mu byly oznámeny jak MP ČT, tak i Policií ČR, nebo je sám zjistil
v rámci své činnosti.

Struktura přestupků na MěÚ za rok 2017 bez úsekového
měření v obci Třebovice

451
804

Dopravní přestupky

Ostatní přestupky

K 01.05.2017 vzniklo na odboru právním nové exekuční oddělení, jež postupně převzalo veškerou
agendu vymáhání pohledávek, což k 31.12.2017 činilo 1 719 věcí. Do konce kalendářního roku bylo
dlužníkům zasláno 699 výzev k zaplacení a navrženo zahájení 139 exekucí.
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Finanční hospodaření města
Rozpočet města pro rok 2017 zastupitelstvo města schválilo dne 20.02.2017. V průběhu roku 2017 byla
provedena celkem 3 rozpočtová opatření a celkový rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem
v příjmech činí + 5 620 000 Kč a ve výdajích celkem +13 570 000 Kč. Rozpočet byl i po jeho úpravách
v průběhu roku schválen jako schodkový, neboť vedle splácení jistin přijatých úvěrů (celkem
12 708,0 tis. Kč v průběhu roku 2017) předpokládal k financování i zapojení přebytků z hospodaření
minulých let ve výši 27 100,0 tis. Kč.
V důsledku vyšších dosažených příjmů a nižších uskutečněných výdajů skončilo hospodaření města
však v roce 2017 s přebytkovým hospodařením ve výši 26 102,1 tis. Kč. Výsledný přebytek rozpočtu se
podařilo realizovat zejm. meziročním překročením rozpočtovaných daňových příjmů (+ 17466,0 tis. Kč),
příjmů z udělených pokut a sankcí (+ 1 397,0 tis. Kč), příjmů z pronájmu majetku a parkovacích míst
(+ 253,3 tis. Kč) a nedočerpáním některých výdajových položek rozpočtu, zejm. výdajů na opravy
a investice (- 13 743,8 tis. Kč), výdajů oddělení informatiky (- 815,2 tis. Kč), ostatních provozních výdajů
MÚ a městské policie (- 2 321,8 tis. Kč), nerealizovaných výdajů na správu městských lesů a správu
nebytových prostor (- 696,2 tis. Kč) a výdajů na platbu daně z přidané hodnoty a finanční vypořádání
dotací (- 1 274,9 tis. Kč).
Finanční prostředky z přebytku hospodaření v r. 2017 lze tak využít k financování zvýšených výdajů
rozpočtu v následujícím období.
Souhrnné výsledky finančního hospodaření v roce 2017 v meziročním porovnání s výsledky
od roku 2013 jsou následující:

Výsledky dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu
r. 2013
Ukazatel rozpočtu
v tis. Kč

skutečnost

r. 2014

r. 2015

skutečnost skutečnost

r. 2016

r. 2017

skutečnost

upr.
skutečnost
rozpočet

Příjmy po konsolidaci

216989,1 233480,3

248827,8

257856,5

272720,0

292818,8

Výdaje po
konsolidaci

193802,6 218312,2

229266,5

237559,0

287112,0

266716,7

Saldo po konsolidaci

23186,5

15168,1

19561,3

20297,5

-14392,0

26102,1

Financování – třída 8

-23186,5

-15168,1

-19561,3

-20297,5

14392,0

-26102,1

Ve všech letech rozpočet vykázal přebytkové hospodaření, a to zejména s ohledem na splácení jistin
nesplacených úvěrů a vyšších dosažených příjmů proti schválenému rozpočtu v příslušných letech.
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Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek příjmů rozpočtu
r. 2013
Vlastním příjmy po
konsolidaci v tis. Kč

r. 2014

r. 2015

r. 2016

skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost

daňové

r. 2017
upr.
rozpočet

skutečnost

173003,8

183044,0

187088,6

nedaňové

19053,3

17107,5

17886,2

15418,9

16837,3

18833,2

kapitálové

3427,7

1497,0

4199,9

4272,7

12259,0

12896,0

195484,8

201648,5

209174,7

225321,0 234440,8

254539,7

20382,1

29334,7

32938,0

30624,8

35727,4

35727,3

1122,2

2497,1

6715,1

1910,7

2551,8

2551,8

216989,1

233480,3

248827,8

257856,5 272720,0

292818,8

Celkem vlastní příjmy
Neinvestiční dotace
celkem
Investiční dotace celkem
Celkem příjmy po
konsolidaci

205629,4 205344,5

222810,5

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2017
Označení účelové dotace

Přiděleno Kč

Sociálně právní ochrana dětí

3193000,00

Sociálně právní ochrana dětí-vyp. r.2016

708166,70

Příspěvek na výkon sociální práce

865281,00

Městská knihovna - doplnění fondu zvukových knih

11000,00

Městské muzeum – restaurování souboru ženských čepců

80000,00

Souhrnný dotační vztah se SR

15955400,00

Dotace MZ dle §24 lesního zákona

4250,00

Dotace MZ dle §37 lesního zákona

198691,00

Zpracování lesních osnov

211578,00

Operační program zaměstnanost

328715,00

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

1568341,60

VISK – Městská knihovna

99000,00

Program prevence kriminality

142000,00
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Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2017
Označení účelové dotace

Přiděleno Kč

Akceschopnost JSDH

193132,00

Příprava volby prezidenta ČR

30000,00

Volby do Parlamentu ČR

335733,00

Poskytování sociálních služeb

11101001,00

Restaurování - Mariánský sloup Staré náměstí

200000,00

Obnova ohradní zdi kaple sv. Kateřiny

210000,00

Lesní hospodářský plán

73653,00

Zateplení budovy MŠ U Koupaliště

2340221,59

Celkem ze státního rozpočtu

37849163,89

Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2017
Označení účelové dotace

přiděleno

Kulturní centrum - Jazzrockfest

15000,00

Kulturní centrum - 19.ročník Hudební festival A. Bennewitze

40000,00

Kulturní centrum – Festival amatérského divadla

15000,00

Kulturní centrum – 13. ročník hudebního festivalu Z.Pololáníka

30000,00

Restaurování centrálního kříže - hřbitov Parník

50000,00

Rotunda sv. Kateřiny – oprava střechy zvoničky

80000,00

Městské muzeum – Česká Třebová barokní

10000,00

Městské muzeum – restaurování dámských čepců

25000,00

Informační centrum

40513,00

ZŠ Habrmanova – přírodovědné soutěže

15000,00

ZŠ Habrmanova – Poznáváme přírodu

15000,00

Městská knihovna – Českotřebovský kohoutek

15000,00

Městská knihovna – Pohádkový listopad

10000,00

ZŠ Ústecká – Poznáváme a pomáháme

13000,00
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Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2017
Označení účelové dotace

přiděleno

ZŠ Ústecká – Učím se i já

15000,00

Celkem z rozpočtu Pardubického kraje

388513,00

Ze strany města došlo k využití všech obdržených dotací. V rámci finančního vypořádání byly vráceny
pouze nevyužité finanční prostředky na volby do Parlamentu ČR a přípravnou fázi na volbu prezidenta
ČR v celkové výši 80 123,55 Kč.

Výdajová stránka rozpočtu s rozdělením na běžné a kapitálové
výdaje
(ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč)
250000

200000

150000

100000

50000

0
2013

2014

2015

2016

2017
upravený
rozpočet

2017

Běžné výdaje celkem

177800,3

197045,8

195089,1

192450,7

226031,9

215740,7

Kapitálové výdaje celkem

16002,3

21266,4

34177,4

45108,3

61080,1

50976

Běžné výdaje celkem

Kapitálové výdaje celkem

Nejvýznamnější položky kapitálových výdajů nad 100 tis. Kč byly v r 2017 realizovány v těchto
oblastech:
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Kapitálový výdaj

tis. Kč

Lesní hospodářské osnovy

211,6

Parkoviště a komunikace Na Skalce

10155,9

Sportovní hřiště Na Horách

147,3

Tenisová hala ul. Husova

2597,8

Rekonstrukce veřejného osvětlení průtah I/14

12055,9

Doplnění veřejného osvětlení ul. Skalka

472,5

Ostatní rekonstrukce veřejného osvětlení

199,6

Zateplení budovy MŠ U Koupaliště

7715,3

Zateplení budovy MŠ Habrmanova

301,3

Rekonstrukce střešní krytiny ZŠ Ústecká

127,4

Zateplení budovy ZŠ Habrmanova

2915,9

Vnitřní horolezecká stěna ZŠ Habrmanova

300,0

Stavební úpravy ZŠ praktická Borek

1574,1

Stavební úpravy budovy DDM

424,8

Stavební úpravy budovy MÚ Podbranská ul.

808,71

Městský kamerový systém

464,3

Pamětní deska G. Habrmana

147,7

Domov důchodců, stacionář a DPS

328,0

Technologie zimní stadion

480,0

Kulturní centrum

525,5

Studie a projektové dokumentace

1385,0

Vodní hospodářství

214,0

Územní plán

108,9

Technika pro SDH

215,6

Programové vybavení a IT

846,7

Vybavení MÚ

370,9

Výkupy pozemků

3744,7
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Finanční odbor
V r. 2017 nebyl čerpán žádný úvěr, došlo pouze ke splácení jistin již dříve přijatých úvěrů v celkové výši
12.708.000 Kč. Zůstatek celkového úvěrového zatížení města k 31. 12. 2017 je 38 000 000 Kč.
Přijaté a dosud nesplacené úvěry
v jednotlivých letech (celkem tis. Kč)

Účel jejich čerpání

Dosud nesplacená výše
k 31.12.2017
(v tis. Kč)

r. 2009

80000 tis Kč

Výstavba dopravního terminálu

Zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31.12.2017:

38 000 tis. Kč
38 000 tis. Kč

Odbor majetku města
Správa majetku města
Na majetku města neproběhly v roce 2017 významnější akce, s výjimkou nabytí pozemků v rekreačním
areálu Hory.
Během roku byla prováděna drobná majetková narovnání a pokračovala příprava pro cyklostezku
do Rybníka, kde byly získány pozemky od církve.
Byla dokončena pozemková úprava v katastrálním území Skuhrov u České Třebové. Byla ukončena
a provedena obnova katastrálního operátu v celém katastrálním území Skuhrov u České Třebové.
Byl schválen lesní hospodářský plán pro lesní hospodářský celek Městské lesy Česká Třebová na období
od 01.01.2017 do 31.12.2026.
Pro jednání rady a zastupitelstva města byly připraveny podklady pro přijetí 561 usnesení.
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Významné investiční akce
V rozpočtu města Česká Třebová byla na údržbu, opravy a investice vyčleněna celková částka ve výši
74,050 mil. Kč. Mezi nejvýznamnější rozpracované nebo dokončené stavební akce v roce 2017 patřily:
Mateřská školka U Koupaliště - zateplení objektu včetně změny systému vytápění a doplnění
rekuperace
Předpokládané náklady (Kč):
7 755 000,00
Náklady roku 2017 (Kč):
7 715 297,00
Zahájení akce:
květen 2017
Ukončení akce:
září 2017
Mateřská školka Vinohrady, odloučené pracoviště Borek - stavební úpravy objektu pro potřeby
mateřské školy včetně doplnění vybavení
Předpokládané náklady (Kč):
Náklady roku 2017 (Kč):
Zahájení akce:
Ukončení akce:

1 575 000,00
1 574 147,00
červen 2017
říjen 2017

Základní škola Habrmanova - zateplení objektu včetně doplnění rekuperace
Předpokládané náklady (Kč):
Náklady roku 2017 (Kč):
Zahájení akce:
Ukončení akce:

34 185 000,00
2 915 883,00
září 2017
září 2018

Městský úřad Česká Třebová, pracoviště ul. Podbranská - stavební úpravy pro zřízení pracoviště
odboru dopravy a silničního hospodářství - úsekové měření rychlosti - silnice I/14 - obec Třebovice
Předpokládané náklady (Kč):
Náklady roku 2017 (Kč):
Zahájení akce:
Ukončení akce:

825 000,00
808 726,00
březen 2017
květen 2017

Týdenní stacionář Lhotka - stavební úpravy sociálního zařízení včetně vybavení
Předpokládané náklady (Kč):
Náklady roku 2017 (Kč):

1 800 000,00
72 600,00

Zahájení akce:

říjen 2017

Ukončení akce:

březen 2018
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Tenisová hala Za Vodou, ul. Husova - výstavba nové haly se 3 kurty místo původní textilní nafukovací
haly se 2 kurty
Předpokládané náklady (Kč):
Náklady roku 2017 (Kč):
Zahájení akce:
Ukončení akce:

27 600 000,00
2 597 780,00
říjen 2017
srpen 2018

Zvyšování bezpečnosti pro pěší podél silnice I/14 - průtah Česká Třebová - v rozsahu stavebních úprav
chodníků a výměny veřejného osvětlení - 1. úsek
Předpokládané náklady (Kč):
Náklady roku 2017 (Kč):
Zahájení akce:
Ukončení akce:

28 596 000,00
12 055 938,00
červen 2017
září 2018

Parkoviště a místní komunikace na Skalce - výstavba nového parkoviště pro potřeby sportovního
areálu na Skalce (zimní stadion, atletický stadion, školní tělocvična) - II. etapa - dokončení místních
komunikací, chodníků a oprava schodů
Předpokládané náklady (Kč):
Náklady roku 2017 (Kč):
Zahájení akce:
Ukončení akce:

10 990 000,00
10 155 930,00
duben 2017
květen 2018

Opravy místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostů a parkovišť (sídliště Křib, sídliště
Trávník, sídliště U Stadionu, ul. Na Strouze, ul. Kyralova, ul. U Teplárny, ul. Skalka)
Předpokládané náklady (Kč):
5 080 000,00
Náklady roku 2017 (Kč):
4 911 736,00
Zahájení akce:
květen 2017
Ukončení akce:
listopad 2017

Oprava hráze malé vodní nádrže Panamák
Předpokládané náklady (Kč):
Náklady roku 2017 (Kč):
Zahájení akce:
Ukončení akce:

765 000,00
696 572,00
říjen 2017
duben 2018
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Zimní stadion na Skalce - rekonstrukce potrubních rozvodů chladící technologie
Předpokládané náklady (Kč):
Náklady roku 2017 (Kč):
Zahájení akce:
Ukončení akce:

485 000,00
480 001,00
červen 2017
červenec 2017

Klubovna JUNÁK - stavební úpravy, výměna oken a akumulačních kamen
Předpokládané náklady (Kč):
Náklady roku 2017 (Kč):
Zahájení akce:
Ukončení akce:

340 000,00
327 726,00
duben 2017
listopad 2017

Památková péče
Objem finančních prostředků přidělených v oblasti památkové péče v roce 2017
V souladu s vyhlášenými dotačními programy Ministerstva kultury ČR a grantů Pardubického kraje
na rok 2017 do oblasti zachování a obnovy památkového fondu byly poskytnuty i dotace z rozpočtu
Města Česká Třebová. Celková částka, kterou Město Česká Třebová poskytlo na opravu a přípravu
obnovy kulturních památek v roce 2017, je 1 525 000 Kč.
Dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
(ORP)
Finanční příspěvek poskytovaný Ministerstvem kultury ČR na tento program je určen na zachování
a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou
národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky. Stanovená částka pro
ORP Česká Třebová činila 210.000 Kč. Program byl realizován v jednom výběrovém kole. Příspěvek byl
použit na opravu této kulturní památky:
• Rotunda sv. Kateřiny v České Třebové - pokračování výměny střešního šindele na ohradní zdi
hřbitova - II. etapa.
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (MPZ)
Finanční příspěvky poskytované Ministerstvem kultury ČR v tomto dotačním programu jsou určeny
na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky nacházející
se na území městské památkové zóny v České Třebové.
Město Česká Třebová obdrželo z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2017 dotaci ve výši
200 000 Kč. Z této dotace a z finančních prostředků města byla zrealizována následující oprava:
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•

Restaurátorské práce na zábradlí Mariánského sloupu na Starém náměstí.

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2017 - podprogram Podpora
stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru
v Pardubickém kraji
Za pomoci příspěvků z tohoto programu byly realizované akce:
• Zvonička u rotundy sv. Kateřiny - výměna, obnova a údržba střešních šindelů.
• Kostel sv. Jakuba Většího - pokračování výměny oken.
• Centrální kříž na hřbitově v Č. Třebové - Parníku – restaurování.
• Kostel sv. Bartoloměje v Semaníně:
o oprava fasády průčelí,
o restaurování pískovcových prvků.
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Péče o vzhled a čistotu města
O čistotu a pořádek se v našem městě stará na základě mandátních smluv společnost Eko Bi s.r.o.
Zajišťuje sběr a svoz tříděných i komunálních odpadů, provozuje sběrný dvůr, zabezpečuje odstraňování
černých skládek, údržbu zeleně a městských hřbitovů, stejně jako údržbu a provoz městských
komunikací, městských sportovišť, dětských hřišť a další.
Sběr a svoz odpadů
Tříděný sběr je realizován jednak na stanovištích barevných odpadových nádob, tak i ve sběrném dvoře.
Občanům je k dispozici ve městě celkem 60 separačních hnízd. Množství takového odpadu se meziročně
stále zvyšuje, v loňském roce se podařilo vytřídit 658,133 tun využitelných složek odpadů (papír, sklo,
plasty).

Náklady v oblasti odpadového hospodářství ( tis. Kč)
ROK
Separovaný
Sběrný dvůr
Uložení
odpad
odpadu
2015
514,9
4 817,4
3 605,6

Doprava
4 250,0

Chatové
oblasti
509,5

Černé
skládky
150,0

2016

509,7

4 626,1

3 759,7

4 250,0

624,3

150,0

2017

519,7

6 628,1

3 755,7

4 305,0

781,3

150,0

Zeleň
V roce 2015 bylo dokončeno ošetření většiny stromů na pozemcích města za využití dotace
z Operačního programu Životního prostředí v rámci projektu „Revitalizace obnova městské zeleně
a rozvoj sídelní zeleně s cílem zlepšení kvality života“. V roce 2017 probíhal pravidelný monitoring
stromů zaměřený na kontrolu jejich stavu a provozní bezpečnost, aktualizován stav u všech dřevin
zahrnutých do evidence databázového programu My Trees, propojeného s digitální mapou, umožňující
komfortní aktualizaci a analýzu velkokapacitních dat o stromech a městské zeleni. Stromy, které nebyly
součástí projektu, jsou postupně také ošetřovány. Stav stromů ve městě můžete sledovat na portálu
www.stromypodkontrolou.cz.
Náklady – veřejná zeleň (v tis. Kč)
Služba zajišťované
ROK

Zeleň na
kapitole 02

Park Javorka

Projekt
revitalizace
zeleně

2015

1 239,4

388,6

3 288,1

2016

1 332,7

447,8

-

2017

1 467,7

405,4

-
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Projekt DPS
Sekání
-

Prořezy,
sekání,
ostatní

6 800,0

2 383,0

367,2

7 225,0

2 894,6

216,1

7 802,0

2 696,0

Odbor životního prostředí
Na pozemcích města došlo v roce 2017 ke kácení celkem 36 stromů, a to z důvodu jejich špatného
zdravotního stavu nebo plánované výstavby. Tyto ztráty jsou vždy kompenzovány náhradní výsadbou
na místech k tomu vhodných v následujících letech.
V roce 2017 proběhla revitalizace další části prostoru u Domu s pečovatelskou službou (DPS),
kde ve vnitrobloku vznikla místa pro posezení jejich obyvatel. Zároveň s navýšením počtu laviček
proběhly sadové úpravy situované tak, aby zeleň přirozeně tvořila protiváhu zástavbě a vysokému
podílu zpevněných a zastavěných ploch. Plocha „C“, navržená v centrální části vnitrobloku navazujícího
na budovy DPS, byla doplněna o výsadby trvalek a cibulovin. V dané ploše byla vytvořena nová průchozí
cesta vedoucí k posezení v těsné návaznosti na městskou zeleň, která byla na daném stanovišti
vysazena již v minulých letech. Prostor je vyvážený, kolem nově umístěných laviček došlo k vytvoření
zajímavého a esteticky hodnotného místa.
V průběhu roku 2017 byly realizovány dosadby na plochách již dříve sadovnicky upravovaných,
v lokalitě Terminálu, bytových domů na ulici Moravská a v dělícím pruhu mezi chodníkem a komunikací
I/14 na Tyršově náměstí před gymnáziem. Zpracován byl i návrh řešení nových sadovnických úprav
okolí rotundy svaté Kateřiny, který by měl být realizován v roce 2018 a zajistit prostor pro vyniknutí
krásy stávajících stromů a architekturu stavby románské rotundy. Projekt zahrnuje i úpravu nástupního
prostoru k areálu ve směru od ulice U Kostelíčka.
Odpadové hospodářství
V roce 2017 byl schválen Plán odpadového hospodářství, jakožto rozvojový dokument stanovující plány
rozvoje města v oblasti nakládání s odpady. Na něj navazuje studie s názvem „Optimalizace
hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky ve městě Česká Třebová“, která
by měla definovat konkrétní kroky vedoucí ke zlepšení odpadového hospodářství ve městě.
Na podporu informovanosti mládeže a široké veřejnosti o životním prostředí se v roce 2017 uskutečnily
dvě velké akce. Den Země, tradičně pořádaný odborem životního prostředí v květnu, na kterém
spolupracovaly všechny českotřebovské školy a další organizace a Barevný den s odpady v září,
zaměřený na možnosti recyklace odpadů.
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Živnostenský odbor
Živnostenský odbor podle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších
předpisů vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako obecní
živnostenský úřad. Při výkonu své činnosti se řídí zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Při kontrolní činnosti postupuje podle zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Podle zákona č. 252/1997
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů vede evidenci zemědělského podnikatele.
Počet podnikatelů s platným osvědčením zemědělského podnikatele (dni 14.02.2018)
Fyzická osoba
Právnická osoba

44
1

Celkem

45

Počet podnikatelů s platným živnostenským oprávněním (dni 14.02.2018)
Fyzická osoba
Fyzická osoba zahraniční
Právnická osoba
Právnická osoba zahraniční
Celkem

2 634
62
333
2
3 031

668 podnikatelů má provozování živnosti přerušeno.
Počet podnikatelů s platným osvědčením zemědělského podnikatele
Fyzická osoba
Právnická osoba

44
1

Celkem

45

V roce 2017 živnostenský úřad provedl 51 kontrol a zpracoval 809 avíz (informací ze základních
registrů). Na správních poplatcích vybral 130.640 Kč. Celkem zpracoval 1.394 procesů, a to:
Název procesu

Počet

Adresa pro vypořádání závazků v provozovně
Avízo změn údajů osoby
Avízo změn údajů subjektu
Ohlášení živnosti
Oprava chyb zaviněných úřadem
Oznámení na úřady
Pokračování provozování živnosti
Přerušení provozování živnosti
Sankční řízení
Servis podnikatele
Vyrozumění účastníků řízení
Výpis s údaji dle § 47

64
354
62
134
2
6
44
154
20
1
1
39
37

Živnostenský odbor
Název procesu

Počet

Výpis z rejstříku
Výzva k doložení pobytu
Zahájení (ukončení) provozování živnosti na provozovně
Změna dat při zápisu do VR
Změna koncese
Změna ohlášení živnosti
Změna údajů týkající se pouze subjektu
Zánik živnostenského oprávnění
Žádost o koncesi
Žádost o opis rozsudku
Žádost o zrušení oprávnění

80
8
118
15
6
74
112
13
30
6
51
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Školství
Město Česká Třebová v roce 2017 zřizovalo devět školských příspěvkových organizací, a to čtyři
mateřské školy, tří úplné základní školy, dům dětí a mládeže a základní uměleckou školu.
Název zařízení

Ředitel/ka
(statutární zástupce)

Kapacita školy
(k 31.12.2017)

Skutečný počet
(k 30.09.2017)

MŠ ČT, Habrmanova

Najmanová Hana

174

140

MŠ ČT, U Koupaliště

Brůnová Irena

90

83

MŠ ČT, U Stadionu

Pechancová Ludmila

112

112

MŠ ČT, Vinohrady

Herynková Jana

136

126

ZŠ ČT, Habrmanova

Mgr. Starý Tomáš

695

568

ZŠ ČT, Nádražní

Mgr. Kolář Radim

616

439

ZŠ ČT, Ústecká

Mgr. Beneš Stanislav

750

379

Dům dětí a mládeže

Mgr. Endyšová Jana, DiS.

neuvádí se

794

Základní umělecká škola

Jarmila Holcová

790

604
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Demografický vývoj a naplněnost mateřských škol
Za posledních 10 let se v České Třebové narodilo průměrně ročně 159 dětí. Pro potřeby sledování
vývoje naplněnosti škol používáme údaje narozených dětí od 01.09. do 31.08., tj. školní rok. Z důvodu
silných populačních ročníků 2008–2010 došlo k průběžnému navyšování kapacity mateřských škol.
V současné době máme na všech mateřských školách povolenou výjimku z počtu dětí ve třídě na
maximální počet 28 dětí. Od 01.09.2017 došlo k navýšení kapacity Mateřské školy Česká Třebová,
Vinohrady z důvodu zřízení nové třídy, jako odloučeného pracoviště na sídlišti Borek. Celková kapacita
mateřských škol k 31.12.2017 je 512 dětí.
Děti jsou do mateřských škol přijímány na základě kritérií stanovených ředitelkami škol,
kde přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
S účinností od 01.09.2017 bylo novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zavedeno povinné
předškolní vzdělávání. Předškolní vzdělávání je povinné od počátku školního roku, který následuje po
dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte. Od září 2017 bylo
také zavedeno přednostní přijímání dětí starších čtyř let.
Graf: Demografický vývoj v letech 2007–2017

Počet narozených dětí v České Třebové
(vždy v období od 01.09. do 31.08)
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Naplněnost MŠ k 30.09.2017
Narozené děti v období

MŠ
Habrmanova

MŠ
U Koupaliště

1.9.2010 - 31.8.2011

11

5

1

17

34

1.9.2011 - 31.8.2012

31

16

31

34

112

1.9.2012 - 31.8.2013

38

25

36

36

135

1.9.2013 - 31.8.2014

35

21

39

24

119

1.9.2014 - 31.12.2014

15

8

4

8

35

1.1.2015 - 31.8.2015

10

8

1

7

26

140

83

112

126

461

Celkem

MŠ
U Stadionu

MŠ
Vinohrady

Celkem

Naplněnost základních škol
Celková kapacita základních škol je 2061 žáků. K 31.12.2017 základní školy v České Třebové
navštěvovalo 1386 žáků v 58 třídách, z toho bylo 677 dívek. Průměrná naplněnost tříd je 23,9 žáků
na třídu. Na našich školách se také vzdělávají cizinci, a to 1 žák z Polska, 1 žák z Ukrajiny a 4 žáci
se státním občanstvím Vietnam. Z celkového počtu je 135 žáků se zdravotním postižením, kteří
se vzdělávají v běžných třídách. S nimi pracuje 22 asistentů pedagoga. V loňském roce to bylo 71 žáků
se zdravotním postižením, se kterými pracovalo 17 asistentů pedagoga.

Počty žáků v základních školách v letech 2007–2017
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Základní umělecká škola Česká Třebová
Hlavním úkolem školy je poskytování uměleckého vzdělání v oboru
hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém.
K 31.12.2017 školu navštěvuje 604 žáků a 2 dospělí. Výuku zajišťuje
21 interních a 7 externích učitelů. Výuka probíhá ve dvou budovách
a pronajaté Malé scéně. Škola se v uplynulém roce velmi výrazně
podílela na kulturních akcích města, na vernisážích výstav, svá
samostatná vystoupení měl také taneční obor a literárně dramatický
obor. Vznikl nový projekt „Odpolední matiné v Domě s pečovatelskou službou“. Jednou za měsíc
vystupovali žáci hudebního a literárně dramatického oboru spolu s učiteli v DPS a zpříjemnili tím život
jeho obyvatelům. Byla navázána nová spolupráce s vynikajícím českým klavíristou a hudebním
pedagogem Ivo Kahánkem, jejímž cílem byla pozitivní motivace žáků. V této spolupráci bude škola
i nadále pokračovat. Škola pořádala krajské kolo soutěže základních uměleckých škol ve hře
na smyčcové nástroje. Soutěž se konala v prostorách Kulturního centra Česká Třebová. Škola se také
zúčastnila happeningu „ZUŠ OPEN 2017“.
Poprvé v historii školy získal žák nejvyšší stupeň ocenění své kategorie v národní soutěži základních
uměleckých škol. Tři žákyně byly přijaty na konzervatoř a jeden žák byl přijat na uměleckoprůmyslovou
školu.
Škola představila nový vizuální styl plakátů a programů, bylo vytvořeno nové logo školy. Nový vizuální
styl byl zaveden i do dalších propagačních oblastí ZUŠ – webové stránky, facebook, které byly
pravidelně aktualizovány a seznamovaly veřejnost s koncerty, besídkami a dalšími akcemi.

Dům dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová
Dům dětí a mládeže nabízí možnosti účelného a hodnotného využití
volného času dětí, mládeže, jejich rodičů a ostatních zájemců.
K 31.12.2017 navštěvovalo DDM 794 účastníků. V organizaci pracují
4 pedagogové volného času a 81 externích pracovníků, kteří
vykonávají funkce vedoucích zájmových útvarů. Někteří pomáhají
při zajišťování a organizaci příležitostných akcí a táborů. Zajišťování
chodu DDM dále zabezpečuje účetní, údržbář a správce počítačové
sítě. V organizaci pracuje 86 zájmových útvarů v pravidelné činnosti 1x týdně. Pravidelná činnost
probíhala ve vlastních prostorách DDM, v tělocvičně TJ Sokol, v Malé scéně, v prostorách ZŠ praktické,
ZŠ Habrmanova, Řetová, Dlouhá Třebová, Březová nad Svitavou, Tatenice, Ústecká a Nádražní. Dvakrát
týdně nabízí využití volnočasový klub Rébus.
Mimo pravidelnou zájmovou činnost uspořádal DDM venku, ve vlastních prostorách nebo pronajatých
prostorách 139 akcí. Těmito příležitostnými akcemi prošlo 20 199 účastníků.
Již několik let DDM čerpá grant Ministerstva vnitra z programu prevence kriminality. Projekt
je zaměřen na klienty o. s. Naděje v České Třebové, kteří mají sociální problémy. Program byl
koncipován do pěti pátečních odpolední a aktivity byly zaměřeny pro rodiče a děti, kde pro ně byly
připraveny rukodělné činnosti, kurz vaření a zajímavé přednášky s různými tématy.
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Dům dětí a mládeže ve spolupráci se Základní školou Libchavy uspořádal v měsíci únoru okresní kolo
Zeměpisné olympiády pro žáky 2. stupně ZŠ a v dubnu okresní kolo Středoškolské odborné činnosti.
I v loňském roce se zapojil do programu EU pro neformální výchovu a vzdělávání Erasmus a také využil
Evropskou dobrovolnou službu.
Mezi nejzdařilejší akce patří bazary dětského oblečení, které se pořádají dvakrát do roka, Mikulášská
nadílka, dětský karneval a dětský filmový festival. Velký úspěch slavil Divadelní kroužek „Knoflíček“,
který si nacvičil pohádky Plaváček, Lotrando a Zubejda. Divadelní představení nastudovaných pohádek
se dočkalo velkého uznání také v polském družebním městě Olawa.

Příspěvkové organizace zřizované městem v oblasti kultury
Městské muzeum Česká Třebová – ředitelka Mgr. Jana Voleská
Městské muzeum Česká Třebová nabízí obyvatelům města a jeho
návštěvníkům 4 stálé expozice s názvem „Dopravní křižovatky aneb
do České Třebové vlakem, Velorexem, letadlem i lodí“.
V roce 2017 pak uspořádalo 5 autorských výstav:

•
•
•

•
Lovecké zbraně východočeských puškařů.
•
Naši výborníci. Výtvarná zpodobnění významných osobností
domácí politiky a kultury 19. a 20. století.
ANO! Svatební obřady v proměnách dvou staletí.
Až do nebes. Počátky letectví v Pardubickém kraji.
Když se čas zpomalí aneb pocta třebovským betlémářům.

Ke každé výstavě byl připraven doprovodný program určený školám a další program pro rodiny a dětmi
s názvem „Sobota v muzeu“.
Jednou měsíčně (s výjimkou letních prázdnin) se pak uskutečňovaly 4 pravidelné semináře:
•
•
•
•

Seminář pro začínající rodopisce.
Malý muzejník.
Seminář pro pamětníky staré České Třebové.
Výtvarné umění v proměnách staletí.

Celkem se ve sledovaném roce uskutečnilo 40 pravidelných seminářů.
Kromě pravidelných seminářů uspořádalo muzeum i několik mimořádných přednášek. Dále vedlo dva
projekty, jeden určený žákům základních a druhý studentům středních škol. Řešitelé zpracovávali
a následně veřejnosti prezentovali vybraná témata z historie města.
V roce 2017 se uskutečnil první příměstský tábor s názvem „Dobrá 5“. Děti se formou soutěží a her
seznamovaly s pěticí významných osobností regionu.

42

Odbor školství, kultury a tělovýchovy
Stejně jako v minulých letech, zajišťovalo muzeum prohlídky s výkladem v památkově chráněných
objektech.
V roce 2017 vydalo muzeum jednu novou publikaci: Tak nutno přitahovat srdce … Barokní sochařství
mezi Českou Třebovou, Lanškrounem, Litomyšlí a Ústím nad Orlicí. Autorkou publikace je paní Ludmila
Marešová Kesselgruberová.
Muzeum plnilo všechny základní funkce, jako jsou tvorba a správa sbírek, zajištění jejich využití
pro vědu a výchovu.
V roce 2017 navštívilo muzeum a jeho programy 9 142 osob. Počet zaměstnanců ve sledovaném roce
(přepočtené úvazky) činil 8,75 interních zaměstnanců.

Městská knihovna Česká Třebová – ředitelka Mgr. Gabriela Boháčková
Městskou knihovnu v roce 2017 navštívilo celkem 89 927 návštěvníků, z toho
bylo 40 991 návštěvníků online služeb. Registrováno bylo 2 317 uživatelů,
z toho 734 dětí do 15 let, pro které bylo zakoupeno a zpracováno celkem
4 128 nových dokumentů. V půjčovnách bylo k dispozici 135 titulů
docházejících periodik.
Knihovna je pro veřejnost otevřena 6 dní v týdnu, 53 hodin.
Městská knihovna v roce 2017 získala 8 grantů z dotací Ministerstva kultury
ČR, Pardubického kraje a Úřadu práce ČR v celkové výši 316 279 Kč.
V roce 2017 městská knihovna uspořádala vzdělávací a kulturní akce
pro veřejnost. Mezi nejúspěšnější akce patřil 10. ročník festivalu Českotřebovský kohoutek,
Pohádkový listopad, Vánoce s knihovnou a beseda s Radkem Jarošem. Uskutečnila se také setkání
s autory, mezi které patřily například Tereza Boučková, Kateřina Karásková, Marek Šolmes Srazil,
ilustrátor Adolf Dudek a také rodačka z České Třebové paní Blanka Kostřicová. Knihovna se také
zapojila do celostátních akcí typu Noc s Andersenem, Týden knihoven, Březen – měsíc čtenářů a Den
pro dětskou knihu.
Kromě klasických dokumentů knihovna půjčuje také e-knihy, e-čtečky, tablety, společenské, deskové
a karetní hry. Již tři roky nabízí vracení knih do Biblioboxu. V roce 2017 bylo přes Bibliobox vráceno
5 678 dokumentů, proto byl pořízen druhý Bibliobox, který byl umístěn na pobočce městské knihovny
na Parníku. Pro starší a nemohoucí občany nabízí donáškovou službu a pravidelné výpůjční dny v Domě
s pečovatelskou službou a dojíždění s knihami do Domova pro seniory.
Od března 2016 se knihovna zapojila do projektu Kniha na cestu. Knihovnička je umístěna v nádražní
hale ČD v České Třebové. Knihovna spolupracuje s římskokatolickou farností (děkanství Česká
Třebová). V současné době zobrazuje dokumenty z jejich farní knihovny v online katalogu a čtenáři
si je mohou po domluvě vypůjčit.
Během roku knihovna pokračovala i v procesu digitalizace. Aktuálně zpřístupnila dvě lokální periodika
a dokumenty se vztahem k našemu regionu, celkem 19 870 zdigitalizovaných stran. Přístup do digitální
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knihovny je možný z prohlížeče (www.digiknihovna.cz) nebo z mobilních zařízení s operačním
systémem Android a iOS.
Společně s knihovnou v Ústí nad Orlicí tvoří a spravuje portál Osobnosti regionu.cz.
Knihovna zajišťuje výkon odborných a metodických činností k zajištění knihovnických, bibliografických
a informačních služeb pro 13 knihoven regionu.
Českotřebovské noviny
V roce 2017 knihovna zajišťovala publikační činnost Českotřebovských novin. Noviny vychází jednou
měsíčně, jsou doručovány do všech domácností ve městě, včetně místních částí Kozlov, Lhotka,
Skuhrov a Svinná. Jejich náklad činí 7 200 ks.
Účelem Českotřebovských novin je poskytovat občanům informace o dění ve městě Česká Třebová,
z městského úřadu a od místních organizací nejen v oblasti kultury, školství, volného času a sportu.
Za vydávání těchto novin zodpovídá Město Česká Třebová a Městská knihovna.

Kulturní centrum Česká Třebová – ředitel Mgr. Josef Kopecký
Organizace slouží především občanům města všech věkových
kategorií, ale i jeho návštěvníkům v organizování kulturního
a společenského života, výchovy i mimoškolního vzdělávání.
V uplynulém roce Kulturní centrum (dále jen KC) uspořádalo
171 filmových projekcí v kině Svět (pravidelně v pondělí, ve středu
a v sobotu; leden–červen a září–prosinec), 7 filmových projekcí
v městském parku Javorka (pravidelné filmové pátky; červenec
a srpen) a ve spolupráci s Kinematografem bratří Čadíků 6 filmových projekcí na Starém náměstí.
Vedle toho KC zajišťuje také filmové projekce pro školy.
Návštěvnost kina Svět v roce 2017 byla 5 536 diváků na 143 projekcích. Náklady na provoz kina byly
ve výši 422 301,83 Kč, tržby potom 532 405 Kč.
KC pořádalo v roce 2017 19. ročník Hudebního festivalu Antonína Bennewitze, jehož patronem se stal
houslový virtuos Jaroslav Svěcený. 19. ročník byl složen z 6 koncertů:
• Slavnostní zahajovací koncert.
• Hudba a slovo v proměnách staletí.
• Chrámový galavečer.
• Ciganski diabli.
• Komorní orchestr Jaroslava Kociana.
• Smíšený pěvecký sbor Bendl.
Záštitu převzal ministr kultury, hejtman Pardubického kraje a starosta města. V rámci festivalu se
konala také jednodenní výstava mistrovských houslí, kde komentované prohlídky provedl mistr
Svěcený.
KC pořádalo také 13. ročník Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka, opět za účasti mistra
Pololáníka. Festival obsahoval 4 koncerty.
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Další významnou akcí byl 8. ročník JazzRock Festu v areálu fotbalového stadionu Pod Jelenicí.
Na tomto festivalu, jehož patronkou a moderátorkou je jazzová legenda Jana Koubková, vedle ní a
jejího kvarteta vystoupili Dan Bárta a J.A.R, David Kraus, Citizen 37, The Danielˊs a maďarští Special
Providence.
Mezi abonentní cykly, které KC připravilo, patří Jazz and Blues on the Rails (11 koncertů;
jaro: 58 abonentů, podzim: 39 abonentů), Kruh přátel hudby (8 koncertů; sezóna 2016/2017:
95 abonentů, sezóna 2017/2018: 110 abonentů) a divadelní předplatné (12 divadelních představení,
jaro: 209 abonentů, podzim: 233 abonentů;).
KC připravilo 13 výstav, většina byla výtvarných v rámci neoficiálního Kruhu přátel výtvarného umění,
konaly se také výstavy vzdělávací a výstava KC zaštítěná výtvarnou skupinou Maxmilián.
KC veřejnosti nabídlo také 5 koncertů mimo abonentní cykly, včetně dvou koncertů Velkého
swingového orchestru při KC a dalších 7 koncertů v rámci pravidelných letních čtvrtků v městském
parku Javorka.
Pro rodiny s dětmi připravilo KC 10 nedělních pohádek v Malé scéně a ve spolupráci s Rosa rodinným
centrem z. s. dalších 8 v městském parku Javorka. Dále 4 pohádky pro mateřské a základní školy.
Pro seniory uspořádalo KC 10 nedělních tanečních odpolední.
Vedle toho KC nabídlo vzdělávací diashow a přednášky, mnoho akcí ve spolupráci s DDM Kamarád,
ZUŠ a dalšími městskými organizacemi, dále potom akce pro školy, celodenní letní PIKNIK v Javorce,
Mikulášské besídky, adventní trhy na Nádražní ulici s bohatým doprovodným kulturním programem
v KC, vystoupení loutkářského souboru Čtyřlístek a divadelního souboru Hýbl, nechyběly oblíbené
a vždy vyprodané koncerty Velkého swingového orchestru a mnoho dalších.
Mezi zajímavými interprety, kteří v KC vystoupili, jmenujme alespoň Josefa Dvořáka (Čochtan
vypravuje), Matyáše Nováka, Lukáše Vaculíka, Jaroslava Svěceného, Jitku Hosprovou, Pavla Svobodu,
Marka Zvolánka či herce Jana Šťastného a Báru Munzarovou, Chantal Poulin, Petra Beneše, Ondřeje
Rumla, Simonu Stašovou a mnoho dalších.
KC má 4 interní zaměstnance a 23 zaměstnanců na DPČ.
Podpora města v oblasti sportu, kultury a vzdělávání
Pro rok 2017 bylo vyhlášeno 6 dotačních programů pro poskytování veřejné podpory v oblasti kultury,
sportu a vzdělávání.
•
•
•
•
•
•

Program na podporu sportovní činnosti mládeže a odměn trenérům mládeže pro rok 2017 –
rozděleno 2 669 990 Kč.
Program na podporu sportovních akcí – rozděleno 113 931 Kč.
Program na podporu projektů zaměřených na opravu, údržbu a modernizaci sportovních
a kulturních zařízení pro rok 2017 – rozděleno 650 000 Kč.
Program na podporu kultury a vzdělávání pro rok 2017 – rozděleno 307 800 Kč.
Program na podporu mezinárodních akcí v rámci EU a Norska pro rok 2016 – rozděleno
143 244 Kč.
Program na podporu vrcholového sportu pro rok 2016 – rozděleno 86 200 Kč.

Dotace byly poskytovány také na základě individuálních žádostí, a to v celkové výši 2 204 500 Kč.
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Sociální problematika
DPS a sociální bydlení
Město Česká Třebová disponuje 149 byty v domech s pečovatelskou službou (Žluťák – Masarykova
2100 – 51 bytů, Červeňák – Masarykova 1400 – 88 bytů a Matyášova 983 – 11 bytů). V roce 2017 byl
přidělen byt 9 občanům.
V Semanínské ulici se nachází 67 sociálních bytů a v průběhu roku 2017 bylo přiděleno 9 bytů sociálně
potřebným občanům. Ve spolupráci s Nadějí jsou zde poskytovány nejen správcovské služby,
ale i terénní sociální služby a Naděje též zabezpečuje provoz zdejšího nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež.

Komunitní plánování
Další Střednědobý plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Města Česká Třebová byl
zpracován na období let 2018–2022 a je k dispozici na webových stránkách města.

Dotace do sociální oblasti a zdravotnictví
• V roce 2017 bylo z prostředků města rozděleno formou individuálních dotací 2 080 000 Kč.
Naděje
1 380 000 Kč
ČČK - Oblastní spolek Ústí n. Orlicí
250 000 Kč
Nadační fond „S námi je tu lépe!“
200 000 Kč
Orlickoústecké nemocnice
Dotace na základě dalších individ. žádostí
250 000 Kč
nestátních subjektů a soc. zařízení

Sociální služby Česká Třebová
Příspěvková organizace města, ředitel: Bc. Josef Jurenka
Domov pro seniory Česká Třebová
Domov pro seniory poskytuje pobytové sociální a zdravotní
služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů
vyššího věku či zhoršeného zdravotního stavu a jejich situace
vyžaduje nepřetržitou a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
s cílem zajistit především jejich základní životní potřeby.
Kapacita Domova pro seniory v roce 2017 byla 101 lůžek, a to ve dvou budovách, s 33 jednolůžkovými
pokoji a 34 dvoulůžkovými pokoji (budova A: 49 pokojů s kapacitou 66 lůžek a budova B: 18 pokojů
s kapacitou 35 lůžek).
Průměrná obložnost lůžek za rok 2017 byla naplněna z 98,81 %.
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Domov pro seniory je určen osobám, jejichž soběstačnost v oblastech péče o vlastní osobu (čistota,
strava, oblečení, zdraví, orientace, komunikace a mobilita) je snížena především z důvodu věku
(od 65 let věku), případně změn zdravotního stavu (od 27 let věku) tak, že nejsou zajištěny jejich
základní životní potřeby. Z tohoto důvodu vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Současně
však potřebnou péči již není možné zajistit v jejich domácím prostředí (např. s pomocí terénních
či ambulantních sociálních služeb). Preferovány jsou osoby s trvalým bydlištěm v České Třebové
a spádových obcích či s vazbou na rodinné příslušníky zde žijící.
Průměrný věk uživatelů k datu 31. 12. 2017 činil 83 let.
Většina uživatelů měla přiznán příspěvek na péči II. a III. stupně.
V roce 2017 celkem do Domova pro seniory nastoupilo 30 uživatelů, pobyt z důvodu úmrtí ukončilo
28 uživatelů.
V Domově pro seniory se v průběhu roku 2017 konalo bezpočet akcí pro uživatele:
Za seniory přijeli Tři králové z Anenské studánky, konala se přednáška o Arménii, studenti Střední
zdravotnické a sociální školy připravili pro seniory masopustní zábavu. Na škaredou středu se konalo
čtení z bible, za hudebního doprovodu skupiny KMČ (Kdo má čas) se v Domově pro seniory oslavily
Čarodějnice a proběhlo i tradiční Vzpomínkové dušičkové odpoledne. Uživatelé měli také možnost
zúčastnit se výletu do Českotřebovského muzea. Již tradičně se konala Miniolympiáda, kde se
soutěžilo v šesti různých disciplínách. V Domově pro seniory vystupovalo Jabkancové šlapeto
a senioři se mohli zúčastnit i výletu do muzea na Betlémy a na Vánoční výstavu. Mimoto úspěšně
pokračovala navázaná spolupráce s klubem Červenka, s DDM a s pány Skalickým a Zoubkem, kteří
v Domově pro seniory již několik let působí jako dobrovolníci a každý měsíc přijdou uživatelům zahrát
na harmoniku, kytaru a zazpívat si s nimi známé písničky. Za seniory přicházely také děti z místních
MŠ se svými vystoupeními. Program roku 2017 byl velmi pestrý a většina uživatelů si mohla
z nabízených aktivit vybrat.

Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba, jejímž
posláním je pečovat o uživatele se sníženou soběstačností,
o uživatele, kteří potřebují pomoc druhé osoby o svou osobu
a domácnost tak, aby mohli co nejdéle zůstat v jejich přirozeném
domácím prostředí a žít plnohodnotný život za důstojných
podmínek.
V roce 2017 využívalo terénní službu 214 uživatelů (z tohoto počtu
28 uživatelů využívalo současně s terénní i ambulantní službu), jen 16 uživatelům byla poskytována
pouze ambulantní služba.
Personál Pečovatelské služby pečuje o své uživatele i v odpoledních hodinách, ve všední dny
v rozmezí od 6:30 do 20:30 hodin. O víkendech je zabezpečován pouze rozvoz obědů. O svátcích není
pečovatelská služba poskytována.
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Ke dni 01.01.2017 byla uzavřena jídelna a výdejna stravy v DPS Masarykova 2100 - Žluťák. Obyvatelé
DPS mají obědy zajištěny stejným způsobem jako ostatní uživatelé pečovatelské služby, tedy
ve speciálních termonádobách s donáškou do bytu. Prostory jídelny jsou nyní využívány jako
společenská místnost.
Týdenní stacionář
Týdenní stacionář je určen mladistvým a dospělým, obou pohlaví
s mentálním, tělesným a zdravotním postižením, kteří jsou závislí
na pomoci jiné fyzické osoby. Dolní věková hranice uživatelů
je stanovena na 16 let a horní věková hranice je stanovena na 64 let.
Služba je poskytována celoročně v pracovní dny, a to od 6:00 hodin
ráno prvního pracovního dne v týdnu (zpravidla pondělí),
do 17:00 hodin posledního pracovního dne v týdnu (zpravidla pátek). Služba se neposkytuje v sobotu,
v neděli a o svátcích.
V roce 2017 využívalo službu Týdenního stacionáře 10 uživatelů (dva uživatelé se stupněm závislosti
2, čtyři uživatelé se stupněm závislosti 3 a čtyři uživatelé se stupněm závislosti 4).
Průměrný věk uživatelů byl 30 let.
Začleňování uživatelů do společenského prostředí napomáhají nejrůznější kulturní a sportovní
aktivity, výlety, návštěva divadelního představení. Důraz je kladen na rozvoj soběstačnosti
a samostatnosti v každodenním životě uživatelů, pomoc při prosazování jejich zájmů a práv, podporu
přirozených vztahů a spolupráci s jejich rodinami.
Uživatelé stacionáře se během jarních měsíců roku 2017 účastnili plavecké výuky v krytém plaveckém
bazénu v České Třebové, v Kulturním centru uživatelé prezentovali své výrobky na velikonoční
výstavě a v měsíci dubnu zavítali do Malé scény na divadelní představení pořádané Domem dětí
a mládeže.
Ke konci května se dva uživatelé stacionáře účastnili plaveckých závodů v Ústí nad Orlicí s názvem
Plavání pro dobrou věc. Dále v červnu se uživatelé účastnili akce s názvem „Vlak plný úsměvů“, a také
ve spolupráci s ČD navštívili Velké Losiny.
Pro velký zájem uživatelů byla na měsíc červenec domluvena návštěva Hřebčína Karlen v Dlouhé
Třebové a v srpnu se uskutečnil společný celodenní výlet do Neratova.
V měsíci září uživatelé zavítali na Staré náměstí na Světový den první pomoci, a v Ústí nad Orlicí
vystoupili s taneční choreografií na Integračním dni. Během září a října uživatelé jezdili na taneční
lekce do Dlouhoňovic, které byly zakončeny Věnečkem.
Uživatelé se také účastnili slavnostního předání nového služebního vozu pro stacionář, které
proběhlo v Domově pro seniory v České Třebové.
Jako každoročně se v polovině prosince konala Vánoční besídka, při které byl zhodnocen uplynulý
rok, a uživatelé předvedli taneční vystoupení, které nacvičili.
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Úsek evidence vozidel
Za rok 2017 bylo v registru silničních vozidel vedeného ORP Česká Třebová mimo jiné provedeno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 568 registrací osobního nebo nákladního motorového vozidla.
27 registrací přípojného vozidla s celkovou hmotností nad 750 kg.
108 registrací malého motocyklu do objemu motoru 50 cm3 a přívěsu do celkové hmotnosti
750 kg.
148 registrací motocyklu o objemu motoru nad 50 cm3.
98 vystavení duplikátů dokladů k vozidlu z důvodu ztráty nebo poškození.
740 změn v registru silničních vozidel, např. změna barvy, změna bydliště provozovatele nebo
vlastníka vozidla atd.
144 záznamů o vyřazení vozidla z provozu.
232 záznamů o zániku vozidla.
212 výměn registračních značek.

Porovnání vybraných úkonů prováděných na úseku registru
vozidel v letech 2016 a 2017
výměna registračních značek
zánik vozidla
vyřazení vozidla z provozu
přestavba vozidla
zapsání změny v registru (např. barva, bydliště, vlastníka…
vystavení duplikátů dokladů k vozidlu
registrace motocyklu nad 50 cm3
registrace malého motocyklu motoru a přívěsu 50 cm3…

registrace přípojného vozidla nad 750 kg
registrace os, nákl. vozidla
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Poplatky
V souvislosti s výkonem agendy evidence silničních vozidel bylo vybráno za správní poplatky
1 520 550 Kč. Tato částka je příjmem obce Česká Třebová. Za poplatky v souvislosti
s tzv. „ekologickou daní“ bylo vybráno 407 000 Kč. Tato částka je příjmem Státního fondu životního
prostředí ČR.
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Úsek evidence řidičů
K 31.12.2017 evidoval odbor dopravy 10 066 osob s řidičským průkazem. Za období roku 2017 bylo
vydáno nebo vyměněno 1 670 (národních) řidičských průkazů a 66 mezinárodních řidičských průkazů.
Za toto období bylo nově zaevidováno 611 přestupků, za které bylo vysloveno 72 zákazů činnosti
spočívajících v zákazu řízení mot. vozidel (jedná se o přestupky spáchané osobami v působnosti ORP
Česká Třebová na území celé ČR). V roce 2017 bylo z evidence řidičů vyřazeno z důvodu odstěhování
mimo působnost ORP Česká Třebová 202 řidičů.
Stav bodového hodnocení

rok

Počet
bodovaných
řidičů

1 b.

2 b.

3 b.

4 b.

5 b.

6 b.

7 b.

8 b.

9 b.

10 b.

11 b.

12 b.

2016

21

225

226

52

40

21

75

9

5

6

5

51

736

2017

33

162

166

66

27

18

77

6

6

5

8

48

622

Odebrané řidičské průkazy
K 31.12.2017 eviduje ORP Česká Třebová 268 osob, které nemohou řídit motorová vozidla.
Z tohoto počtu je 76 osob, kterým byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel v trestním řízení nebo
v přestupkovém řízení v souvislosti se spácháním vážného dopravního přestupku. 48 osob nemůže
řídit z důvodu dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče. Zbylých 144 osob nemůže řídit
motorová vozidla z jiného důvodů, nejčastějším z důvodu pozbytí zdravotní způsobilosti.
Poplatky
V souvislosti s výkonem agendy evidence řidičských průkazů bylo vybráno za správní poplatky
450 035 Kč. Tato částka je příjmem obce Česká Třebová.

Silniční hospodářství
Na tomto úseku bylo vydáno 15 rozhodnutí o zřízení sjezdu, 42 rozhodnutí o zvláštním užívání pro
uložení inženýrských sítí, 36 rozhodnutí o zvláštním užívání pro stavební práce, 21 rozhodnutí
o zvláštním užívání za účelem konání veřejných akcí, pro předzahrádky, vyhrazená stání, za účelem
užití speciálního stroje a 22 stavebních povolení. Dále bylo vydáno 18 rozhodnutí o uzavírce pozemní
komunikace a 65 stanovení přechodné a místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
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Poplatky
V souvislosti s výkonem agendy silničního hospodářství bylo vybráno za správní poplatky 261 228 Kč.
Tato částka je příjmem obce Česká Třebová.

Přestupky
V roce 2017 bylo odboru dopravy oznámeno k projednání cca 6 500 přestupků v dopravě, z nichž
5 900 byly přestupky zjištěné automatizovaným radarovým systémem umístěným v obci Třebovice.
Celková částka vybraná na pokutách za rok 2017 činí 3 078 153 Kč. Tato částka je příjmem obce Česká
Třebová. Dále odbor dopravy uložil 29 zákazů činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a
vybral částku 50 000 Kč na nákladech správního řízení.
V roce 2017 bylo vedeno odborem dopravy 28 správních řízení o odnětí řidičského oprávnění z důvodu
změny zdravotní způsobilosti, kdy u většiny případů byla nařízeno přezkoumání zdravotní způsobilosti
držitele řidičských oprávnění. Odebráním řidičského oprávnění skončilo 14 těchto řízení. Odbor
dopravy vedl 17 řízení o zadržení řidičského průkazu. Patnáct řízení byla ukončena zadržením
řidičského průkazu.
V souvislosti s touto agendou byla vedena i další správní řízení, ze kterých lze pro zajímavost uvést
tyto:
Jedno řízení o námitkách proti zápisu bodů do bodového hodnocení řidiče, osmnáct řízení o prominutí
výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel
a jedno řízení o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu odborné způsobilosti.

Zkoušky odborné způsobilosti řidičů
V roce 2017 bylo odborem dopravy v souvislosti s žádostí o nové řidičské oprávnění přezkoušeno
z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 414 žadatelů. Tyto zkoušky se skládají z ověření
znalostí předpisů týkajících se zákona o provozu na pozemních komunikacích a znalostí zdravotnické
přípravy (forma testu) a z ověření znalostí ovládání vozidla a jeho údržby (ústní zkouška a jízdy).
111 žadatelů muselo zkoušky opakovat. Zhruba jedno procento žadatelů neuspělo ani při
opakovaných zkouškách a řidičské oprávnění jim nebylo uděleno.
Dále odbor dopravy provedl 26 přezkoušení z odborné způsobilosti z důvodu vrácení odebraného
řidičského oprávnění. Toto přezkoušení se ve většině případů vykonává z důvodu, že žadateli byla
odebrána řidičská oprávnění pro hrubé porušení pravidel silničního provozu. Toto přezkoušení
opakovalo osm žadatelů, z toho čtyři zkoušku nevykonali ani opakovaně.
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Výsledky činnosti Městské policie v roce 2017
V roce 2017 vykonávalo službu u Městské policie Česká Třebová celkem 16 strážníků. Kromě území
města prováděli úkony k obnovení bezpečnosti v silničním provozu i na území obce Semanín
a Třebovice v Čechách, se kterými byly uzavřeny na tuto činnost veřejnoprávní smlouvy.
Od července je v platnosti nový zákon o přestupcích a také všechny navazující předpisy upravující
problematiku přestupků. Pokud se týká kontroverzního „protikuřáckého“ zákona, tak všechny
přestupky, které strážníci řešili, byly spáchány kouřením na místech související s veřejnou dopravou,
žádný přestupek nebyl zjištěn v hostinských zařízeních. Co však narostlo, byl počet stížností na rušení
nočního klidu kouřícími občany před bary a restauracemi.
Během roku byly zaznamenány úspěchy při střežení městských hřbitovů, kdy byli zadrženi pachatelé
poškozování a krádeží výzdoby hrobů, stejně jako pachatelé odložení odpadů mimo určená místa
(tzv. černé skládky). Poklesl počet nahlášených krádeží zboží za provozu v nákupních centrech, což
bohužel neplatí pro případy poškozování cizích věcí tzv. sprejerstvím.
Pokud se týká přestupků proti městským vyhláškám a nařízením, na čele je jednoznačně volné
pobíhání psů bez dozoru jejich majitelů, kde bylo zjištěno 82 případů, což je nárůst oproti minulým
rokům. Ruku v ruce s tím narostl i počet napadení psy, kdy bylo zaevidováno 6 případů. Rovněž výrazně
vzrostl počet zjištěných podomních prodejců (15 případů).
Strážníci absolvovali v průběhu roku několik školení nejen z oblasti novelizace právních předpisů, ale
i poskytování zdravotní pomoci, což mohli zúročit v téměř čtyřech desítkách případů přímo v terénu,
kde zachránili několik lidských životů. Pro bezpečný pohyb v kolejišti proběhlo také proškolení
instruktorem drážního úřadu.
Součástí městské policie jsou i dvě asistentky prevence kriminality působící na Semanínské ul., jejichž
místních znalostí a respektu komunity využívají jak školská zařízení, tak neziskové organizace působící
v této lokalitě. Projekt bude i nadále pokračovat.
Na závěr uplynulého kalendářního roku byla provedena analýza činnosti Městské policie a její výsledky
byly zpracovány tak, aby se mohly stát součástí souhrnu dat celorepublikové zprávy hodnotící
bezpečnostní situaci v České republice, což je dokument, který předkládá Ministerstvo vnitra ČR.
Pokuty udělené v roce 2017
Celkový objem udělených pokut

277 900 Kč

•

z toho dopravní přestupky

•

z toho ostatní přestupky

75 500 Kč

•

z toho blok na pokutu na místě nezaplacenou + složenka

80 000 Kč

202 400 Kč
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Městská policie
Případy protiprávního jednání zjištěné v roce 2017
Celkový počet zjištěných případů protiprávního jednání
•

z toho dopravních
o z toho úsekové měření

•

z toho ostatních
o § 4 přestupky proti městským vyhláškám

o

7 837
7 545
5 581
339
127

o

§ 5 přestupky proti veřejnému pořádku

48

o

§ 7 přestupky proti občanskému soužití

17

o

§ 8 proti majetku

67

o

ostatní

o

§35 alkohol + cigarety

3
30

Z toho počet přestupků a správních deliktů zpracovaných ve formě
oznámení správnímu orgánu

5 878

Další úkony při dohledu nad záležitostmi veřejného pořádku
Počet zásahů na objektech střežených systémem PCO

2

Počet zprostředkovaných lékařských zásahů a případů poskytnutí první
pomoci

39

Počet asistencí Hasičskému záchrannému sboru

91

o

při haváriích (přírodní, technické, ekologické)

23

o

při požárech

12

o

při otvírání uzamčených prostor

56

Počet odchycených psů
o

45

z toho umístěných v záchytném zařízení

26

Počet zjištěných a odevzdaných nálezů

63

o

z toho osobních dokladů (OP, ŘP, cestovní pas atd.)

o

z toho jízdních kol

42
2

Počet zjištěných vraků vozidel

9
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Městská policie
Spolupráce s policií ČR
Zjištěné události spadající so
působnosti a předané PČR

33

Podezření ze spáchání trestného činu
17

Osoby podezřelé ze spáchání TČ
zadržené přímo na místě

97
14

Asistence strážníků při zajišťování
místa dopravní nehody

28

Počet zadržených osob hledaných
Policií ČR

4

Celkový počet zjištěných přestupků byl ovlivněn spuštěním stacionárního měřícího zařízení (červen)
sledující průměrnou rychlost vozidel projíždějící přes Třebovici v Čechách. Všechna porušení předpisů
jsou zpracovávána na městské policii tak, aby správní odbor dostal kompletní podklady pro rozhodnutí
ve správním řízení.
Typ dopravního přestupku
Nezaplacení parkovného
Porušení zákazu vjezdu
Stání v křižovatce
Stání na vyhrazeném parkovišti
Parkování v zákazu stání
Parkování v zákazu zastavení
Parkování v zóně zákazu stání
Parkoviště s časovým limitem
Cyklisté – jízda na neosvětleném kole
Stání na chodníku
Porušení předepsané rychlosti

91
116
37
67
36
116
971
318
8
36
5 581

K přestupkům detekovaných automatickým systémem (viz. výše) je možné přičíst 1 964 případů
protiprávního jednání zjištěných strážníky přímo v ulicích, v 785 případech byla na místě udělena
finanční pokuta. Nejčastějším typem přestupku zůstává neoprávněné parkování v zónách s dopravním
omezením, situace kolem dopravního terminálu, v centru města i na sídl. Lhotka, je v čase neměnná
a v rámci možností akceptovatelná, ovšem pouze za podmínky pravidelného dohledu. Dopravní
problémy způsobené stavebními akcemi v souvislosti s rekonstrukcemi silnic a chodníků, zvláště pak
na hlavním tahu, jsou řešeny operativně a v koordinaci s dotčenými subjekty. Na základě smlouvy
uzavřené se Semanínem zajížděla hlídka městské policie po dobu rekonstrukce „Tří mostů“ do této
obce preventivně působit především na projíždějící nákladní vozidla. Prevence obecně bude
v budoucnu jednou z priorit.
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Krizové řízení
V průběhu roku 2017 byly dle potřeby aktualizovány základní dokumenty krizového řízení (Krizový plán
ORP Česká Třebová, Výpis z havarijního plánu Pardubického kraje pro ORP Česká Třebová, Povodňový
plán ORP Česká Třebová a Povodňový plán města Česká Třebová).
Dále byl tento rok ve znamení příprav investičního projektu Protipovodňová opatření města a ORP
Česká Třebová. Tento projekt v sobě zahrnuje tvorbu digitálního povodňového plánu jak pro samotné
město Česká Třebová, tak pro správní obvod ORP Česká Třebová. Dále je součástí projektu vybudování
lokálního varovného a výstražného systému (tzv. bezdrátového místního informačního systému
po celém městě a vybudování automatické měřící stanice pro měření stavu hladiny toku Třebovka).
Bezdrátový informační systém bude možno využít též k varování a vyrozumění o dalších mimořádných
událostech, ať již s využitím přímého vstupu z pracoviště KOPIS HZS ČR nebo z lokálního pracoviště
situovaného na služebně MP Česká Třebová. V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace
k akci a podána Žádost o podporu. Projekt byl Výběrovou komisí Řídícího orgánu OPŽP dne 19.10.2017
doporučen k podpoře a k jeho realizaci dojde v roce 2018.
Problematice krizového řízení ve městě Česká Třebová se věnuje samostatná sekce na oficiálních
stránkách města www.ceska-trebova.cz.

Požární ochrana a jednotky sborů dobrovolných hasičů
Počty výjezdů JSDHO
Česká Třebová - Svinná
Česká Třebová - Kozlov
Česká Třebová - Skuhrov
Česká Třebová - Lhotka
Česká Třebová - Parník
Česká Třebová

0

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105

2017

103

Česká Třebová Parník
12

2016

62

4

0

0

0

0

2015

44

4

1

1

0

0

2014

38

6

1

0

1

0

Česká Třebová

Česká Třebová Lhotka
1

Česká Třebová Skuhrov
6

Česká Třebová Kozlov
1

Česká Třebová Svinná
1

2017

2016

Zdroj: [HZS ČR; velitelé JSDHO Česká Třebová]
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2015

2014

Krizové řízení
Převážná část těchto výjezdů náleží do kategorie „technická pomoc“ tzn. odemykání prostor, snášení
pacientů, likvidace hmyzu, vyprošťování vozidel, úniky kapalin …
Pro JSDHO Česká Třebová – Lhotka byla v roce 2017 za 215 622 Kč pořízena nová přenosná motorová
stříkačka TOHATSU VC 82 ASE. Motorová stříkačka patří k minimální výbavě jednotek této kategorie,
a tímto nákupem tak byla nahrazena nespolehlivá, 42 let stará a dosluhující stříkačka.

V roce 2017 získalo město Česká Třebová pro svoje zřizované JSDHO dvě účelové dotace v celkové výši
193 132 Kč. Obě dotace byly poskytnuty ze státního rozpočtu:
1. 150 000 Kč, byla určena na udržení akceschopnosti JSDHO Česká Třebová (tzn. na odměny
členům jednotky za zabezpečení připravenosti k výjezdu)
2. 43 132 Kč, určená na odbornou přípravu členů jednotek, úhradu nákladů za uskutečněný
zásah a na věcné vybavení.
Vzhledem k velmi špatnému stavu dopravních automobilů (dála jen DA), kterými disponují JSDHO ČT
– Parník (je vybavena 28 let starým automobilem AVIA A31.K DA 12 SPO) a JSDHO ČT – Skuhrov
(je vybavena 20 let starým automobilem Peugeot Boxer, který má najeto více než 236 000 km) bylo
v roce 2017 rozhodnuto, že město Česká Třebová podá žádost o poskytnutí státní účelové investiční
dotace v rámci programu Dotace pro JSDHO, podprogram 2 – Pořízení nového DA. Město bylo se svojí
žádostí úspěšné a v roce 2018 mu bude poskytnuto ze státního rozpočtu na pořízení dvou nových DA
v součtu 900 000 Kč.
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Žádosti, podání a podněty občanů
Kancelář tajemníka
Kancelář tajemníka vede evidenci podaných stížností a petic.
Podané stížnosti a petice

Stížnosti
Stížnosti dle § 175
správního řádu
Petice

2014

2015

2016

2017

8
9

7
4

13
2

12
6

5

3

2

0

Kancelář tajemníka vede evidenci podaných žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Již od roku 2000 je pravidelně
vydávána výroční zpráva o počtu poskytnutých informací.
Všechny informace poskytnuté podle zákona o svobodném přístupu k informacím jsou zveřejněny na
webových stránkách města na adrese www.ceska-trebova.cz (městský úřad – povinně zveřejňované
informace – informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – související odkazy).
Kancelář tajemníka dále eviduje žádosti o vyslovení souhlasu s použitím znaku města v souladu
s ustanovením § 34a ods. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů. Za rok 2017 bylo podáno celkem 5 žádostí o souhlas s použitím znaku a rada města všem
těmto žádostem vyhověla.

Přehled podaných žádostí o poskytnutí informací
v letech 2000 - 2017
20
Rozhodnutí
o odmítnutí
žádosti

18
16
14

Rozhodnutí
o odmítnutí
části žádosti

12
10
8

Podané
odvolání
proti
rozhodnutí

6
4
2

Počet
žádostí
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Žádosti, podání a podněty občanů
Žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. – údaje z výroční zprávy
Rok

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Počet žádostí

Rozhodnutí o
odmítnutí žádosti

Rozhodnutí o
odmítnutí části
žádosti

Podané odvolání
proti rozhodnutí

4
1
2
3
4
1
7
4
7
11
14
19
19
20
19
20

1
5
1
4
-

5
-

1
5
1
1
-

2016

2017

2 769 ks
39 150 Kč

2 545 ks
38 250 Kč

250

135

237
13

128
7

2016

2017

1 096 ks
521 900 Kč
23

1 262 ks
562 300 Kč
34

Oddělení správních činností
Agenda občanských průkazů
Počet vydaných občanských průkazů celkem
Výše vybraných správních poplatků
Počet přestupků řešených na úseku OP (ztráty,
odcizení, nálezy, poškození, zničení)
o z toho ztráty, odcizení a nálezy
o poškození a zničení

Agenda cestovních dokladů
Počet vydaných cestovních dokladů celkem
Výše vybraných správních poplatků
Počet přestupků řešených na úseku CP (ztráty, odcizení)
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Oddělení vnitřní správy
Počet dokumentů přijatých (zaevidovaných) podatelnou MěÚ
Přijaté dokumenty
(osobní doručení, obyčejná psaní,
doporučená psaní, e-maily, balíky)
10 606
10 993
9 806
7 640

Rok
2014
2015
2016
2017

Přijaté datové
zprávy

Dokumenty přijaté celkem

4 509
4 968
5 562
6 532

15 115
15 961
15 368
14 172

Zdroj: [IS MěÚ]

Srovnání počtu dokumentů přijatých podatelnou v letech
2014–2017
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Ostatní dokumenty
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Dokumenty celkem

15115

15961

15368

14172
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Czech POINT a ověřování dokumentů

Veřejný rejstřík

Živnostenský
rejstřík

Insolvenční
rejstřík

Centrální registr
řidičů

Katastr
nemovitostí

Autorizovaná
konverze dat na
žádost

Datové
schránky

440

19

128

4

6

11

392

337

43

1

16

Rok
2017

513

27

96

8

0

15

230

90

40

0

2

Základní
registry

Rejstřík trestů
PO

Rok
2016

Seznamu
kvalifikovaných
dodavatelů

Rejstřík trestů
FO

Počty výstupů poskytnutých přes Czech POINT

Zdroj: [IS CZECH Point]

Struktura výstupů poskytnutých přes Czech POINT
Základní registry
v roce 2017
Datové schránky
Autorizovaná konverze
dat na žádost
9%

0%

4%

Identifikace osoby
1%

Seznam kvalifikovaných
dodavatelů
0%

Rejstřík trestů FO
50%

Katastr nemovitostí
22%

Centrální registr řidičů
1%

Insolvenční rejstřík
0%

Veřejný rejstřík
9%

Živnostenský rejstřík
1%

Rejstřík trestů FO
Veřejný rejstřík
Insolvenční rejstřík
Katastr nemovitostí
Datové schránky
Základní registry

Rejstřík trestů PO
3%

Rejstřík trestů PO
Živnostenský rejstřík
Centrální registr řidičů
Autorizovaná konverze dat na žádost
Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Identifikace osoby

Za úkony spojené s poskytováním služeb v rámci terminálu Czech POINT bylo v roce 2017 vybráno
99 176 Kč.
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Vidimace a legalizace

2016

2017

Počet ověřených podpisů
Počet ověřených listin
Úkony celkem

4 012
1 105
5 117

4 014
866
4 880

Zdroj: [IS MěÚ]

Za úkony spojené s vidimací a legalizací bylo v roce 2017 vybráno 132 098 Kč.

Odbor výstavby
Odbor výstavby zajišťuje výkon obecného stavebního úřadu v obvodu obce s rozšířenou působností
na území obcí Česká Třebová, Rybník, Třebovice, Semanín a Přívrat. V roce 2017 odbor výstavby, jako
obecný stavební úřad obdržel 1 047 podání přes spisovou službu. Z tohoto počtu bylo vyřízeno:
Přehled vyřízených podání dle zaměření
Povolené stavby
stavebním
povolením nebo
souhlasem
s ohlášeným
stavebním
záměrem

Česká Třebová
Rybník
Třebovice
Semanín
Přívrat

Stavby umístěné
územním
rozhodnutím nebo
územním
souhlasem

Povolené užívání
staveb oznámením
o užívání stavby
kolaudačním
souhlasem nebo
kol. rozhodnutím

Další vydaná
rozhodnutí,
usnesení nebo
souhlasy

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

63
4
7
3
3

61
2
2
5
2

104
10
8
5
5

71
8
5
6
7

81
5
5
5
3

65
4
2
5
3

226
35
24
20
5

401
51
72
44
19
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Informace poskytované veřejnosti
Úřední deska
Povinně zveřejňované informace jsou vyvěšovány na úřední desce. Úřední deska (listinná podoba)
se nachází ve vstupní části hlavní budovy MěÚ Česká Třebová. Na elektronické úřední desce
je zveřejňován obsah úřední desky MěÚ Česká Třebová podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů. Elektronická verze úřední desky je dostupná on-line na webových
stránkách města. Veškeré dokumenty, které podléhají zveřejnění ze zákona, musí být zveřejněny jak
na fyzické, tak na internetové úřední desce ve stejném časovém období. Od roku 2016 je ve vstupní
části hlavní budovy MěÚ Česká Třebová veřejně dostupná také elektronická úřední deska.

Ročenka Českotřebovsko
Od roku 1998 podporuje vydávání českotřebovské Ročenky. Ta mimo obsáhlých informací o městském
úřadě (telefonní čísla, platné vyhlášky a nařízení, správní poplatky, plán nakládání s odpady v daném
roce apod.). Jsou zde i informace o pracovní době lékařů a lékařské pohotovosti o významných
událostech ve městě v uplynulém roce. Informace o spolcích a sdruženích, které ve městě působí
v různých zájmových oblastech.

OIK TV
Prostřednictvím zpravodajského portálu regionální televize jsou občanům poskytovány informace
o dění v našem regionu. Pravidelně jsou připravovány reportáže o dění ve městě. Občané tak získávají
informace z jednání zastupitelstva města i o zajímavých kulturních, sportovních nebo vzdělávacích
akcích pořádaných většinou s podporou Města Česká Třebová.

Hromadné sdělovací prostředky
I regionálním denním tisku bylo během roku 2016 věnováno nemalé množství článků našemu městu.
Přispělo k tomu i pravidelné pořádání tiskových konferencí pravidelně pořádaných vedením města.

Setkání s občany
Jednou z možností předávání informací jsou i pravidelná setkání s občany. Jednou z možných variant
je např. pravidelně pořádané setkání vedení města s podnikateli. V roce 2017 se však vedení města
setkalo též se členy školních parlamentů českotřebovských škol, zástupci klubu důchodců apod.

Českotřebovské noviny
Účelem Českotřebovských novin je poskytovat občanům informace o dění ve městě Česká Třebová,
z městského úřadu a od místních organizací nejen v oblasti kultury, školství, volného času a sportu.
Za vydávání těchto novin zodpovídá Město Česká Třebová a Městská knihovna.
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Informace poskytované veřejnosti
Statistika návštěvnosti oficiálních stránek města www.ceska-trebova.cz

Počty návštěvníků webových stránek města srovnání za
12000
r. 2016 a 2017
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Zdroj: [IS MěÚ]
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Rok 2017
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9 112 měsíc
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8 929

Turistické informační centrum a propagace
V roce 2017 turistické informační centrum navštívilo 6 599 tuzemských návštěvníků a 25 turistů
ze zahraničí, což představuje v průměru 27 návštěvníků za den. V porovnání s rokem 2016 zůstala
návštěvnost v podstatě stejná.
Rok

Počet návštěvníků z ČR

Počet zahraničních
návštěvníků

Celkový počet návštěvníků

2015
2016
2017

6 161
6 563
6 599

41
65
25

6 202
6 628
6 624

Zdroj: [IS MěÚ]
Turistické informační centrum obhájilo v roce 2017 svou certifikaci v rámci A.T.I.C. (Asociace
turistických informačních center) a pro další rok opět získalo Certifikát klasifikační třídy „B“.
Ve dnech 16.–19.02.2017 se v Praze na Výstavišti v Holešovicích konal 26. ročník středoevropského
veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2017. Mezi městy, kraji a turistickými oblastmi
se na veletrhu se svojí samostatnou expozicí opět představila Česká Třebová. Zájemcům byl k dispozici
široký sortiment informačních materiálů i propagačních předmětů města. Ve čtvrtek a v pátek veletrh
navštěvovali převážně odborníci z oblasti cestovního ruchu (žurnalisté, pracovníci cestovních
kanceláří…), kteří zjišťovali nabídku jednotlivých měst a destinací. O víkendu veletrh patřil široké
veřejnosti. Stejně jako v předchozích letech bylo i v roce 2017 možno v naší expozici ochutnat pivo
z místního pivovaru FALTUS. Celkem se u naší expozice zastavilo a o město se aktivně zajímalo
256 návštěvníků.
Město Česká Třebová se jakožto turistický cíl prezentovalo v roce 2017 v těchto médiích:
• TIM – ve dvojčíslech březen–duben a září–říjen.
• KAM po Česku – v dubnu, prázdninovém vydání, adventním vydání, polské verzi časopisu „Open
Czechia“ a v edici Pražský přehled.
• týdeník „5 + 2“ – v květnové, červnové a listopadové příloze.
• Orlický deník – příloha Cesty městy.
• Lidové noviny – příloha s názvem Užijme si léto.
• MF DNES – příloha Léto v kraji.
• Publikace SOS Servis Česká Třebová, Ústí nad Orlicí.
• Veřejná správa – červencové vydání,
• Tiskoviny v rámci projektu „Půjčovny kol ČD v Pardubickém kraji 2017“.
• Tiskoviny vydané u příležitosti konání Mezinárodního cyklistického závodu „REGIONEM
ORLICKA LANŠKROUN 2017“.
• Informační panely společnosti Daruma umístěné v Ústí nad Orlicí a Svitavách.
• Internetové portály www.vychodni-cechy.info, www.vyletnik.cz, www.rodinnevylety.cz,
www.tipynavylet.cz, www.turistika.cz.
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Turistické informační centrum a propagace
V roce 2017 byl vydán aktualizovaný Orientační plán města a dále aktualizované verze prospektů Krok
za krokem, Městské muzeum, Studánky, prameny a památné stromy a Na kole okolo města. Stejně
jako v minulých letech vydalo město kapesní kalendářík a nástěnný kalendář. Informační centrum
opět připravilo a vydalo přehled kulturních a sportovních akcí na rok 2017 a též kalendář akci
ADVENT 2017. Novinkou tohoto roku bylo vydání krásného pexesa města.
Tržby TIC za rok 2017
Zboží

Služby

Vstupenky KC

Ticketportal

Ticketstream

Pragokoncert

73 814 Kč

69 402 Kč

454 955 Kč

704 551 Kč

307 688 Kč

93 893 Kč

Tržby celkem

1 704 303 Kč

Zdroj: [IS MěÚ]

Struktura tržeb TIC v roce 2017
Zboží
4%

Pragokoncert
6%

Služby
4%

Ticketstream
18%
Vstupenky do KC
27%

Ticketportal
41%
Zboží

Služby

Vstupenky do KC

Ticketportal

Ticketstream

Pragokoncert

Zdroj: [IS MěÚ]

Na činnost a provoz turistického informačního centra obdrželo Město Česká Třebová v roce 2017
od Pardubického kraje neinvestiční dotaci ve výši 40 513 Kč.
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