Výroční zpráva 2018
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Slovo úvodem
Vážení zastupitelé města, vážení spoluobčané,

zpracovali jsme pro Vás třetí vydání „Výroční zprávy města a městského úřadu“, která poskytuje
ucelený pohled na vybrané činnosti samostatné a přenesené působnosti za rok 2018. Informace jsou
pro přehlednost opět doplněny řadou tabulek, grafů a fotografií.
Věříme, že i tato „Výroční zpráva“ obsahuje zajímavé informace za uplynulý rok a stane se tak pro Vás
zdrojem užitečných poznatků. Rádi bychom každé vydání výroční zprávy rozšířili a obohatili o další
zajímavé informace, proto Vám za případné náměty a připomínky předem děkujeme.

Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města
Ing. Věra Pirklová
tajemnice městského úřadu
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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

18 079

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

2,1 % (12/2018)
2,2 % (12/2018)
Česká Třebová, Přívrat,
Semanín, Třebovice, Rybník
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Přehled významných setkání a společenských událostí
13.01.2018 Tříkrálový koncert
•

Další ročník Tříkrálové sbírky byl ukončen koncertem v kostele sv. Jakuba. Celkem se v České Třebové vybralo
238 326 Kč.

15.–18.02.2017 Holiday World 2018 v Praze
•

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

09.03.2018 Předání ceny vítězi soutěže MAS Orlicko
•

Projekt DDM Kamarád Česká Třebová „Co jsme si vypěstovali, to si sníme“, se stal vítězem soutěže o nejlepší
(mimo) školní projekt MAS Orlicko.

14.03.2018 Sportovec roku 2017
•

V obřadní síni českotřebovské radnice se uskutečnilo slavnostní předání cen nejlepším sportovcům našeho
města za rok 2017 (viz str. 6-9).

20.03.2018 Setkání s panem Vasilem Timkovičem
•

Vedení města se setkalo s pamětníkem bojové cesty československých východních jednotek od Buzuluku, při
příležitosti jeho životního jubilea.

27.04.2018 Životní jubileum doc. Mgr. Františka Preislera
•

Starosta města se na českotřebovské radnici setkal s bývalým ředitelem Kulturního centra Česká Třebová.

10.05.2018 Den Země

•

V parku Javorka se uskutečnil další ročník osvětově-vzdělávací akce s enviromentální tematikou (pro školy
i širokou veřejnost). Akci pořádá odbore životního prostředí.

18.05.2018 Univerzita třetího věku
•

V obřadní síni městského úřadu se uskutečnilo slavnostní ukončení 2. ročníku Univerzity třetího věku, jejíž
programy připravuje DDM Kamarád Česká Třebová.

12.05.2018 Ceny města KOHOUT 2017
•

Na slavnostním večeru v Kulturním centru Česká Třebová byly předány ceny českotřebovským osobnostem
roku 2017 (viz str. 10).

29.05.2019 Setkání s RNDr. Jaroslavem Demelem
•

Starosta města se setkal s předsedou českotřebovského Kruhu přátel hudby, aby mu poděkoval za jeho
obětavou, dlouholetou práci.

12.06.2018 Sportovní hry mateřských škol
•

Vedení města se setkalo s dětmi z MŠ Vinohrady, které přivezly stříbrné medaile z krajského kola Sportovních
her mateřských škol v Pardubicích.

13. - 15.07.2018 Tomas Holbik
•

Českou Třebovou navštívil syn našeho rodáka prof. Karla Holbika, jež v roce 1947 odjel studovat do USA, kde
již zůstal. Působil deset let na Námořní akademii v Newportu, přednášel na bostonské a harvardské univerzitě.
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Přehled významných setkání a společenských událostí
06.07.2018 Mistr Jan Hus
•

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

21.07.2018 JAZZROCK FEST
•

Letní jazzrockový festival.

25.07.2018 Jiří Pásek

•

U příležitosti 85. narozenin bývalého pana starosty se uskutečnilo jeho setkání s vedením města.

26.07.2018 Anna Rakoto
•

Návštěva účastnice programu ERASMUS + z Francie.

25.08.2018 Piknik v Javorce
•

Rozloučení s prázdninami v parku Javorka.

28.08.2018 Středisko osobní hygieny

•

Městu Česká Třebová se podařilo naplnit jeden z cílů stanovených ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních
a souvisejících služeb města Česká Třebová 2018–2022.

10.09.2018 Poslední jednání zastupitelstva města

•

Poslední jednání zastupitelstva města pro období let 2014–2018

14.09.2019 Zažijte to znovu
•

Na Starém náměstí se uskutečnila kulturní akce s programem evokujícím dobu vzniku Československa.

29.09. – 20.10.2018 Mezinárodní varhaní festival Zdeňka Pololáníka
•

14. ročník unikátního festivalu.

28.10.2018 Oslavy 100 let republiky
•

U pomníku T. G. Masaryka se sešli občané našeho města, aby společně oslavili sté výročí vzniku naší republiky.
Po slavnostním aktu byla vysazena též Lípa republiky před budovou českotřebovského gymnázia.

31. 10.2018 Ustavující zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová pro volební období 2018–2022
•

První jednání nově zvolených zastupitelů, na kterém bylo zvoleno nové vedení města – starostka
Mgr. Magdaléna Peterková, 1. místostarosta Ing. Dalibor Zelený a 2. místostarosta Mgr. Josef Kopecký.

02.12.2018 Rozsvícení vánočního stromu
•

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

12.12.2018 Česko zpívá koledy
•

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

14. 12.2018 narozeniny paní Anny Vydrové
•

Nejstarší obyvatelka České Třebové oslavila 105 let. Poblahopřát ji nezapomnělo ani nové vedení města.

16.12.2018 Vánoční trhy v Nádražní ulici
•

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

31.12.2018 Silvestrovský ohňostroj
•

Tradiční rozloučení s uplynulým rokem na Starém náměstí.
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Sportovci roku 2017
Cena „Sportovec roku“ je každý rok udělována sportovcům z České Třebové za jejich úspěchy v uplynulém
roce. Sportovce nominuje Sportovní komise rady města Česká Třebová ve třech kategoriích: mládež,
dospělí a družstva.

Kategorie mládeže:
Rádiový orientační běh
Justýna Bouchalová
• V roce 2017 se zúčastnila všech sedmi mistrovství republiky v různých disciplínách. Dvakrát
zvítězila, dvakrát byla druhá, dvakrát třetí a jedenkrát čtvrtá (soutěžilo se na dlouhé trati, v obou
pásmech na krátké trati, ve sprintu, ve foxoringu a v obou hlavních klasických pásmech). To vše
společně s dalšími soutěžemi národního žebříčku jí zajistilo v tomto žebříčku jednoznačné
prvenství. Na Mistrovství Evropy v Litvě se jí v individuálních soutěžích na stupně vítězů dostat
nepodařilo, přesto svými dvěma pátými místy v hlavních disciplínách přispěla ke zlatu a stříbru
juniorek ve družstvech. V individuálním sprintu se pak umístila na 8. a ve foxoringu na 15. místě.
Plavání
Nela Hýblová
• TJ Lokomotiva Česká Třebová, plavání – na zimním a letním MČR dvanáctiletých získala 1 x stříbro
a 3 x bronz, je několikanásobnou přebornicí kraje (7 x zlato, 4 x stříbro a 1 x bronz). Účastnice
LODM, kde získala pro PK 1x 2. místo a 3 x 3. místo. Její doménou jsou motýlkářské, znakařské
a kraulařské tratě.
Sportovní kynologie
Karolína Hyláková
• Členka ZKO 648 JAVORKA. Karolína se již čtvrtým rokem probojovala 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 + titul Mladý mistr ČR kategorie OB1. 1. místo
v celkovém součtu 3 nominací na MČR mládeže stopařů. 3. místo MČR mládeže stopaři
(jednotlivci). 1. místo Mistrovství kynologické mládeže Východních Čech (všestrannost). 1. místo
Mistrovství kynologické mládeže Východních Čech (Agility). 1. místo Junior Open ČMKU –
kategorie všestrannost.
Běh
Sára Viktorie SERBOUSKOVÁ
• Závodí za českotřebovský běžecký klub Iscarex. V kategorii mladší žákyně byla na Evropských
dětských atletických hrách na 800 m na 2. místě, na KP žactva na 800 m 1. místo, na seriálu běhů
Iscarex 1. místo ve své kategorii, na MČR v přespolním běhu 6. místo, zvítězila v 27 běžeckých
závodech mimo dráhu (z 29 absolvovaných).
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Sportovci roku 2017
Tenis
Adriana KOVÁŘOVÁ
• 3. místo v ČR roč. 2001, 8. místo na žebříčku v kategorii dorostenek v ČR, kde je klasifikováno
826 hráček této věkové kategorie! Adriana byla za rok 2016 a 2017 vyhlášena Kanáří nadějí
Východočeského tenisového svazu. Jedná se o prestižní trofej pro nejlepšího tenistu a talent kraje
bez rozdílu věkové kategorie
Judo
Vít ŠKRKOŇ
• Největší úspěchy: 3. místo na MČR juniorů 1. místo na ČP v Brně, 1. místo na Poháru nadějí
v Olomouci, 3. místo na ČP v Ostravě, 2. místo na MT v Budapešti, 1. místo v dorostenecké lize
(tým Brna), 4 x účast na reprezentačních startech dorostu (1 x Rusko, 2 x ČR, 1 x Polsko).
Petra VÁŽKOVÁ
• Petra byla prvním rokem ve věkové kategorii starších žákyň, ale vedla si znamenitě. Patřila
do absolutní TOP špičky své váhové kategorie do 57 kg. Největší úspěchy 2. místo na PČR starších
žákyň 1. místo na ČP v Jablonci nad Nisou 2. místo na MT v Mostaru 3. místo na MT v Budapešti
5. místo na MČR dorostenek.
Sportovní odvětví: atletika
Patrik VEBR
• Opora družstva mužů Jiskry Ústí nad Orlicí ve 2. lize. 1. místo na MČR juniorů na 5 000 m, 1. místo
MČR juniorů (silniční běh Běchovice), 2. místo na 5 000 m při repre utkání na Slovensku,
2 x 1.místo na Evropských běžeckých tour v Itálii a Švýcarsku, v juniorských tabulkách 1. místo na
3 000 m a 5 000 m na dráze, 7. místo na 1 500 m na dráze.
Vojtěch VONDRA
• Opora družstva mužů Jiskry Ústí nad Orlicí ve 2. lize, 1. místo na MČR v hale juniorů na 3 000 m,
1. místo na 1 500 m na Zlaté tretře ve vloženém závodě, v českých juniorských tabulkách na
2. místě na 3 000 m a 3. místo na 1 500 m a 3 000 m na dráze.
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Sportovci roku 2017
Kategorie dospělých:
Tenis
Alan Brusenbauch
• 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, duatlon, aquatlon
Jana Jiroušková
Závodí za Prestige Cycling team Rybník – na ME v Aquatlonu 4. místo v kat. U23 + Elite (Bratislava),
v ČP 3 x 2. místo a 1 x 3. místo, v celkovém pořadí ČP 2. místo v ČR, triatlon – 2 x 2. místo v ČP,
na svém prvním Halfironmanu (plavání, kolo, běh) 8. místo v kat. ELITE a 4. místo v kat. 30–39 let.

•

Cyklistika
Monika Simonová
• Závodí za Cyklotrénink F. Trkal – na SP v Lublani a Albi 2 x 3. místo, 3. a 9. místo na MS amatérů
v časovce, 1. místo na MČR v časovce masters a celková vítězka této extraligy, celkem 34 závodů,
z toho 13 x 1.místo.
Běh
Adéla Stránská
• Závodí v kategorii ženy, členka reprezentačního družstva ČR v atletice, sekce běhy na MS v běhu
do vrchu 3. místo v soutěži družstev, na MČR v Běchovicích 3. místo, na MČR na 10 km 3. místo,
na MČR v běhu do vrchu 4. místo, na MČR v přespolním běhu 8. místo, na Akademickém MČR
v přespolním běhu 2. místo, Velká Kunratická -2. místo, finále SP ve vertikálním km 6. místo.
Kuželky
Hana Wiedermanová
• Členka kuželkářského klubu Zábřeh 1. místo na MČR jednotlivců, 1. místo na MČR v kombinaci,
členka vítězného družstva 1. rakouské ligy, 3. místo na MS družstev v Dettenheimu,
3. ve SP družstev v Blansku a 2. místo na Champions League v Podbrezové.
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Sportovci roku 2017
Kategorie družstev:
Hokejbal

Oddíl hokejbalu Lokomotiva Česká Třebová – ženy
• 2. Místo na MČR žen, v týmu mistryně světa Petra Kvasničková, Linda Hyksová, Kateřina
Držmíšková a asistent trenéra Michal Broulík.
Kuželky

Oddíl kuželek Lokomotiva Česká Třebová – muži
• Interliga mužů.
Volejbal

Oddíl volejbalu SOKOL II Česká Třebová mládež
• Mládežnický volejbal měl v roce 2017 výborné výsledky a úspěchy. Navázali tak na mistrovský titul
z roku 2013 v kategorii U 13 na „vícemistrovské tituly“ mladších žáků 2015 a starších žáků 2016.
Mládežnický oddíl se stal v roce 2017 již po páté nejlepším družstvem v anketě o nejlepšího
sportovce okresu.
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Ceny města za rok 2017
Ocenění „Cena města KOHOUT“ je od roku 1999 každoročně udělována českotřebovským osobnostem
a kolektivům za významný počin v uplynulém roce. Oceněné nominují Sportovní a Kulturní komise Rady
města Česká Třebová, a to obvykle tři do kategorie sport a tři do kategorie kultura. Nominace jsou dále
schvalovány Radou i Zastupitelstvem města Česká Třebová. Mimo to je udělováno též ocenění „Cena
starosty města Česká Třebová“, o němž rozhoduje výhradně starosta města, který má možnost ocenit
i osobnosti angažované v jiných odvětvích.
Sport
Petra Kvasničková, Linda Hyksová a Michal Broulík
•

za dosažené úspěchy na MS v hokejbalu, Pardubice 2017.

Lukáš Vašina
•

za dosažené úspěchy na ME ve volejbalu, Maďarsko 2017.

David Sedlák
•

za dosažené úspěchy na ME v brazilském jiu – jitsu, Ostrava 2017.

Kultura
Jana Vejdovská, Pavel Charvát a Filip Chudoba
•

za realizaci výstavy „Jak bývalo v Kozlově“.

RNDr. Jaroslav Demel
•

za vedení Kruhu přátel hudby.

František Bečka
•

za dlouhodobou uměleckou činnost a sochu sv. Jakuba.

Mimořádné ocenění starosty města Česká Třebová
Ladislav Šich (in memoriam)
•

za umělecký přínos pro město.

Hokejový klub HC KOHOUTI Česká Třebová
•

za reprezentaci města.
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Zastupitelstvo města
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 volí radu města, která je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti. Její
rozhodovací pravomoci jsou vymezeny ustanovením § 102 zákona o obcích.
Ve dnech 05.10. a 06.10. 2018 se uskutečnily volby do zastupitelstev obcí. Na základě výsledků těchto
voleb skončil mandát níže uvedeným členům Zastupitelstva města Česká Třebová:
Zastupitelstvo města Česká Třebová pro volební období 2014–2018
Mgr. Stanislav Beneš

radní

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

místostarosta

Nestraníci s podporou TOP 09

Mgr. Radim Kolář

radní

Nestraníci s podporou TOP 09

Mgr. Jan Kovář

radní

ČSSD

Josef Kyncl

radní

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.

radní

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 Zdraví a Sport
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Zastupitelstvo města
Zastupitelstvo města Česká Třebová pro volební období 2014-2018
PharmDr. Richard Záveský

Koalice pro Českou Třebovou

Jaroslav Zedník

starosta

Nestraníci s podporou TOP 09

Ing. Dalibor Zelený

radní

ČSSD

Ing. Jaromíra Žáčková

místostarostka

ČSSD

V roce 2018 se ve volebním období let 2014–2018 uskutečnilo 6 zasedání zastupitelstva města, které
schválilo 201 usnesení a také 36 jednání rady města, na nichž bylo schváleno celkem 983 usnesení.

Četnost jednání rady a zastupitelstva města ve
volebním období let 2014 - 2018
60
50

40
30
20
10
0

Počet jednání ZM

Počet jednání RM

2014

6

40

2015

6

41

2016

7

46

2017

7

44

2018

5

36

Počet přijatých usnesení ve volebním období let 2014 - 2018
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Zastupitelstvo města
Nové složení Zastupitelstva města Česká Třebová pro volební období 2018–2022
Ing. Miloslav Cindr

Nestraníci

Jiří Ducháček

Česká pirátská strana

Martin Fišer

27 statečných

MUDr. Martin Formánek

ODS

Petr Gregar

Nestraníci

Tereza Hýblová

Koalice pro Českou Třebovou

Ing. Michal Kadlec

Koalice pro Českou Třebovou

Mgr. Radim Kolář

Nestraníci

Mgr. Jan Kovář

ČSSD s nestraníky pro Českou Třebovou

Mgr. Josef Kopecký

ODS

Mgr. Josef Menšík

Koalice pro Českou Třebovou

Mgr. Milan Mikolecký

Koalice pro Českou Třebovou

Bc. Zuzana Nejedlá, DiS.

Nestraníci

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

ČSSD s nestraníky pro ČT

Mgr. Magdaléna Peterková

Koalice pro Českou Třebovou

JUDr. Magdaléna Peterková, Ph.D.

Nestraníci

PhDr. Petr Poldauf

Koalice pro Českou Třebovou

Zbyněk Ruda

Česká pirátská strana

Ing. Petr Skopal

Koalice pro Českou Třebovou

Bc. Ing. Aleš Spirman

27 statečných

Ing. Aleš Stránský

Nestraníci

Lubomír Vašina

Třebováci Pro Zdraví a Sport

Bc. Martin Voleský

Koalice pro Českou Třebovou

Ladislav Vraspír

ODS

PharmDr. Richard Záveský

Koalice pro Českou Třebovou

Jaroslav Zedník

Nestraníci

Ing. Dalibor Zelený

ČSSD s nestraníky pro ČT

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva se uskutečnilo dne 31.10.2018. Na tomto zasedání
byla do funkce zvolena starostka města, dva místostarostové a další členové rady.
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Zastupitelstvo města
Nové složení Rady města Česká Třebová pro období 2018–2022
Mgr. Magdaléna Peterková

starostka

Ing. Dalibor Zelený

místostarostka

Mgr. Josef Kopecký

místostarosta

Martin Fišer
Mgr. Jan Kovář
Mgr. Josef Menšík
Ing. Petr Skopal
Bc Martin Voleský
Ladislav Vraspír

První řádné zasedání nového zastupitelstva se uskutečnilo 17. prosince 2018. Do konce roku 2018 nové
zastupitelstvo tedy jednalo ještě 2x a přijalo 37 usnesení (počítáno včetně ustavujícího zasedání). Rada
města se v novém složení sešla ke svému jednání ještě 7x a přijala 230 dalších usnesení.
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Příspěvkové organizace v roce 2018
•

Kulturní centrum Česká Třebová
Sídlo: Nádražní 397, 560 02 Česká Třebová
Telefon: 465 531 840
Ředitel: Mgr. Josef Kopecký, od 01.12.2018 se stala statutárním zástupcem Ing. Olga Miklová
E-mail: info@kcct.cz
Internetové stránky: http://www.kcct.cz
•

Městské muzeum Česká Třebová
Sídlo: Klácelova 80, 560 02 Česká Třebová
Telefon: 465 534 516
Depozitář: nám. 17.listopadu 2055, Česká Třebová
Výstavní budova: Klácelova 11, Česká Třebová
Telefon: 465 539 170
Ředitelka: Mgr. Jana Voleská
E-mail: muzeum@mmct.cz
Internetové stránky: http://www.mmct.cz
• Sociální služby Česká Třebová
Sídlo: Bezděkov 918, 560 02 Česká Třebová
Telefon: 465 503 456
Ředitel: Bc. Josef Jurenka
E-mail: socialni@socialnisluzbyct.cz
• Městská knihovna Česká Třebová
Sídlo: Smetanova 173, 560 02 Česká Třebová
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, 560 02 Česká Třebová
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, 560 02 Česká Třebová
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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Příspěvkové organizace v roce 2018
•

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, 560 02 Česká Třebová
Telefon: 465 531 055
Ředitel: Mgr. Radim Kolář
E-mail: radim.kolar@zsnadrazni.cz
Internetové stránky: http://www.zsnadrazni.cz
•

Základní škola Česká Třebová, Ústecká ulice
Sídlo: Ústecká 160, 560 03 Česká Třebová
Telefon: 465 531 054
Ředitel: Mgr. Stanislav Beneš, od 01.08.2018 byla ředitelkou jmenována Mgr. Pavlína Vomáčková
E-mail: reditel@zs-ustecka.cz
Internetové stránky: http://www.zs-ustecka.cz
•

Mateřská škola Česká Třebová, Habrmanova
Sídlo: Habrmanova 1779, 560 02 Česká Třebová
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, 560 02 Česká Třebová
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, 560 02 Česká Třebová
Telefon: 465 531 057
Ředitelka: Ludmila Pechancová
E-mail: msustadionu@ceska-trebova.cz
Internetové stránky: http://www.msustadionu.cz
•

Mateřská škola Česká Třebová, Vinohrady
Sídlo: Tylova 624, 560 02 Česká Třebová,
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 města
•

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, 560 02 Česká Třebová
Telefon: 465 539 068
Jednatel: Zdeněk Řehák
E-mail: info@ekobi.cz
Internetové stránky: http://www.ekobi.cz

17

Obchodní společnosti města
•

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, 560 02 Česká Třebová
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. 513/1991 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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Správní obvod obce s rozšířenou působností Česká Třebová
Městský úřad Česká Třebová je úřadem s rozšířenou působností, tzn. že vykonává některé oblasti
působnosti navíc, a to nejen pro svůj vlastní, základní správní obvod, ale i pro další obce v okolí.
Rozšířená působnost obce je vymezena v § 66 a § 61 odst. c), § 11 odst. 2 a dalších ustanoveních zákona
o obcích č. 128/2000 Sb. Věcně je rozšířená působnost vymezena v mnoha speciálních zákonech. Obec
s rozšířenou působností Česká Třebová vykonává pro obce svého správního obvodu zejména tyto agendy
přenesené státní působnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

evidence obyvatel,
vydávání občanských průkazů a pasů, vydávání řidičských průkazů,
evidence motorových vozidel, vydávání technických průkazů, evidence bodů za přestupky
v silničním provozu,
živnostenskoprávní agenda, vedení živnostenského rejstříku,
evidence zemědělských podnikatelů,
sociálně-právní ochrana dětí,
vodoprávní řízení, odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí,
státní správa na úseku lesů, myslivosti a rybářství,
silniční správní úřad - stanovení místní úpravy provozu dopravním značením na silnicích
II. a III. třídy a místních komunikacích.

Obcemi SO ORP Česká Třebová jsou:
•

Semanín

Obecní úřad Semanín č.p. 151, 560 02 Česká Třebová
tel.: 465 539 131
Starosta obce: Ladislav Stráník
e-mail: ou.semanin@email.cz, web: www.obecsemanin.cz
•

Rybník

Obecní úřad Rybník č.p. 64, 560 02 Česká Třebová
tel., fax: 465 533 387
Starosta obce: Aleš Procházka
e-mail: obec.rybnik@wo.cz, web: www.rybnik.cz
•

Přívrat

Obecní úřad Přívrat č.p. 11, 560 02 Česká Třebová
tel.: 465 585 161
starosta obce: Ing. Jan Stránský
e-mail: ou@privrat.cz, web: www.privrat.cz
•

Třebovice

Obecní úřad Třebovice č.p. 238, 561 24
tel.: 465 394 419
starosta obce: Libor Gremlica
e-mail: ou.trebovice@tiscali.cz, web: www.trebovice.cz
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Městský úřad Česká Třebová
Zaměstnanci městského úřadu
Počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu byl v roce 2018 snížen o jedno pracovní místo
z důvodu převedení informačního centra pod Městské muzeum Česká Třebová od 1. července 2018.
K navýšení počtu zaměstnanců došlo na základě usnesení rady města u městské policie, a to o jednoho
strážníka (informace k městské policii na straně č. 53)

Výběrová řízení
V roce 2018 se uskutečnilo 8 výběrových řízení.
Odbor

Počet uchazečů

1.

Podatelna

14

2.

Strážník městské policie I.

3

3.

Strážník městské policie II.

0

4.

Odbor životního prostředí I.

3

5.

Strážník městské policie III.

4

6.

Vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy

5

7.

Odbor majetku města

6

8.

Odbor životního prostředí II.

6

Počet účastníků výběrových řízení v roce 2018
Podatelna

6

Strážník městské policie I.
14
Strážník městské policie II.
5
Odbor životního prostředí I.

Strážník městské policie III.
4

3

Vedoucí odboru školství, kultury
a tělovýchovy

3

Odbor majetku města
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Kancelář tajemníka
Právní předpisy
Kancelář tajemníka vede evidenci všech právních předpisů vydaných městem Česká Třebová, Sbírek
zákonů ČR a Věstníků právních předpisů Pardubického kraje. V roce 2018 byla schválena 1 obecně závazná
vyhláška.
OZV č. 1/2018 o době nočního klidu

Žádosti, podání a podněty občanů
Kancelář tajemníka vede evidenci podaných stížností a petic.
Podané stížnosti a petice

Stížnosti
Stížnosti dle § 175 správního řádu
Petice

2014

2015

2016

2017

2018

8
9
5

7
4
3

13
2
2

12
6
0

5
6
3

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. V případě, že informaci nelze poskytnout, je
vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. V roce 2018 bylo vydáno celkem pět takových rozhodnutí
z důvodu anonymizace poskytovaných údajů.
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).

Přehled podaných žádostí o poskytnutí informací
v letech 2008 - 2018
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Kancelář tajemníka
Žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. – údaje z výroční zprávy
Rok

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Počet žádostí

Rozhodnutí o
odmítnutí žádosti

Rozhodnutí o
odmítnutí části
žádosti

Podané odvolání
proti rozhodnutí

7
4
7
11
14
19
19
20
19
20
12

0
0
0
1
5
1
4
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
5

0
0
0
1
5
1
1
0
0
0
0

Kancelář tajemníka dále eviduje žádosti o vyslovení souhlasu s použitím znaku města v souladu
s ustanovením § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů. Za rok 2018 bylo podáno celkem 8 žádostí o souhlas s použitím znaku a rada města všem těmto
žádostem vyhověla.

Přísedící okresního soudu
Kancelář tajemníka připravuje podklady pro volbu přísedících Okresního soudu v Ústí nad Orlicí. Volba
přísedících spadá do výhradní pravomoci zastupitelstva města v souladu s ustanovením § 64 zákona
č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů. Volební období přísedících je čtyřleté.
Počet přísedících okresního soudu v letech 2015–2018
Číslo usnesení ZM, kterým byly přísedící zvoleni

Počet přísedících

2015

usnesení ZM č. 218/2015

1

2016

usnesení ZM č. 32/2016

1

usnesení ZM č. 147/2016

4

2017
2018

0
usnesení ZM č. 104/2018

1
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Kancelář tajemníka
VOLBY
V roce 2018 se v našem městě uskutečnila volba prezidenta republiky a volby do zastupitelstev obcí. Pro
účely zabezpečení voleb je v České Třebové vytvořeno celkem 17 volebních okrsků.
Volba prezidenta republiky se uskutečnila ve dvou kolech.
Volební účast v prezidentských volbách
zapsaní voliči

zúčastnění
voliči

Počet
vydaných vol.
průkazů

Účast v %

1.kolo – 12. a 13.01.2018

12 634

7 978

222

63,15

2.kolo – 26. a 27.01.2018

12 542

8 446

347

67,34

V okrskových komisích pracovalo celkem 105 členů. Výdaje související s konáním dvoukolové volby
prezidenta republiky byly za město Česká Třebová vyčísleny celkem na 310.939,72 Kč.

Volební účast v prezidentských volbách

8446
2. kolo.
12542

7978
1. kolo
12634
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Kancelář tajemníka
Volby do obecních zastupitelstev
Volby do obecních zastupitelstev se uskutečnily 5. a 6. října 2018. Z celkového počtu 12.717 zapsaných
voličů se zúčastnilo 5.598, což představuje volební účast ve výši 44,02 %. Ve volebních komisích pracovalo
154 členů a náklady na zajištění těchto voleb byly vyčísleny na částku 455.231,97 Kč. V České Třebové se
o přízeň voličů ucházelo 8 politických stran a hnutí s celkovým počtem 203 kandidátů. Nejmladší kandidát,
který ke dni voleb dosáhl věk 18 let, byl na kandidátní listině za Českou pirátskou stranu, a naopak nejstarší
kandidát s dosaženým věkem 85 let byl na kandidátní listě Komunistické strany Čech a Moravy.

Volební účast ve volbách do obecního zastupitelstva

5598
Zapsaní voliči

Zúčastnění voliči
12717
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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,
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
18 079 obyvatel.
Věková struktura obyvatel – občanů ČR – v České Třebové
rok

0-14

15-59

celkem

60+

z toho
muži

ženy

2016

2 309

8 924

4 347

15 580

7 603

7 977

2017

2 313

8 742

4 432

15 487

7 554

7 933

2018

2 367

8 632

4 464

15 463

7 543

7 920

Počet obyvatel města Česká Třebová srovnání za
r. 2016 - 2018
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Oddělení správních činností
Stav a pohyb obyvatel – občanů ČR – v České Třebové
2016

2017

2018

0

-19

-16

Počet přihlášených osob

257

214

289

Počet odhlášených osob

348

285

300

Saldo migrace

-91

-71

-11

Přírůstek/úbytek

-91

-90

-27

Ukazatel
Přirozený přírůstek/úbytek
obyvatel

Počet narozených a zemřelých srovnání za
r. 2016 - 2018
190

180

180

179

180

171

170

163

160

152

150
140

130
Počet narozených

Počet zemřelých
2016

2017

2018

Agenda matriky
Svatební obřady
Obec
Obřadní síň
Bosenský pavilon
Jiné vhodné místo
Církevní sňatky
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Česká
35
16
9
2
32
28
22
6
10
23
3
5
Třebová
1
2
0
0
0
0
2
7
3
0
0
0
Přívrat
Rybník

0

2

0

0

0

0

3

2

3

0

1

0

Semanín

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

Třebovice

2

0

0

0

0

0

1

1

3

0

0

0
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Počet svatebních obřadů
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

76

73

72

67
62

56

9
3

3

0

3

5

2

1

3

3

1

2016

2017

2018

Přívrat

3

9

3

Rybník

3

5

3

Semanín

0

2

1

Třebovice

3

1

3

Česká Třebová

67

56

62

Celkem

76

73

72

3

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

2017

2018

113

95

105

Oddělení správních činností
Agenda občanských průkazů a cestovních dokladů
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)

2016

2017

2018

2 769 ks

2 545 ks

2271 ks

39 150 Kč

38 250 Kč

48 000 Kč

250

135

156

237
13

128
7

142
14

2016

2017

2018

1 096 ks

1 262 ks

1 078 ks

521 900 Kč

562 300 Kč

480 050 Kč

23

34

15
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Oddělení vnitřní správy
Srovnání počtu dokumentů přijatých podatelnou
v letech 2014–2018
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Dokumenty celkem

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

0

Rok 2017

513

27

96

8

0

15

230

90

40

0

2

15

Rok 2018

416

28

77

3

1

0

198

197

30

1

1

14

Zdroj: [IS CZECH Point]
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Identifikace
osoby

Rejstřík trestů
PO

Rok 2016

Seznamu
kvalifikovaných
dodavatelů
Základní
registry

Rejstřík trestů
FO

Počty výstupů poskytnutých přes Czech POINT

Oddělení vnitřní správy
Struktura výstupů poskytnutých přes Czech POINT
v roce 2018
Základní registry

Datové schránky

Identifikace osoby

Seznam kvalifikovaných
dodavatelů

Autorizovaná konverze
dat na žádost

Rejstřík trestů FO

Katastr nemovitostí
Centrální registr řidičů
Rejstřík trestů PO
Veřejný rejstřík
Insolvenční rejstřík

Rejstřík trestů FO
Živnostenský rejstřík
Katastr nemovitostí
Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Živnostenský rejstřík

Rejstřík trestů PO
Insolvenční rejstřík
Autorizovaná konverze dat na žádost
Základní registry

Veřejný rejstřík
Centrální registr řidičů
Datové schránky
Identifikace osoby

Za úkony spojené s poskytováním služeb v rámci terminálu Czech POINT bylo v roce 2018 vybráno
115 666 Kč.
Vidimace a legalizace
Počet ověřených podpisů
Počet ověřených listin
Úkony celkem

2016

2017
4 012
1 105
5 117

2018
4 014
866
4 880

Zdroj: [IS MěÚ]

Za úkony spojené s vidimací a legalizací bylo v roce 2018 vybráno 147 535 Kč.
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3 738
808
4 591

Oddělení vnitřní správy
Krizové řízení
V průběhu roku 2018 byly dle potřeby aktualizovány základní dokumenty krizového řízení (Krizový plán ORP
Česká Třebová, Výpis z havarijního plánu Pardubického kraje pro ORP Česká Třebová).
Dále byl v roce 2018 realizován investiční projekt Protipovodňová opatření města a ORP Česká Třebová.
V rámci tohoto projektu:
• byly zpracovány zcela nové digitální povodňové plány, jak pro samotné město Česká Třebová, tak
pro správní obvod ORP Česká Třebová (https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/ceska-trebova/;
https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/orp-ceska-trebova/),
• byl vybudován bezdrátový místní informační systém po celém městě (bezdrátový rozhlas),
• byla vybudována automatická měřící stanice pro měření stavu hladiny toku Třebovka.
Bezdrátový informační systém je prioritně využíván k varování a vyrozumění při mimořádných událostech,
ať již s využitím přímého vstupu z pracoviště KOPIS HZS ČR nebo z lokálního pracoviště situovaného v hlavní
budově MěÚ. Celá tato investiční akce stála 7 925 494 Kč, téměř 70 % této částky bylo financováno z dotace
z Evropské unie – Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
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, Parník, Lhotka, Skuhrov, Kozlov, Svinná
Česká
Třebová

Parník

Lhotka

Skuhrov

Kozlov

Svinná

2014

38

6

1

0

1

0

2015

44

4

1

1

0

0

2016

62

4

0

0

0

0

2017

103

12

1

6

1

1

2018

74

8

0

0

0

0

Převážná část těchto výjezdů náleží do kategorie „technická pomoc“ tzn. odemykání prostor, snášení
pacientů, likvidace hmyzu, vyprošťování vozidel, úniky kapalin …
Nákup nových dopravních automobilů pro jednotky SDH města Česká Třebová
Vzhledem k velmi špatnému stavu dopravních automobilů (dála jen DA), kterými disponovaly JSDHO ČT –
Parník (byla vybavena 28 let starým automobilem AVIA A31.K DA 12 SPO) a JSDHO ČT – Skuhrov
(byla vybavena 20 let starým automobilem Peugeot Boxer, který měl 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, navíc další s výraznou finanční spoluúčastí Pardubického kraje, byl realizován nákup
následujících dvou zcela nových dopravních automobilů:
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Oddělení vnitřní správy
JSDHO Česká Třebová – Parník: Ford Transit Kombi L2H2 350 Base, 2,0 TDCi, pohon 4x4
Vzhledem k vysoutěžené ceně dopravního automobilu pro JSDHO Parník, která činila celkem 1 032 365 Kč
s DPH, bylo financování následující: 450 000 Kč dotace státu, 300 000 Kč dotace Pardubického kraje, 282 365
Kč spoluúčast města Česká Třebová.
JSDHO Česká Třebová – Skuhrov: Ford Transit Kombi L2H2 350 Trend 2,0 TDCi, pohon 4x2
Vzhledem k vysoutěžené ceně dopravního automobilu pro JSDHO Skuhrov, která činila celkem 868 780 Kč
s DPH, bylo financování následující: 434 390 Kč dotace státu, 289 593 Kč dotace Pardubického kraje),
144 797 Kč spoluúčast města Česká Třebová.

V roce 2018 byly navíc podány další 3 žádosti o dotaci, tak aby se za obdobných podmínek mohla v roce
2019 realizovat výměna 18 let starého automobilu VW Transporter, který má najeto 280.000 km, a který
nyní slouží v JSDHO Česká Třebová – Lhotka, dále výměna 36 let starého automobilu AVIA 30 K DA 12, který
dosluhuje v JSDHO Česká Třebová – Kozlov, a také nákup zcela nového vozu pro JSDHO Česká Třebová –
Svinná.
V roce 2018 získalo město Česká Třebová pro svoje zřizované JSDHO další dvě účelové státní dotace
v celkové výši 208 674 Kč. První dotace (150 000 Kč), byla určena na udržení akceschopnosti JSDHO Česká
Třebová (tzn. na odměny členům jednotky za zabezpečení připravenosti k výjezdu) a druhá účelová dotace
(58 674 Kč) byla určena na odbornou přípravu členů jednotek, úhradu nákladů za uskutečněný zásah a na
věcné vybavení.
Město Česká Třebová koupilo v roce 2018 pro JSDHO Česká Třebová – Parník novou vozidlovou radiostanici
s anténou. Náklady činily celkem 14 240 Kč, formou dotace uhradil z této částky 9 968 Kč Pardubický kraj.
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Oddělení informatiky
Hlášení závad
Od poloviny roku 2018 mohou občané informovat městský úřad o nejrůznějších závadách vyskytujících se
na majetku města, jako jsou např. nesvítící lampy, vyvrácené značky, nepořádek v okolí kontejnerových
hnízd, rozbité lavičky, výtluky na městských ulicích, poničená zeleň a jiné, pomocí mobilní aplikace
Marushka Photo.

Postup hlášení není složitý. Stačí si do svého chytrého mobilního telefonu stáhnout zdarma aplikaci
s názvem Marushka Photo, kterou vytvořila firma Geovap. Závada se začlení do kategorie a společně
s fotografií, GPS pozicí a textovou poznámkou se odešle odpovědným pracovníkům na městský úřad. Pro
každou kategorii je určen specialista, který posoudí závadu a zajistí způsob jejího řešení. Ve veřejné
interaktivní mapě je nahlášená závada zobrazena příslušným bodovým symbolem. Občan pak může
kliknutím na tento symbol sledovat průběh řešení. Aplikace nemá sloužit k ohlášení závad ohrožujících
zdraví, dodržování pořádku, špatné parkování ani v případě havárií a dalších událostí vyžadující okamžitý
zásah. Díky této aplikaci je město schopno řešit řadu závad rychleji a efektivněji.
Od spuštění aplikace do dne zpracování výroční zprávy bylo celkem nahlášeno 85 závad, z toho je 65 již
uzavřených 6 v řešení a 14 jich bylo zamítnuto z důvodu špatného vložení místa výskytu, neidentifikování
závady z důvodu chybějící fotografie či popisu nebo vložení závady nevyskytující se na majetku města.

Závady dle typů
Odpady
3,15%
3,15%

Komunikace

12,90%
38%

Osvětlení
Zeleň

11,80%

Městská policie

14,10%

Dopravní značení

16,50%

Ostatní
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Odbor právní
V souladu s celorepublikovým trendem poklesu kriminality, můžeme tuto tendenci sledovat i ve městě
Česká Třebová, ale v daleko větším měřítku. V roce 2018 došlo k výraznému (cca 28%) snížení množství
přestupků řešených v orgánech města, a to i přes skutečnost, že řadu bagatelních protiprávních jednání již
nebylo možno řešit domluvou, ale bylo nutné v souladu se zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich udělit správní trest.

Počet přestupků evidovaných v orgánech města za jednotlivé
roky bez úsekového měření v obci Třebovice
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Většinu přestupků zjištěných strážníky řeší v rámci své pravomoci Městská policie Česká Třebová sama.
Zbylé jsou předány městskému úřadu k projednání. V roce 2018 Městský úřad Česká Třebová evidoval
celkem 897 nových přestupků, které mu byly oznámeny buď MP ČT, Policií ČR, občany, nebo je sám zjistil
v rámci své činnosti.

Struktura přestupků na MěÚ za rok 2018 bez úsekového
měření v obci Třebovice
Dopravní
přestupky
44%
56%
Ostatní
přestupky

Exekuční oddělení v roce 2017 postupně převzalo veškerou agendu od ostatní odborů. V roce 2018 řešilo
530 exekucí. Dlužníkům zasláno 973 výzev k zaplacení a zahájeno 320 exekucí či návrhů na ně.
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Finanční odbor
Finanční hospodaření města
Rozpočet města pro rok 2018 zastupitelstvo města schválilo dne 05.03.2018. V průběhu roku 2018 byla
provedena celkem 3 rozpočtová opatření a celkový rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem
v příjmech činil + 10.366.000 Kč a ve výdajích celkem +13.166.000 Kč. Rozpočet byl i po jeho úpravách
v průběhu roku schválen jako schodkový, neboť vedle splácení jistin přijatých úvěrů (celkem 3.000,0 tis. Kč
v průběhu roku 2018) předpokládal k financování i zapojení přebytků z hospodaření minulých let. Upravený
rozpočet tak předpokládal schodkové hospodaření v celkové výši 31.600,0 tis. Kč. V průběhu roku byl rovněž
refinancován celý zůstatek nesplacené jistiny úvěru na stavbu dopravního terminálu J. Pernera ve výši
35.000,0 tis. Kč.
Výsledné záporné saldo hospodaření je ve výsledku hospodaření r. 2018 zlepšeno celkem o 4.015,3 tis. Kč.
Výsledné saldo rozpočtu se podařilo realizovat zejm. překročením rozpočtovaných daňových příjmů
(+ 2.676,8 tis. Kč), příjmů z udělených pokut a sankcí (+ 758,9 tis. Kč) a příjmů z pronájmu majetku
a parkovacích míst (+ 290,3 tis. Kč). V r. 2018 naopak nedošlo k proplacení některých předpokládaných
dotačních prostředků v celkové výši 14.821,2 tis. Kč. Jejich proplacení tak bude součástí příjmů rozpočtu až
v r. 2019. Na straně výdajů rozpočtu došlo k nedočerpání některých výdajových položek rozpočtu, zejm.
výdajů na opravy a investice (- 6.565,5 tis. Kč), výdajů oddělení informatiky (- 839,5 tis. Kč), ostatních
provozních a mzdových výdajů MÚ, městského zastupitelstva a městské policie (- 4.124,4 tis. Kč),
nerealizovaných výdajů na správu městských lesů a správu nebytových prostor (- 449,3 tis. Kč) a výdajů na
výkupy majetku (- 619,6 tis. Kč).

Souhrnné výsledky finančního hospodaření v roce 2018 v meziročním porovnání s výsledky od
roku 2014 jsou následující:
Výsledky dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu
r. 2014
Ukazatel rozpočtu
v tis. Kč
skutečnost

r. 2015

r. 2016

r. 2017

r. 2018

skutečnost

skutečnost

skutečnost

upr.
rozpočet

skutečnost

Příjmy po
konsolidaci

233480,3

248827,8

257856,5

292818,8

341126,0

330117,3

Výdaje po
konsolidaci

218312,2

229266,5

237559,0

266716,7

372726,0

357702,0

Saldo po
konsolidaci

15168,1

19561,3

20297,5

26102,1

-31600,0

-27584,7

Financování –
třída 8

-15168,1

-19561,3

-20297,5

-26102,1

31600,0

27584,7
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Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek příjmů rozpočtu
r. 2014
Vlastním příjmy po
konsolidaci v tis. Kč

r. 2015

r. 2016

skutečnost skutečnost skutečnost

r. 2017

r. 2018

skutečnost

upr.
rozpočet

skutečnost

240253,5

242930,3

daňové

183044,0

187088,6

205629,4

222810,5

nedaňové

17107,5

17886,2

15418,9

18833,2

30621,1

17051,4

kapitálové

1497,0

4199,9

4272,7

12896,0

1845,0

1729,2

Celkem vlastní příjmy

201648,5

209174,7

225321,0

254539,7

Neinvestiční dotace
celkem

29334,7

32938,0

30624,8

35727,3

Investiční dotace celkem

2497,1

6715,1

1910,7

2551,8

233480,3

248827,8

257856,5

292818,8

Celkem příjmy po
konsolidaci

272719,6 261710,9
40318,7

28087,7
341126,0

40318,7
28087,7
330117,3

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2018
Označení účelové dotace

přiděleno Kč

Městská knihovna Česká Třebová – Českotřebovská zvuková knihovna

11000,00

Městská knihovna Česká Třebová – modernizace a obnova PC

48000,00

Městská knihovna Česká Třebová – uvedení portálu Osobnosti regionu

38000,00

Městská knihovna Česká Třebová – využívání souboru nár. autorit

12000,00

Městské muzeum Česká Třebová – oslavy stého výročí vzniku republiky

25000,00

Městské muzeum Česká Třebová – rest. souboru ženských čepců

130000,00

Kulturní centrum Česká Třebová – XIII. přehlídka seniorského divadla

100000,00

Příspěvek na výkon sociální práce

889164,00

Dotace na výkon činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
Operační program zaměstnanost

3147000,00
343463,00

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

1045561,20

Atletický stadion Na Skalce

6000000,00

Program prevence kriminality

134323,00
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Finanční odbor
Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2018
Označení účelové dotace

přiděleno Kč

Akceschopnost JSDH

208674,00

Volby prezidenta ČR

390082,00

Volby do zastupitelstva města

525000,00

Letní tábory pro DDM Kamarád Česká Třebová

354000,00

Souhrnný dotační vztah se státním rozpočtem

16574700,00

Poskytování sociálních služeb

15447000,00

Dopravní automobily JSDH

884390,00

Rekonstrukce VO průtah I/14

6668964,78

Stacionář Lhotka – rekonstrukce sociálního zařízení

1086685,65

Rotunda sv. Kateřiny – oprava šindelové stříšky

196000,00

Oprava oken kostela

200000,00

Dům s pečovatelskou službou – středisko osobní hygieny

848272,28

Protipovodňový systém města

5531996,40

ZŠ Nádražní – rekonstrukce učeben

747060,05

Zateplení budovy ZŠ Habrmanova

5990718,25

Celkem ze státního rozpočtu

67577054,61

Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2018
Označení účelové dotace

přiděleno Kč

Kulturní centrum – 9. ročník Jazzrockfest

15000,00

Kulturní centrum - 20.ročník Hudební festival A. Bennewitze

35000,00

Kulturní centrum – festival amatérského divadla

20000,00

Kulturní centrum – 14. ročník hudebního festivalu Z. Pololáníka

20000,00

Kulturní centrum – národní přehlídka seniorského divadla

20000,00

Dopravní automobil JSDH

289593,00

Městské muzeum – oslavy 100 let vzniku republiky

25000,00
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Finanční odbor
Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2018
Označení účelové dotace

přiděleno Kč

Městské muzeum – restaurování dámských čepců

30000,00

Městské muzeum – výroba, dodávka a montáž zásuvkových skříní

40000,00

Informační centrum

27301,00

ZŠ Habrmanova – přírodovědné soutěže

20000,00

ZŠ Habrmanova – environmentální výchova pro děti

20000,00

Pořízení radiostanic SDH

9968,00

Městská knihovna – Pohádkový listopad

10000,00

Restaurování sousoší Kalvárie Skuhrov

150000,00

Hřbitov Svinná – oprava obvodové zdi a vstupní brány

30000,00

Obnova památníku I. světové války – Skuhrov

15000,00

Celkem z rozpočtu Pardubického kraje

776862,00

Ze strany města došlo k využití všech obdržených dotací. V rámci finančního vypořádání byly vráceny pouze
nevyužité finanční prostředky na volby do zastupitelstva města a na volby prezidenta ČR v celkové výši
148.910,30 Kč.

Výdajová stránka rozpočtu s rozdělením na běžné a kapitálové
výdaje
(ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč)
260000
240000
220000
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2014

2015

2016

2017

2018 upr.
rozpočet

2018
skutečnost

Běžné výdaje celkem

197045,8

195089,1

192450,7

215740,7

250232,6

241091,3

Kapitálové výdaje celkem

21266,4

34177,4

45108,3

50976

122493,4

116610,7

Běžné výdaje celkem

Kapitálové výdaje celkem
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Finanční odbor
Kapitálový výdaj

tis. Kč

MŠ U Stadionu – zateplení budovy

152,3

MŠ Habrmanova – zateplení budovy

147,6

MŠ Vinohrady – dětské hřiště

173,7

ZŠ Ústecká – rekonstrukce střešní krytiny

2793,2

ZŠ Ústecká – PD rekonstrukce běžeckého oválu a kurtů
ZŠ Habrmanova – zateplení budovy

203,6
22517,3

ZŠ Habrmanova – rekonstrukce sociálního zařízení tělocvičny
ZŠ Habrmanova – rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně
ZŠ Nádražní – rekonstrukce učeben

231,6
69,0
2243,7

ZŠ Nádražní – rozšíření skladu tělocvičny

269,4

ZUŠ – rekonstrukce kotelny ul. Kozlovská

320,9

Městský kamerový dohlížecí systém

466,5

Stacionář - rek. koupelny a soc. zařízení

1470,8

Domov důchodců – osazení automatických dveří jídelny

145,9

DPS – plošina pro imobilní obyvatele

535,5

DPS – středisko osobní hygieny

815,4

Kulturní centrum – PD a vybavení

50,0

Dopravní terminál J. Pernera – chodníková světla a infokiosek

1290,8

Dětské hřiště – sídliště Borek

100,0

Dětské hřiště – sídliště Trávník

132,1

Víceúčelové hřiště – park U Stadionu

138,1

Tenisová hala ul. Husova

24945,9

Rekonstrukce VO průtah I/14

16358,2

Parkoviště a komunikace Na Skalce

948,0

Úprava povrchu a VO ul. Kozlovská

357,0

PD Bio koupaliště Křivolík

297,4

PD SKI areál Peklák – odvodnění, parkoviště, servis, vybavení

548,0
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Finanční odbor
Kapitálový výdaj

tis. Kč

PD rekonstrukce VO průtah I/14–2. etapa

459,3

PD rekonstrukce komunikace ul. Semanínská

96,8

PD rekonstrukce silnice II/358 ČT

299,8

Ostatní projektové dokumentace

712,5

Atletický stadion Na Skalce

19354,5

Protipovodňový systém města

7925,5

Stavební úpravy budova JSDH Parník

449,8

Stavební úpravy budova SDH Lhotka

91,5

Svinná – veřejné osvětlení

840,8

Vodní hospodářství, územní plán a ostatní investice

346,2

Požární sbory – hasící a ostatní vybavení

1901,2

MÚ – vybavení

248,5

Programové vybavení a IT

403,4

Výkup majetku

2185,4

Transfery – Region Orlicko-Třebovsko

347,6

Transfery příspěvkovým organizacím

776,0

Transfer Pardubickému kraji na rek. komunikace III/35846
Transfery v oblasti soc. péče a zdravotnictví

2000,0
450,0

Kapitálové výdaje celkem

116610,7

V roce 2018 byl čerpán v rámci schváleného úvěrového rámce úvěr ve výši 35.000.000 Kč a těmito
finančními prostředky byla za příznivějších úrokových podmínek refinancována celá nesplacená jistina
dosavadního úvěru na stavbu dopravního terminálu J. Pernera. Zůstatek celkového úvěrového zatížení
města k 31.12.2018 je tak 35 000 000 Kč.

41

Odbor majetku města
Správa majetku města
V roce 2018 se uskutečnilo několik významnějších majetkových akcí, do majetku města byly získány
objekty tělocvičny Skalka čp. 566 a krytu CO Javorka čp. 104.
Naopak v byla odstraněna budova bývalé restaurace a šaten na městském koupališti čp. 160.
Byla dokončena směna pozemků s Lesy České republiky, s. p. pro rozvoj bike parku Peklák a dále byly
bezúplatným převodem získány pozemky so Státního pozemkového úřadu p výměře 5 178 m2.
Uskutečnila se i drobná narovnání mezi městem a Pardubickým krajem v areálu na Skalce.
Pro jednání rady a zastupitelstva města byly připraveny podklady pro přijetí 548 usnesení.

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 2018 odbor výstavby, jako obecný stavební úřad obdržel 1 318 podání přes spisovou službu.
Z tohoto počtu byla vyřízena podání:
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

2016

2017

2018

2016

2017

2018

63
4
7
3
3

61
2
2
5
2

55
11
14
3
2

104
10
8
5
5

71
8
5
6
7

60
9
4
1
2

Přehled vyřízených podání dle zaměření
Povolené užívání staveb oznámením
o užívání stavby kolaudačním souhlasem
nebo kol. rozhodnutím

Česká Třebová
Rybník
Třebovice
Semanín
Přívrat

Další vydaná rozhodnutí, usnesení nebo
souhlasy

2016

2017

2018

2016

2017

2018

81
5
5
5
3

65
4
2
5
3

82
7
5
8
4

226
35
24
20
5

401
51
72
44
19

392
55
47
28
19
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Odbor rozvoje města a investic
Významné investiční akce
V rozpočtu města Česká Třebová byla na údržbu, opravy a investice vyčleněna celková částka ve výši
146,93 mil. Kč. Mezi nejvýznamnější rozpracované nebo dokončené stavební akce v roce 2018 patřily:
Základní škola Habrmanova – zateplení objektu
– budovy II. stupně, budovy školní jídelny
a budovy školní tělocvičny se spojovacím
krčkem, ve třídách je provedena instalace
rekuperace vzduchu, výměna otvorových
prvků.
Předpokládané
náklady (Kč):
34 185 000,00
Náklady roku 2018
(Kč):
22 517 288,36
Zahájení akce:
září 2017
Ukončení akce:
květen 2019

Atletický stadion Na Skalce, Česká Třebová –
rekonstrukce původního škvárového oválu na
umělohmotný povrch, doplněno zavlažování
trávníku, nově vzniklé sektory pro skokanské
a vrhačské disciplíny, jedná se o 1. etapu
rekonstrukce sportovního areálu.
Předpokládané
náklady (Kč):
19 370 000,00
Náklady roku 2018
(Kč):
19 360 152,70
Zahájení akce:
květen 2018
Ukončení akce:
říjen 2018
Týdenní stacionář Lhotka – stavební úpravy
sociálního zařízení včetně nového vybavení,
nová koupelna a 2 imobilní WC, ve vybavení je
i elektrický vakový zvedák.

Předpokládané
náklady (Kč):
1 220 128,00
Náklady roku 2018
(Kč):
1 026 831,00
Zahájení akce:
říjen 2017
Ukončení akce:
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březen 2018

Odbor rozvoje města a investic
Tenisová hala Za Vodou, výstavba nové kryté
ocelové haly se 3 kurty a tribunou pro diváky,
nahrazena původní textilní nafukovací hala se
2 kurty, sociální, skladovací a technické zázemí,
propojovací krček se stávající klubovnou
a šatnami.
Předpokládané
náklady (Kč):
27 550 230,00
Náklady roku 2018
(Kč):
18 838 157,00
Zahájení akce:
říjen 2017
Ukončení akce:

srpen 2018

Zvyšování bezpečnosti pro pěší podél silnice
I/14 - průtah Česká Třebová – v rozsahu
stavebních úprav chodníků a výměny veřejného
osvětlení.

Předpokládané
29 436 558,00
náklady (Kč):
Náklady roku 2018
12 055 938,00
(Kč):
Zahájení akce:
červen 2017
Ukončení akce:

září 2018

Středisko osobní hygieny v čp. 1400 - adaptace
původního bytu DPS na ambulantní službu,
umožňující hygienickou péči pro obyvatele domu
a klienty z terénu v případě, že domácnost
klienta není dostatečně přizpůsobena pro tuto
péči.
Předpokládané
náklady (Kč):
894 757,00
Náklady roku 2018
(Kč):
804 820,00
Zahájení akce:
březen 2018
Ukončení akce:
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srpen 2018

Odbor rozvoje města a investic
Protipovodňový systém města a ORP Česká Třebová – varovný a informační systém ke zlepšení systému
povodňové služby, preventivní protipovodňové ochrany obyvatel, součástí je i digitální povodňový plán.
Předpokládané náklady (Kč):
Náklady roku 2018 (Kč):
Zahájení akce:
Ukončení akce:

8 000 862,00
7 925 494,00
duben 2018
září 2018

Mateřská škola U Koupaliště – rekonstrukce
sociálního zařízení.

Předpokládané
náklady (Kč):
360 000,00
Náklady roku 2018
(Kč):
359 962,00
Zahájení akce:
srpen 2018
Ukončení akce:

září 2018

Památková péče
Objem finančních prostředků přidělených v oblasti v roce 2018
V souladu s vyhlášenými dotačními programy Ministerstva kultury ČR, Ministerstva zemědělství ČR
a grantů Pardubického kraje na rok 2018 do oblasti zachování a obnovy památkového fondu byly
poskytnuty i dotace z rozpočtu Města Česká Třebová.
Celková finanční částka, investovaná do oprav, restaurování a přípravy obnovy kulturních památek v roce
2018, je ve výši 3 034 500 Kč. Podíl města Česká Třebová na této částce je ve výši 1 223 384 Kč (podíl obcí
Rybník, Přívrat a Semanín je ve v výši 265 599 Kč), zbytek je hrazen z prostředků Římskokatolické farnosti
a dotačních titulů (Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo zemědělství ČR a Pardubický kraj).

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
(ORP) - Ministerstvo kultury ČR
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 196.000 Kč. Program byl realizován v jednom výběrovém kole. Příspěvek byl použit
na opravu této kulturní památky:
•

rotunda sv. Kateřiny v České Třebové – dokončení výměny střešního šindele na ohradní zdi
hřbitova – III. etapa.
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Program regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón (MPZ) - Ministerstvo kultury
ČR
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 2018 dotaci ve výši 200.000 Kč.
Z této dotace a z finančních prostředků města byla zrealizována
následující oprava:
• obnova a repase celkem 11 kusů oken na kostele sv. Jakuba
Většího

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém
kraji na rok 2018
Za pomoci příspěvků z tohoto dotačního programu Pardubického kraje byly realizované akce:
• sousoší Kalvárie ve Skuhrově u Č. Třebové – restaurování
• kostel sv. Jakuba Většího – obnova a repase celkem 11 kusů oken na kostele sv. Jakuba Většího
• pískovcové prvky na hřbitovní zdi ve Svinné – restaurování
• kostel sv. Bartoloměje v Semaníně - 1. etapa restaurování kazatelny

Program Obnova pietních míst věnovaných událostem a obětem 1. svět. války v Pardubickém
kraji na rok 2018
Za pomoci příspěvků z tohoto dotačního programu Pardubického kraje byly realizované akce:
• pomník ve Skuhrově – restaurování
• pomník v Přívratu – restaurování

Program Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny na rok 2018 –
Ministerstvo zemědělství
Za pomoci příspěvků z tohoto dotačního programu byly realizované akce:
• Sousoší Nejsvětější Trojice v Semaníně – restaurování
• Krucifix u č. p. 221 v Rybníku – restaurování
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Odbor životního prostředí
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.
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 2018 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.
Na pozemcích města došlo v roce 2018 ke kácení celkem 77 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 průběhu roku 2018 byly realizovány dosadby na plochách již dříve sadovnicky upravovaných, v lokalitě
Terminálu, bytových domů na ulici Moravská, kruhový objezd ulice Kateřinská, technické řešení splavu
zeminy v parčíku u Tesca, výsadby u atletického stadionu a tenisové haly. Zpracován byl i návrh řešení
nových sadovnických úprav okolí rotundy svaté Kateřiny.
Revitalizace Tyršova náměstí
V roce 2019 oslaví Gymnázium Česká Třebová významné jubileum
– od jeho založení uplyne 110 let. Podzim 2018 se stal tak ideální
dobou na revitalizaci Tyršova náměstí před budovou školy, kterou
navrhl Alois Dryák ve stylu modernismu.
Realizace sadových úprav, které zpříjemní plánované oslavy
i místo k odpočinku nejen pro studenty probíhala v podzimních
měsících. Některé přestárlé dřeviny byly nahrazeny novou
výsadbou. Charakteristické okrasné třešně a další listnaté stromy
v prostoru zůstaly. Postupně byly výsadby doplněny o další
okrasné rostliny, trvalky a cibuloviny, keře i traviny, které
v průběhu roku barvou květů nebo listů určitá místa zatraktivní.
Stávající lavičky byly vyměněny a došlo ke zpevnění cest tak, aby
i nadále umožnily bezbariérový přístup po celém prostranství.
Nově bylo ztvárněno zákoutí u pomníku M. Tyrše a plocha u vstupu
do základní umělecké školy. Jako součást projektu byla plánována i výsadba lípy srdčité (Tilia cordata)
u příležitosti oslav 100 let od vzniku Československa. Celková hodnota úprav včetně mobiliáře přesahuje
1,1 milionu korun.
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Odbor životního prostředí
Náklady – veřejná zeleň (v tis. Kč)
Služba zajišťované
ROK

Zeleň na
kapitole 02

Park Javorka

Eko Bi s.r.o.

Projekt
Tyršovo
náměstí

Projekt DPS
Sekání

Prořezy,
sekání,
ostatní

2016

1 332,7

447,8

0

367,2

7 225,0

2 894,6

2017

1 467,7

405,4

0

216,1

7 802,0

2 696,0

2018

1 690,1

398,8

1116,3

0

7 734,0

3 411,0

Odpadové hospodářství
V roce 2018 byla dokončena studie „Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich
obalové složky ve městě Česká Třebová“, která navrhuje konkrétní kroky vedoucí ke zlepšení odpadového
hospodářství ve městě. Na základě této studie byla stanovena koncepce změn systému nakládání s odpady
ve městě Česká Třebová. Pro potřeby realizace těchto změn se připravuje žádost o dotaci z Operačního
programu životního prostředí.
Na podporu informovanosti mládeže a široké veřejnosti o životním prostředí se v roce 2018 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.
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 62 separačních hnízd. Množství tříděného odpadu se meziročně
stále zvyšuje, v loňském roce se podařilo vytřídit 679,318 tun využitelných složek odpadů (papír, sklo,
plasty).
Náklady v oblasti odpadového hospodářství (tis. Kč)
ROK
Separovaný
Sběrný dvůr
Uložení
odpad
odpadu
2016
509,7
4 626,1
3 759,7

Doprava
4 250,0

Chatové
oblasti
624,3

Černé
skládky
150,0

2017

519,7

6 628,1

3 755,7

4 305,0

781,3

150,0

2018

588,4

6 499,8

3 839,9

4 450,0

824,4

448,1

48

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 živnostenským oprávněním
Fyzická osoba
Fyzická osoba zahraniční
Právnická osoba
Právnická osoba zahraniční
Celkem

2 648
63
342
2
3 055

691 podnikatelů má provozování živnosti přerušeno.
Přehled aktivních živnostenských oprávnění podle druhu
Koncesované živnosti
Ohlašovací volná živnost
Ohlašovací řemeslné živnosti
Ohlašovací vázané živnosti
Celkem

313
2 683
1 348
376
4 720

V roce 2018 živnostenský úřad provedl 35 kontrol a zpracoval 812 avíz (informací ze základních registrů).
Na správních poplatcích vybral 142 880 Kč. Celkem zpracoval 1 360 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
Vyrozumění účastníků řízení
Výpis s údaji dle § 47
Výpis z rejstříku
Výzva k doložení pobytu
Zahájení (ukončení) provozování živnosti na provozovně
Změna dat při zápisu do VR
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57
310
74
144
5
15
38
137
29
2
26
67
1
94
16

Živnostenský odbor
Název procesu

Počet

Změna koncese
Změna ohlášení živnosti
Změna údajů týkající se pouze subjektu
Zrušení živnosti
Zánik živnostenského oprávnění
Žádost o koncesi
Žádost o opis rozsudku
Řízení o přestupku
Žádost o zrušení oprávnění

20
82
145
1
14
16
7
1
59

Počet podnikatelů s platným osvědčením zemědělského podnikatele
Fyzická osoba
Právnická osoba

44
1

Celkem
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Pozn. Veškeré údaje jsou ke dni 22.01.2019

Odbor školství, kultury a tělovýchovy
Školství
Město Česká Třebová v roce 2018 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 31.12.2018)

Skutečný počet
(k 30.09.2018)

MŠ ČT, Habrmanova

Najmanová Hana

174

144

MŠ ČT, U Koupaliště

Brůnová Irena

90

81

MŠ ČT, U Stadionu

Pechancová Ludmila

112

112

MŠ ČT, Vinohrady

Herynková Jana

136

133

ZŠ ČT, Habrmanova

Mgr. Starý Tomáš

695

580

ZŠ ČT, Nádražní

Mgr. Kolář Radim

616

441

ZŠ ČT, Ústecká

Mgr. Vomáčková Pavlína

660

391

Dům dětí a mládeže

Mgr. Endyšová Jana

Neuvádí se

775

Základní umělecká škola

Holcová Jarmila

790

593
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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. V současné době
máme na všech mateřských školách povolenou výjimku z počtu dětí ve třídě na maximální počet 28 dětí.
Celková kapacita mateřských škol k 31.12.2018 je 512 dětí.
Děti jsou do mateřských škol přijímány na základě kritérií stanovených ředitelkami škol. Od počátku
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení školní docházky
dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. S účinností od 01.09.2018, na základě novely zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, se do mateřské školy přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku
dosáhnout nejméně třetího roku věku.
Graf: Demografický vývoj v letech 2008–2018

Počet narozených dětí v České Třebové
(vždy v období od 01.09. do 31.08.)
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Naplněnost MŠ k 30.09.2018
Narozené děti v období

MŠ Habrmanova

1.9.2011 - 31.8.2012
1.9.2012 - 31.8.2013
1.9.2013 - 31.8.2014
1.9.2014 - 31.8.2015
1.9.2015 - 31.12.2015
1.1.2016 – 31.8.2016
1.9.2016 – 30.9.2016
celkem

MŠ U Koupaliště

2
34
37
39
6
13
1
132

MŠ U Stadionu

2
23
25
27
4
0
0
81

MŠ Vinohrady

Celkem

10
44
25
35
5
14
0
133

18
137
128
129
18
27
1
458

4
36
41
28
3
0
0
112

Naplněnost základních škol
Celková kapacita základních škol je 1971 žáků. Od 01.09.2018 byla snížena kapacita Základní školy Česká
Třebová, Ústecká ulice o 90 žáků, na 660 žáků. K 31.12.2018 základní školy v České Třebové navštěvovalo
1412 žáků v 59 třídách, z toho bylo 682 dívek. Průměrná naplněnost tříd je 23,9 žáků na třídu. Na našich
školách se také vzdělávají cizinci, a to 1 žák ze Slovenska, 1 žák z Polska, 1 žák z Ukrajiny, 1 žák z Ruska
a 4 žáci se státním občanstvím Vietnam. Z celkového počtu je 140 žáků se zdravotním postižením, kteří se
vzdělávají v běžných třídách. S nimi pracuje 29 asistentů pedagoga.

Počty žáků v základních školách v letech 2007–2017
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Celkový počet žáků

Funkční období ředitelů škol a školských zařízení
Funkční období ředitelů škol a školských zařízení je školským zákonem stanoveno na 6 let. Po uplynutí
tohoto období může zřizovatel ředitele ve funkci potvrdit, nebo na jeho místo může být vyhlášen konkurz.
V roce 2018 byly vyhlášeny dva konkurzy, a to na místo ředitele Základní školy Česká Třebová, Ústecká
ulice a Mateřské školy Česká Třebová, U Stadionu. Od 01.08.2018 byla do funkce ředitelky Základní školy
Česká Třebová, Ústecká ulice jmenována Mgr. Pavlína Vomáčková a Mateřské školy Česká Třebová,
U Stadionu paní Ludmila Pechancová.

52

Odbor školství, kultury a tělovýchovy
Základní umělecká škola Česká Třebová
Hlavním úkolem školy bylo poskytování uměleckého vzdělání
v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém.
K 31.12.2018 školu navštěvovalo 593 žáků a 4 dospělí. Výuku
zajišťovalo 22 interních a 6 externích učitelů. Výuka probíhala 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. Škola pokračovala v projektu „Odpolední matiné
v Domě s pečovatelskou službou“, jehož náplní byla vystoupení žáků hudebního oboru spolu s učiteli
v DPS.
Během roku škola spolupracovala s umělci, kteří patří ke špičce ve svém oboru. S Jakubem Kydlíčkem,
hráčem na zobcovou flétnu a dirigentem, který se specializuje převážně na hudbu starších stylových
epoch. S Ivo Kahánkem, vynikajícím klavíristou a hudebním pedagogem, který získal pověst jednoho
z nejpůsobivějších umělců své generace a je mnohými považován za nejlepšího současného českého
pianistu. S Janem Ostrým, vynikajícím českým flétnistou a vyhledávaným pedagogem, který je zván
k výuce na řadě mistrovských kurzů. S Yukiko Sawa, japonskou pianistkou, pedagožkou a profesorkou
Seitoku University v Tokiu.
Vedle tradičních vystoupení a akcí všech oborů zušky měli diváci možnost zažít i několik výjimečných
událostí, například: Škola uspořádala mimořádný koncert, který proběhl 31.01.2018 a byl věnován
vzpomínce na F. K. Zedínka, který působil na naší ZUŠ od roku 1953. Vystoupili učitelé ZUŠ a další hosté.
Na závěr se představil orchestr bývalých žáků, který F. K. Zedínek založil a do posledních dnů svého života
vedl. Na koncertě zazněla především jeho skvělá hudba.
Škola se zúčastnila Celostátního happeningu „ZUŠ OPEN 2018“ dne 24.5.2018. Na veřejném prostoru
českotřebovského dopravního terminálu předvedli svá vystoupení žáci všech čtyř oborů školy. Diváci
mohli shlédnout promenádní koncert, tanec na dlažbě, kresbu a malbu v plenéru a pouliční přednes.
Po celé odpoledne byla cítit neuvěřitelně krásná atmosféra, nadšení všech účinkujících, krásné umělecké
výkony. Prostor před nádražím byl při nádherném slunečném počasí zcela zaplněn diváky.
Dětský pěvecký sbor Kajetánek vystoupil 26.06.2018 na koncertě Zpěváčci kraje mého v rámci festivalu
Smetanova Litomyšl. Náročný program nacvičovala sbormistryně Petra Kotyzová se svými zpěváčky velmi
dlouhou dobu. Vedle Kajetánku vystoupily i další dětské sbory Pardubického kraje. Pod taktovkou
dirigenta Jakuba Kleckera se na jednom podiu představilo cca 270 dětí.
Venkovní výpal keramiky v milíři, proběhl o víkendu 09.- 10.06.2018. Žáci ze třídy p. uč. Jany Kolářové –
keramického oddělení, za podpory svých rodičů a kamarádů, vypalovali své práce na keltská témata
v milíři, který společnými silami založili a postavili. Druhý den pak stavbu postupně rozebírali
a z ještě teplého popele vytahovali svá upečená díla.
Žáci se zúčastnili celostátních soutěží ZUŠ ČR, Mezinárodní soutěžní přehlídky ve hře na el. klávesy –
Povážská Bystrica (Slovensko), Mezinárodní houslové soutěž PhDr. Josefa Micky (Praha), Kocianovy
houslové soutěže (Ústí nad Orlicí), Postupové přehlídky Svitavský dýchánek (Svitavy) a dalších. Pět žáků
úspěšně složilo talentové zkoušky a bylo přijato na umělecké školy.
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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 31.12.2018 navštěvovalo DDM 775 účastníků. V organizaci pracují
4 pedagogové volného času a 100 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 91 zájmových útvarů v pravidelné činnosti 1x týdně. Pravidelná činnost probíhala ve
vlastních prostorách DDM, v tělocvičně TJ Sokol, v Malé scéně, v prostorách odloučeného pracoviště
ZŠ speciální, ZŠ Habrmanova, ZŠ Řetová, ZŠ Dlouhá Třebová, ZŠ Březová nad Svitavou, ZŠ Ústecká
a ZŠ Nádražní. Od pondělí do pátku nabízí využití volnočasový klub Rébus.
Mimo pravidelnou zájmovou činnost uspořádal DDM venku, ve vlastních prostorách nebo pronajatých
prostorách 149 akcí. Těmito příležitostnými akcemi prošlo 15 622 účastníků. Již několik let DDM čerpá
grant Ministerstva vnitra z programu prevence kriminality. Projekt je zaměřen na klienty českotřebovské
pobočky Naděje, kteří mají sociální problémy. Program byl koncipován do pěti pátečních odpolední
a aktivity byly zaměřeny na rodiče a děti. Byly pro ně připraveny rukodělné činnosti, kurz vaření a zajímavé
přednášky s různými tématy.
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 DDM zapojil do programu EU pro neformální výchovu a vzdělávání Erasmus a také
využil dobrovolnické činnosti.
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 tentokrát nacvičil pohádku Ať žijí duchové. K výročí 740 let vzniku města Česká Třebová nacvičil divadelní
kroužek „Knoflíček“ Pověst o vzniku znaku města Česká Třebová.
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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 2018 pak uspořádalo 7 výstav:

•
•
•
•

Výstavní budova Městského muzea Česká Třebová
•
Poklady i podivnosti, kuriozity a roztodivnosti aneb 130 let
sbírkotvorné činnosti Městského muzea Česká Třebová (25.03.2018–18.03.2018), výstava
pořádaná při příležitosti 130. výročí založení muzea.
To tu ještě nebylo… Výtvarně umělecké přírůstky Městského muzea Česká Třebová z let 2003–
2018 (05.04.2018–27.05.2018), výběr nejzajímavějších malířských i sochařských děl získaných
muzeem v uplynulých patnácti letech.
Když v Třebové strašívalo (14.06.2018–02.09.2018), výstava o nadpřirozených bytostech a jevech
v České Třebové.
Převratná léta 1914–1918 na Českotřebovsku (20.09.2018–11.11.2018), výstava mapující
události 1. světové války a vzniku republiky pořádaná ve spolupráci se Státním okresním archivem
Ústí nad Orlicí a Muzeem československé branné moci 1918–1945.
Od Barborky do Tří králů (02.12.2018–06.02.2019), tradiční vánoční výstava nejen betlémů,
ale zejména zpodobení postav adventního a vánočního času.

Ke každé výstavě byl připraven doprovodný program určený školám a další program pro rodiny s dětmi
s názvem Sobota v muzeu.
Výstavní síň Kulturního centra Česká Třebová
•

Fotografie (nejen) pro pamětníky staré České Třebové (10.07.2018–09.09.2018), výstava
představující stará českotřebovská zákoutí na fotografiích z muzejní sbírky a sbírky Martina
Šebely, pořádaná k 740. výročí první zmínky o České Třebové ve spolupráci s Kulturním centrem
Česká Třebová a Martinem Šebelou.

Chalupa U Kostelíčka v České Třebové
•

Náš kostelíček (12.10.2018–14.10.2018), výstava představující zpodobení českotřebovské
rotundy z muzejní sbírky i od soukromých majitelů.

Jednou měsíčně (s výjimkou letních prázdnin) se pak uskutečňovaly 4 pravidelné semináře: „Seminář pro
začínající rodopisce“, „Malý muzejník“ určený dětem od 5 do 12 let, „Seminář pro pamětníky staré České
Třebové“ a seminář „Výtvarné umění v proměnách staletí“. Celkem se ve sledovaném roce uskutečnilo
40 pravidelných seminářů.
Kromě pravidelných seminářů uspořádalo muzeum i řadu mimořádných přednášek (např. k historii města
a 100. výročí vzniku republiky, pro svazy zdravotně hendikepovaných, prohlídky kostela pro návštěvníky
města) a dalších akcí (např. přednáška o historii města v rámci akce Piknik v Javorce, Muzejní noc
v Chaloupce Maxe Švabinského, oslavy 100. výročí vzniku republiky, exkurze pro rodopisce).
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V létě zmiňovaného roku se uskutečnil druhý příměstský tábor s názvem Věřte – nevěřte! Aneb putování
po pověstech, za nadpřirozenými a strašidelnými bytostmi. Děti se formou soutěží a her seznamovaly
s pověstmi regionu.
Stejně jako v minulých letech zajišťovalo muzeum prohlídky s výkladem v těchto památkově chráněných
objektech: v rotundě sv. Kateřiny, Chaloupce Maxe Švabinského v Kozlově a v kapli Panny Marie Pomocné
na Horách u České Třebové.
Muzeum plnilo všechny základní funkce, jako jsou tvorba a správa sbírek, zajištění jejich využití pro vědu
a výchovu.
V roce 2018 navštívilo muzeum a jeho programy 10 819 osob. Počet zaměstnanců ve sledovaném roce
(přepočtené úvazky) činil 9,1. Organizace hospodařila s vyrovnaným rozpočtem.

Městská knihovna Česká Třebová – ředitelka Mgr. Gabriela Boháčková
V roce 2018 se do knihovny zaregistrovalo 2 380 uživatelů, z toho
755 dětí do 15 let. Počet fyzických návštěv dosáhl počtu 44 641,
což představuje přes cca 850 týdně. Dalších 48 314 návštěv bylo online. Prodloužení výpůjček nebo rezervace stále častěji neprobíhá
v knihovně, ale z telefonu nebo počítače. Pro českotřebovskou
veřejnost bylo nakoupeno a zpracováno 4 383 nových dokumentů
k vypůjčení. V půjčovnách bylo k dispozici 146 titulů docházejících
periodik. Knihovna sídlí ve dvou budovách, má 5 oddělení, 5 skladů,
1 externí sklad, je otevřena 53 hodin, 6 dní v týdnu, on-line se nezavírá. Mimo provozní dobu lze využít
službu vracení do biblioboxů. V roce 2018 bylo přes bibliobox vráceno 6 092 dokumentů. Veřejné prostory
knihovny a pobočky jsou pokryty signálem wifi s bezplatným přístupem na internet. V roce 2018 jsme
vyměnili infrastrukturu wifi s cílem zajisti kvalitnější pokrytí a vyšší bezpečnost.
Kromě klasických dokumentů knihovna půjčuje také e-knihy, e-čtečky, tablety, časopisy, noviny,
audioknihy, společenské, deskové a karetní hry. Rostoucí oblibě se těší audioknihy s 1 120 tituly v nabídce.
Stálicí jsou deskové hry, kterých nabízíme 172.
V roce 2018 se podařilo uspořádat celkem 280 vzdělávacích a kulturních akcí. Převažovaly akce pro děti
podporující čtenářství a volnočasové aktivity. Intenzivně jsme se věnovali i kurzům práce s informačními
technologiemi pro dospělé, o které je mezi veřejností značný zájem.
Mezi nejúspěšnější akce knihovny v tomto roce patřil festival Pohádkový listopad, Vánoce s knihovnou,
beseda s horolezcem Radkem Jarošem, křest knihy Česká Třebová a Velká válka Martina Šebely, Terapie
tmou s A. A. Urbišem, a Kuchařka ze Svatojánu – beseda s E. Francovou. Uskutečnila se také úspěšná
setkání s autory, mezi které patřily například českotřebovačka Blanka Kostřicová, Markéta Kutilová,
Vladimír Mikeš, Tereza Límanová, Marek Šolmes Srazil, Eva Francová, Arnošt Vašíček, ilustrátor Adolf
Dudek. Knihovna se zapojila i do celostátních akcí typu Noc s Andersenem, Týden knihoven a Březen –
měsíc čtenářů.

56

Odbor školství, kultury a tělovýchovy
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.
Díky aktivní účasti v projektových výzvách Ministerstva kultury a Pardubického kraje se knihovně podařilo
získat 119 000 Kč, které byly použity při realizaci akce pro děti s rodiči Pohádkový listopad, vylepšení
portálu Osobnostiregionu.cz nebo modernizaci technického vybavení místních a obecních knihoven
integrovaných obcí.
Knihovna je zapojena do projektu Kniha na cestu. Knihovnička je umístěna v nádražní hale ČD v České
Třebové. Za rok 2018 do ní bylo umístěno 2 813 dokumentů. Nově jsme se zapojili do projektu S knížkou
do života.
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 zpřístupňuje dvě lokální periodika
a dokumenty se vztahem k našemu regionu. Přístup do digitální 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
Od července 2016 je městská knihovna pověřena vydáváním 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. Od března 2018 je možné v novinách inzerovat. V závěru roku
2018 se změnilo složení redakční rady.
Spolu s tištěnou verzí městského periodika Českotřebovské noviny vytváříme i jeho elektronickou verzi.
A to ve dvou formátech: PDF nebo ePub. Vyhledávat v archivu starších čísel a číst aktuální číslo je možné
na www.ceskotrebovskenoviny.cz, v digitální knihovně a na webových stránkách města.
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.
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Kulturní centrum Česká Třebová – ředitel Mgr. Josef Kopecký, od 01.12.2018
se stala statutárním zástupcem Ing. Olga Miklová
Kulturní centrum Česká Třebová (dále jen KC) je Městem zřizovaná
organizace, která slouží především občanům města všech věkových
kategorií, ale i jeho návštěvníkům v organizování kulturního
a společenského života, výchovy i mimoškolního vzdělávání.
V kalendářním roce 2018 KC uspořádalo 158 filmových projekcí v kině
Svět (pravidelně v pondělí, ve středu a v sobotu, nově jsme zařadili
program Bio senior za zvýhodněné vstupné), 8 filmových projekcí v městském parku Javorka (pravidelné
filmové pátky o letních prázdninách) a 6 filmových projekcí na Starém náměstí (jeden týden v srpnu).
Vedle toho KC zajišťuje také filmové projekce pro školy. Návštěvnost kina Svět v roce 2018 byla 6 928
diváků na 158 projekcích. V průměru tedy 44 diváků na jednu projekci. Kino promítá ovšem i pro jednoho
diváka.
KC pořádalo v roce 2018 jubilejní 20. ročník Festivalu Bennewitz, jehož patronem byl opět houslový virtuos
Jaroslav Svěcený. 20. ročník byl složen ze 6 koncertů:
• Na Vivaldiho!
• Ve znamení tanga!
• Chrámový galavečer
• Šanson v gala
• Komorní orchestr Jaroslava Kociana
• vystoupení Smíšeného pěveckého sboru Bendl v rodišti Antonína Bennewitze v Přívratě)
KC pořádalo také 14. ročník Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka, jako každoročně
za účasti mistra Pololáníka. Festival obsahoval 4 koncerty a dramaturgicky se odvíjel v duchu oslav stého
výročí založení Československa.
Záštitu nad oběma festivaly převzal ministr kultury, hejtman Pardubického kraje a starosta města Česká
Třebová.
Mezi abonentní cykly, které KC připravilo patří Kruh přátel hudby (7 koncertů; sezóna 2017/2018:
110 abonentů, sezóna 2018/2019: rekordních 132 abonentů), divadelní předplatné (12 divadelních
představení, v jarní sezóně s 228 abonenty a na podzim s 233 abonenty) a Jazz and Blues on the Rails
s 12 koncerty.
KC připravilo 10 výstav, většina byla výtvarných v rámci neoficiálního Kruhu přátel výtvarného umění,
konaly se ale také výstavy vzdělávací a výstava KC zaštítěná výtvarnou skupinou Maxmilián.
Na podzim KC uspořádalo již 13. ročník Národní přehlídky seniorského divadla, kam bylo vybráno osm
soutěžních inscenací. Do programu přehlídky byla navíc zařazena devátá inscenace hostujícího souboru
z Belgie.
KC veřejnosti nabídlo také 5 koncertů mimo abonentní cykly, včetně dvou koncertů Velkého swingového
orchestru a dalších 9 koncertů v rámci pravidelných letních čtvrtků v městském parku Javorka. Součástí
oslav výročí 740 let založení města byl koncert Hany Holišové na Starém náměstí, jemuž předcházel
celodenní Piknik v městském parku Javorka. Nechyběly také kulturní pořady věnované oslavám stého
výročí vzniku republiky.
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Pro rodiny s dětmi připravilo KC 8 nedělních pohádek v Malé scéně a ve spolupráci s RC Rosa dalších
8 v městském parku Javorka.
Pro seniory 9 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 KC zaštítěného loutkářského souboru Čtyřlístek a KC zaštítěného divadelního souboru Hýbl,
nechyběly oblíbené a vždy vyprodané koncerty KC zaštítěného Velkého swingového orchestru a mnoho
dalších.
Mezi zajímavými interprety, kteří v KC vystoupili, jmenujme alespoň Báru Basikovou, Martu Jandovou,
Karla Rodena, Jitku Čvančarovou či Yvettu Simonovou. Divákům KC nabídlo mimo jiné divadelní
představení divadla Sklep.
V roce 2018 navštívilo KC 17 985 osob, jedná se o pořady se vstupným (na mnoho akcí je vstupné
dobrovolné a přesný počet diváků se tak nedá sledovat).

Podpora města v oblasti sportu, kultury a vzdělávání
Pro rok 2018 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 2018 –
rozděleno 2 689 783 Kč.
Program na podporu sportovních akcí – rozděleno 130 123 Kč.
Program na podporu projektů zaměřených na opravu, údržbu a modernizaci sportovních
a kulturních zařízení pro rok 2018 – rozděleno 650 000 Kč.
Program na podporu kultury a vzdělávání pro rok 2018 – rozděleno 377 772 Kč.
Program na podporu mezinárodních akcí v rámci EU a Norska pro rok 2018 – rozděleno
148 763 Kč.
Program na podporu vrcholového sportu pro rok 2018 – rozděleno 30 00 Kč.

Dotace byly poskytovány také na základě individuálních žádostí, a to v celkové výši 2 410 000 Kč.
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Sociální problematika
DPS a sociální bydlení
Město Česká Třebová disponuje 148 byty v domech s pečovatelskou službou (Žluťák – Masarykova 2100–
51 bytů, Červeňák – Masarykova 1400–87 bytů a Matyášova 983–11 bytů). V roce 2018 byl přidělen byt
17 občanům.
V roce 2018 bylo vybudováno středisko osobní hygieny v DPS Masarykova 1400 (z bytu č. 87).
V Semanínské ulici se nachází 67 sociálních bytů a v průběhu roku 2018 bylo 15 bytů přiděleno 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
525 000 Kč
Nadační fond „S námi je tu lépe!“
200 000 Kč
Orlickoústecké nemocnice
Dotace na základě dalších individ. žádostí
273 000 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.
Domov pro seniory Sociálních služeb Česká Třebová 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
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či ambulantních sociálních služeb). Preferovány jsou osoby s trvalým bydlištěm v České Třebové a
spádových
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obcích či s vazbou na rodinné příslušníky zde žijící. Kapacita domova pro seniory v roce 2018 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 2018 dosáhla 98,3 %.
Průměrný věk uživatelů k datu 31. 12. 2018 činil 83 let a většina uživatelů měla přiznán příspěvek na péči
II. a III. stupně.
V roce 2018 nastoupilo do domova pro seniory celkem 40 uživatelů, 1 uživatel službu ukončil odchodem
do soukromí a 33 uživatelů zemřelo.
V domově pro seniory se v průběhu roku 2018 konalo bezpočet kulturních akcí.
V lednu již tradičně za seniory přijel pan Rybka a s ním tři králové z Anenské Studánky. Konala se také
přednáška o Západních Čechách, kdy uživatelé měli možnost shlédnout fotografie z Krušovic, Jáchymova,
Bečova nad Teplou, z hradu Loket, z Plešivce a Boheminia – parku miniatur. V únoru se v kapli uskutečnil
klavírní recitál Kamila Vystavěla. V březnu uživatelé navštívili výstavu v muzeu v České Třebové s názvem
Poklady a podivnosti, kuriozity a roztodivnosti. V prostorách bufetu domova pro seniory se konala jarní
výstava ručně šitých výrobků, které si uživatelé mohli zakoupit. A kdo si na této výstavě nic nevybral, mohl
si zakoupit pěkný dáreček v Kulturním centru, kde uživatelé navštívili velikonoční prodejní výstavu.
V rámci spolupráce se sdružením Za jeden provaz se v březnu uskutečnilo hudební vystoupení s názvem
„Odpoledne pro radost“. A protože tato akce měla veliký úspěch, tak se členové sdružení Za jeden provaz
rozhodli k návštěvě jednotlivých uživatelů přímo na jejich pokojích, kde jim zahráli jejich oblíbené písničky.
Uživatelé také navštívili výstavu od Masopustu do Velikonoc, která se konala v muzeu v Litomyšli. V měsíci
dubnu si uživatelé mohli vyrobit keramického ptáčka společně s dětmi z keramického kroužku z DDM.
A kdo z uživatelů měl zájem, mohl navštívit také vernisáž výtvarných výrobků paní Ryglové, která se konala
přímo v domově pro seniory. V bufetu proběhlo zážitkové odpoledne s rodinným centrem Rosa, kdy pro
uživatele bylo připraveno trénování smyslů – hmatu, čichu, zraku a sluchu. Závěr měsíce patřil již tradičním
„Čarodějnicím“, při nichž nechyběla ani živá hudba. V květnu připravil pan Jan Betlach pro uživatele
přednášku o Mongolsku. V rámci oslavy Dne matek navštívily uživatele děti z MŠ Habrmanova.
Ve spolupráci s klubem Červenka se tento měsíc uskutečnila tvořivá dílna. V měsíci červnu se mohli
uživatelé těšit z koncertu, který si pro ně připravily děti ze ZŠ Nádražní. V letních měsících se uživatelé
věnovali „zahradničení“ - sázeli bylinky, také však navštívili výstavu v muzeu v České Třebové, s názvem
„Když v Třebové strašívalo“ a v Kulturním centru shlédli fotografie staré České Třebové.
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V září se uživatelé zúčastnili hudebního vystoupení, které si pro ně připravilo sdružení Za jeden provaz
a studenti gymnázia a tento měsíc jim zpříjemnil i svým vystoupením Mistr Waldini se svými kouzelnickými
triky. V říjnu se konala tradiční „sportovní“ akce Miniolympiáda a v rámci svátku Všech svatých mohli
uživatelé zavzpomínat společně s farářem Kolovratníkem na své blízké zemřelé. V měsíci listopadu
navštívila domov pro seniory reportérka Českého rozhlasu Pardubice a uživatelé společně s ní se věnovali
vzpomínkám na Vánoce svého mládí. Již tradičně přišlo uživatele potěšit Jabkancové šlapeto a s klubem
Červenka proběhla další tvořivá dílna, kde si mohli vyrobit vánoční obrázek. V prosinci měli uživatelé
možnost navštívit Kulturní centrum a prohlédnout si Unzeitigův betlém a vánoční prodejní výstavu. Žáci
ZŠ Nádražní přišli do domova pro seniory zazpívat vánoční koledy a v bufetu domova proběhla také
prodejní výstava ručně šitých výrobků. K vánoční atmosféře přispělo i hudební vystoupení romských dětí
z nízkoprahového centra z Ostravy – Jekhetane Ostrava. Uživatele potěšilo také vánoční vystoupení, které
si pro ně připravili studenti gymnázia a děti z MŠ Vinohrady. Uživatelé se zapojili i do zdobení vánočního
stromu v domově pro seniory.
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 2018 využívalo terénní službu 218 uživatelů (z tohoto počtu
27 uživatelů využívalo současně s terénní i ambulantní službu), pouze
ambulantní služba byla poskytována 17- ti uživatelům.
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.
Dne 1. října 2018 byl zahájen provoz nového střediska osobní hygieny, které se nachází v přízemí zadního
traktu DPS Masarykova 1400 (tzv. Červeňák). Zařízení je určeno seniorům a zdravotně postiženým
občanům, kteří jsou uživateli pečovatelské služby, a dále osobám, které potřebují pomoc druhé osoby při
úkonech osobní hygieny nebo nemají ve své domácnosti vyhovující podmínky pro osobní hygienu.
Středisko osobní hygieny je vybaveno zvedací vanou, stropním zvedacím zařízením, sprchovým koutem,
sprchovacím křeslem, umyvadlem, WC, vaničkou na nohy, vysoušečem vlasů, trojdílnou šatní skříní.
Provozní doba střediska osobní hygieny je stanovena v pracovních dnech, tj. pondělí až pátek od 8:00 hod.
do 14:30 hod.
Uživatelé pečovatelské služby se mohou zapojit do různých aktivit, mohou se stát členy Svazu tělesně
postižených, Klubu důchodců, Svazu postižených civilizačními chorobami (Dia a Kardio klub), jejichž
pravidelné schůze se konají ve společenské místnosti DPS Masarykova 2100 (tzv. Žluťák). Dále se mohou
účastnit rukodělných aktivit, jež každý měsíc pořádá Klub Červenka, který je finančně podporován městem
Česká Třebová. Město Česká Třebová také zajistilo spolupráci se základní uměleckou školou, takže každý
měsíc jsou pořádána ve společenské místnosti DPS (tzv. Žluťák) hudební nebo hudebně-dramatická
vystoupení žáků ZUŠ. Jednou měsíčně zde také církev Římskokatolická a Evangelická slouží mše.
Pravidelně, počátkem každého měsíce, má veřejnost možnost využívat služby neziskové organizace
AUDIOHELP, z. s., která ve společenské místnosti DPS (tzv. Žluťák) poskytuje odborné služby sluchově
postiženým občanům.
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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 po víkendu (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 2018 využívalo službu týdenního stacionáře 10 uživatelů (dva uživatelé se stupněm závislosti II.,
čtyři uživatelé se stupněm závislosti III. a čtyři uživatelé se stupněm závislosti IV.). Průměrný věk uživatelů
byl 31,1 let.
K začleňování uživatelů do společenského prostředí napomáhají nejrůznější kulturní a sportovní aktivity,
výlety, návštěvy divadelních 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 2018 účastnili plavecké výuky v krytém plaveckém
bazénu v České Třebové a v měsíci dubnu zavítali do Malé scény na divadelní představení Ať žijí duchové,
pořádané domem dětí a mládeže. V polovině května se jeden uživatel zúčastnil plaveckých závodů v Ústí
nad Orlicí s názvem Plavání pro dobrou věc. Na konci měsíce obdrželi uživatelé dar z benefičního plesu
Za jeden provaz v podobě zahradního nábytku. Proběhla také zajímavá akce s názvem Vlak plný úsměvu,
které se uživatelé zúčastnili. V měsíci červnu ve spolupráci s Českými drahami, a.s. uživatelé navštívili
město Šumperk. Tradičně se také zúčastnili odpoledního programu Týdne sportu v České Třebové. Pro
velký zájem uživatelů byl na měsíc srpen domluven společný výlet do Brandýsa nad Orlicí, kde jsme
navštívili Labyrint a místní vyhlášenou cukrárnu. V září uživatelé zavítali na Světový den první pomoci,
který se konal na Starém náměstí v České Třebové. V tomto měsíci také vystoupili na Integračním dni
v Ústí nad Orlicí s taneční choreografií. Během měsíce října a listopadu absolvovali taneční lekce
v Dlouhoňovicích, které byly úspěšně zakončeny Věnečkem. V době adventu uživatelé prezentovali své
výrobky na Vánoční výstavě v Kulturním centru Česká Třebová a jako již každoročně se v polovině měsíce
prosince konala Vánoční besídka pro rodinné příslušníky. Zúčastnění byli seznámeni s hodnocením
uplynulého roku. Uživatelé předvedli pěkná taneční vystoupení a scénky, které nacvičili.
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Úsek evidence vozidel
Za rok 2018 bylo v registru silničních vozidel vedeného ORP Česká Třebová mimo jiné provedeno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1755 registrací osobního nebo nákladního motorového vozidla
34 registrací přípojného vozidla s celkovou hmotností nad 750 kg
118 registrací malého motocyklu do objemu motoru 50 cm3 a přívěsu do celkové hmotnosti
750 kg
171 registrací motocyklu o objemu motoru nad 50 cm3
99 vystavení duplikátů dokladů k vozidlu z důvodu ztráty nebo poškození
747 změn v registru silničních vozidel, např. změna barvy, změna bydliště provozovatele nebo
vlastníka vozidla atd.
162 záznamů o vyřazení vozidla z provozu
257 záznamů o zániku vozidla
142 výměn registračních značek

Porovnání úkonů prováděných na úseku vozidel
v letech 2016 - 2018
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Poplatky
V souvislosti s výkonem agendy evidence silničních vozidel bylo vybráno za správní poplatky 1 750 150 Kč.
Tato částka je příjmem obce Česká Třebová. Za poplatky v souvislosti s tzv. „ekologickou daní“ bylo
vybráno 380 000,-. Tato částka je příjmem Státního fondu životního prostředí ČR.

Úsek evidence řidičů

Stav bodového hodnocení

rok

1 b.

2 b.

3 b.

4 b.

5 b.

6 b.

7 b.

8 b.

9 b.

10 b.

11 b.

12 b.

Počet bodovaných
řidičů

K 31.12.2018 evidoval odbor dopravy 11 042 osob s řidičským průkazem. Za období roku 2018 bylo vydáno
nebo vyměněno 1 333 (národních) řidičských průkazů, 92 mezinárodních řidičských průkazů a 58 duplikátů
za ztracených či odcizených řidičských průkazů. V minulém roce bylo vydáno nebo vyměněno
142 paměťových karet do digitálního tachografu. V roce 2018 bylo z evidence řidičů vyřazeno z důvodu
odstěhování mimo působnost ORP Česká Třebová 189 řidičů.
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Odebrané řidičské průkazy
K 31.12.2018 eviduje ORP Česká Třebová 80 osob, kterým byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel
v trestním řízení nebo v přestupkovém řízení v souvislosti se spácháním vážného dopravního přestupku,
59 osob nemůže řídit z důvodu dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče a 97 osob nemůže řídit
motorová vozidla z jiného důvodů, nejčastějším z důvodu neprokázání odborné či zdravotní způsobilosti
řidiče.
Poplatky
V souvislosti s výkonem agendy evidence řidičských průkazů bylo vybráno za správní poplatky 527 625 Kč.
Tato částka je příjmem obce Česká Třebová.
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Silniční hospodářství
Na tomto úseku bylo vydáno 27 rozhodnutí o zřízení sjezdu, 43 rozhodnutí o zvláštním užívání pro uložení
inženýrských sítí, 47 rozhodnutí o zvláštním užívání pro stavební práce, 20 rozhodnutí o zvláštním užívání
za účelem konání veřejných akcí, pro předzahrádky, vyhrazená stání, za účelem
užití speciálního stroje a 16 stavebních povolení. Dále bylo vydáno 12 rozhodnutí o uzavírce pozemní
komunikace a 58 stanovení přechodné a místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Poplatky
V souvislosti s výkonem agendy silničního hospodářství bylo vybráno za správní poplatky 130 830 Kč. Tato
částka je příjmem obce Česká Třebová.

Přestupky
V roce 2018 bylo odboru dopravy oznámeno k projednání přes 7 100 přestupků v dopravě, z nichž 6 664
byly přestupky zjištěné automatizovaným radarovým systémem umístěným v obci Třebovice, 183 bylo
oznámeno Policií ČR, 267 oznámení učiněné městskou policií a zbytek připadá na oznámení jiných orgánů
nebo občanů České Třebové. Celková částka vybraná na pokutách za rok 2018 činí 4 183 644 Kč. Tato
částka je příjmem obce Česká Třebová. Dále odbor dopravy uložil 35 zákazů činnosti spočívající v zákazu
řízení motorových vozidel a vybral částku 65 500 Kč na nákladech správního řízení.

Porovnání počtu zjištěných přestupků automatickým
radarovým měřičem za jednotlivé měsíce v letech 2017 a 2018
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V roce 2018 bylo vedeno odborem dopravy 23 správních řízení o podmínění/odnětí řidičského oprávnění
z důvodu změny/ztráty zdravotní způsobilosti, kdy u většiny případů byla nařízena přezkoumání zdravotní
způsobilosti držitele řidičských oprávnění. Odebráním řidičského oprávnění skončila zhruba polovina
řízení. Odbor dopravy vedl 21 řízení o zadržení řidičského průkazu. Osmnáct 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, dvanáct řízení o upuštění od
výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

Zkoušky odborné způsobilosti řidičů
V roce 2018 bylo odborem dopravy v souvislosti s žádostí o nové řidičské oprávnění přezkoušeno
z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 379 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).
114 žadatelů muselo zkoušky opakovat. 6 žadatelů neuspělo ani při opakovaných zkouškách a řidičské
oprávnění jim nebylo uděleno.
Dále odbor dopravy provedl 17 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 opakovali
čtyři žadatelé, všichni čtyři opakované zkoušky vykonali.
Taxislužba
V současné době jsou v České Třebové evidováni čtyři taxikáři, z toho pouze dva vykonávají tuto živnost
aktivně.

Městská policie
Výsledky činnosti Městské policie v roce 2018
V roce 2018 vykonávalo službu u Městské policie dále jen (MP) Česká
Třebová celkem 16 strážníků. Od 1.7.2018 rozhodlo vedení Města
Česká Třebová o rozšíření početního stavu, a to celkem na 17 strážníků.
Bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení tohoto místa, což se nakonec
podařilo a početní stav strážníků MP byl naplněn od 01.01.2019.
Součástí Městské policie jsou i dvě pracovní místa Asistentů prevence
kriminality (dále jen APK), kteří jsou zařazeni do početního stavu MP.
Jejich činnost byla zaměřena především na působení ve vyloučené
lokalitě sídliště Borek. Jejich místních znalostí a respektu komunity
využívají jak školská zařízení, tak neziskové organizace působící v této
lokalitě. Přínosem činnosti APK bylo zlepšení školní docházky, čistoty a pořádku na sídlišti Borek, pomoc
při doručování písemností a identifikaci osob narušujících veřejný pořádek na základě dat z Městského
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kamerového dohlížecího systému, dále jen (MKDS). Další činností APK je jejich přítomnost na Úřadu práce
dle jejich požadavků, kde došlo ke zklidnění situace, takže již nedochází ke konfliktním situacím mezi
klienty a zaměstnanci Úřadu práce, ale ani mezi samotnými klienty, jak tomu bylo dříve. Projekt bude
pokračovat i v roce 2019.
Městská policie je zařazena do integrovaného záchranného systému. Při své činnosti spolupracuje s Policií
ČR, dále s Hasičským záchranným sborem (dále jen HZS), a to především se Sborem dobrovolných hasičů
Česká Třebová, ulice Chorinova, kteří pro nás zajišťují výjezdy k otevření uzamčených prostor, likvidace
rojů včel, ale i drobných výjezdů, na které HZS nevyjíždí. Další spolupráce je navázána se Zdravotnickou
záchrannou službou Ústí nad Orlicí a také Policií ČR, která pro nás připravuje různá cvičení na taktiku
zákroku.
MP zabezpečuje podle zákona o obecní policii místní záležitosti veřejného pořádku. V rámci plnění tohoto
stěžejního úkolu kromě jiného přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku. MP se zaměřila především
na obchůzkovou činnost, neboť přítomnost strážníků v ulicích města je tou nejlepší prevencí. V této
problematice je velkým pomocníkem při vykonávání této činnosti Městský dohlížecí kamerový systém
(dále jen MKDS), neboť veřejná prostranství, která jsou sledována MKDS, nemusí duplicitně kontrolovat
i hlídka MP a může být nasazená do míst, která nejsou MKDS sledována. Záznamy z MKDS využívá Policie
ČR, a to jak při objasňování trestné činnosti, tak při šetření a objasňování příčin dopravních nehod, jakož
i zjišťování řidičů, kteří ujeli, aniž by dopravní nehodu nahlásili. Záznamy z MKDS využívají i příslušné
správní orgány při projednávání protiprávních jednání.
Výrazně preventivní funkci má pult centralizované ochrany (PCO) osob a majetku, jenž provozuje více než
20 let Městská policie, a který je určen především ke střežení majetku Města Česká Třebová (školy, školky,
budovy městského úřadu, muzea, městské knihovny, kulturního centra, dopravního terminálu apod.), dále
pak majetek organizací města (Teza, s.r.o., Eko Bi s.r.o., Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.).
Za dobu existence PCO vždy dokázali strážníci účinně zasáhnout v případech pokusů o narušení objektů
vloupáním a minimalizovali tak škody způsobené městu.
MP se ve své činnosti zaměřuje okrajově i na problém drogově závislých osob, neboť tato činnost spadá
především do kompetence Policie ČR. Zjištěné poznatky k těmto osobám nebo k podezřelým místům, kde
dochází k distribuci drog jsou předávány Policii ČR k dalšímu opatření. I do budoucna budeme na úseku
ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi pokračovat v důsledné kontrole míst, kde je zakázáno
kouření, tzn. okolí škol a míst určených pro hromadnou přepravu osob, stejně tak jako v kontrolách
restauračních zařízení a diskoték a osob, nakupujících alkohol v obchodech a jeho následném předávání
známým a kamarádům mladším 18 let.
Strážníci absolvovali v průběhu roku několik školení z oblasti novelizace právních předpisů, včetně
poskytování zdravotní pomoci, což mohli zúročit přímo v terénu, při záchraně lidských životů. Pro
bezpečný pohyb v kolejišti byli proškolení instruktorem drážního úřadu.
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.
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Městská policie
Srovnání celkového objemu pokut v letech 2016 - 2018
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Případy protiprávního jednání zjištěné v roce 2018
Celkový počet zjištěných případů protiprávního jednání
•

•

•

8 636

z toho dopravních

8 282

o

6 664

z toho úsekové měření

241

z toho ostatních
o

§ 4 přestupky proti městským vyhláškám

96

o

§ 5 přestupky proti veřejnému pořádku

31

o

§ 7 přestupky proti občanskému soužití

7

o

§ 8 proti majetku

o

ostatní

o

§35 alkohol + cigarety

96
4
20

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

6 987

Další úkony při dohledu nad záležitostmi veřejného pořádku
Počet výjezdů na žádost policie ČR

94

Počet odchycených zvířat
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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 je ve městě vydávána Ročenka Českotřebovska. Mimo obsáhlých informací o městském
úřadě (telefonní čísla, platné vyhlášky a nařízení, správní poplatky, plán nakládání s odpady v daném roce
apod.) obsahuje i informace o příspěvkových organizacích města a obcích našeho správního obvodu.
Informace o spolcích a sdruženích, které ve městě působí v různých zájmových oblastech. Dále jsou zde
uvedeny kontakty na zdravotnická zařízení. Ordinační hodiny jednotlivých lékařů a rozpis pohotovostní
služby zubních i praktických lékařů. Významnou součástí jsou též informace o jízdních řádech vlaků
a autobusů, či o událostech ve městě v uplynulém roce.

OIK TV
Město Česká Třebová dlouhodobě formou dotace podporuje činnost regionální televize. Jejím
prostřednictvím jsou občanům poskytovány informace o dění v našem městě i regionu Pravidelně jsou
připravovány reportáže z jednání zastupitelstva města i o zajímavých kulturních, sportovních nebo
vzdělávacích akcích.

Hromadné sdělovací prostředky
V regionálním denním tisku byla v průběhu roku 2018 věnována celá řada článků našemu městu. K tomu
přispělo i pravidelné pořádání tiskových konferencí.

Setkání s občany
Jednou z možností předávání informací jsou i pravidelná setkání s občany. V roce 2018 se uskutečnilo
několik veřejných projednání, například beseda s občany o zachování provozu Krematoria Česká Třebová,
nebo veřejné představení projektu Modernizace železničního uzlu Česká Třebová.

Českotřebovské noviny
Českotřebovské noviny vychází od roku 2016. Jejich vydáváním je pověřena městská knihovna. Noviny
vychází jednou měsíčně nákladem 7 200 Kč a jsou zdarma doručovány do všech domácností ve městě.
Od března 2018 je možné v novinách inzerovat. V závěru roku 2018 se změnilo složení redakční rady. Více
viz str. 28.
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Informace poskytované veřejnosti
Statistika návštěvnosti oficiálních stránek města www.ceska-trebova.cz

Počty návštěvníků webových stránek města srovnání za
r. 2016, 2017 a 2018
Prosinec
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Květen
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Leden
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Počet návštěvníků 2018

Leden
9548

Únor
7929

Březen
8295

Duben
8024

Květen
8578

Červen
8953

Červenec
7274

Srpen
8275

Září
7629

Říjen
9882

Listopad Prosinec
8324
6024

Počet návštěvníků 2017

11385

8845

10389

8829

9290

10691

7256

8301

7744

8782

8482

7155

Počet návštěvníků 2016

9539

9163

9670

9129

9911

10609

7727

8685

9004

8885

8971

8051

Zdroj: [IS MěÚ]

Rok 2016
Celkem

109 344
den

Průměry

Rok 2017

měsíc

Rok 2018
107 149

98 735

299 den

293 den

271

9 112 měsíc

8 929 měsíc

8228
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Turistické informační centrum a propagace
Turistické informační centrum a propagace
Provoz TIC Česká Třebová v prostorách v přízemí budovy radnice na Starém náměstí byl 27.06.2018
ukončen. Od 01.07.2018 zahájilo TIC svoji činnost nově v recepci výstavní budovy Městského muzea
Česká Třebová v Klácelově ulici. Došlo tak k logickému propojení dominantní turistické atraktivity našeho
města s nabídkou služeb, které k cestovnímu ruchu patří.
TIC má nyní příznivější a prodlouženu otevírací dobu, která je shodná s otevírací dobou výstavní budovy
muzea, a to každý den, kromě pondělí, od 08:00 do 18:00 hodin. Občané a návštěvníci města mají
i v nových prostorách k dispozici PC s přístupem na internet, možnost skenování, kopírování a tisku.
V nových prostorách TIC je zajišťován předprodej na akce pořádané Kulturním centrem Česká Třebová,
prodej vstupenek přes sítě Ticketportal a Ticketstream nově zajišťuje prodejna PROBIT Elektro v Nádražní
ulici č. p. 982.
Staré prostory TIC v budově radnice zůstaly i nadále otevřeny a v provozní době MěÚ jsou zde veřejnosti
poskytovány základní služby, tzn. PC s přístupem na internet, skenování, kopírování a tisk.
Ve dnech 15.–18.02.2018 se v Praze na Výstavišti v Holešovicích konal 27. ročník středoevropského
veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2018. Se svojí samostatnou expozicí, stylizovanou v duchu oslav
740 let od první zmínky, se zde představila i Česká Třebová. Zájemcům byl k dispozici široký sortiment
informačních materiálů i propagačních předmětů města. Stejně jako v předchozích letech bylo i v roce
2018 možno v naší expozici ochutnat pivo z místního pivovaru FALTUS. Celkem se u naší expozice zastavilo
a o město se aktivně zajímalo 421 návštěvníků.

Město Česká Třebová se jakožto turistický cíl prezentovalo v roce 2018 v těchto médiích:
•
•
•
•
•
•

TIM – ve dvojčísle červenec–srpen,
týdeník „5 + 2“ – v dubnové, květnové, červencové a listopadové příloze,
MF DNES – příloha Léto v kraji, Advent,
publikace SOS Servis Česká Třebová, Ústí nad Orlicí,
tiskoviny v rámci projektu „Půjčovny kol ČD v Pardubickém kraji 2018“,
tiskoviny vydané u příležitosti konání Mezinárodního cyklistického závodu „REGIONEM ORLICKA
LANŠKROUN 2018“,
• informační panel společnosti Daruma umístěný v Ústí nad Orlicí,
• 5 x spotové reklamy v rádiu Orlicko,
• internetové portály www.vychodni-cechy.info, www.vyletnik.cz, www.rodinnevylety.cz,
www.tipynavylet.cz, www.turistika.cz.
V roce 2018 jsme ve spolupráci s Městským muzeem Česká Třebová vydali, u příležitosti oslav 740 let
města, omalovánku „V dobré společnosti – Z historie města Česká Třebová“.
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Zdroj dat: Odbory a oddělení MěÚ Česká Třebová, IS CZECH Point, statistiky HZS ČR a MP Česká Třebová,
ČSÚ, webové stránky obchodních společností zřizovaných městem Česká Třebová.

Zpracovali: Vedoucí jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Česká Třebová.
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