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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
tato v pořadí již čtvrtá „Výroční zpráva města a městského úřadu“ byla vypracována za
účelem poskytnutí co nejdetailnějšího vhledu do činnosti městského úřadu a organizací
zřizovaných městem Česká Třebová v předešlém roce 2019. Věříme, že v této publikaci
naleznete všechny informace, které očekáváte, přehledně zpracované a vhodné k dalšímu
užití dle Vašich potřeb.

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

15 315

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
Rozloha

79,71 km2

Počet obyvatel

17 928

Obce

Česká Třebová, Přívrat,
Semanín, Třebovice, Rybník
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Přehled významných setkání a společenských událostí
12.01.2019 Tříkrálový koncert
•

Další ročník Tříkrálové sbírky byl ukončen koncertem v kostele sv. Jakuba. Celkem se v České Třebové
vybralo 244 504 Kč.

16.01.2019 Setkání vedení města s podnikateli
•

Dne 16. ledna se v obřadní síni českotřebovské radnice uskutečnilo setkání vedení města se zástupci místních
firem, Hospodářské komory a bankovního sektoru.

25.03.2019 Sportovec roku 2018
•

V obřadní síni českotřebovské radnice se uskutečnilo slavnostní předání cen nejlepším sportovcům našeho
města za rok 2018 (viz str. 6).

28.03.2019 Českotřebovský Ámos 2019
•

Ke Dni učitelů 28. března proběhlo slavnostní předávání cen Českotřebovský Ámos. (viz str. 7).

29.03.2019 Slavnostní setkání starostky města s HC Kohouti Česká Třebová
•

V obřadní síni českotřebovské radnice se uskutečnilo slavnostní setkání starostky města Česká Třebová s hráči
HC Kohouti Česká Třebová, kteří nedlouho předtím vyhráli krajskou hokejovou ligu.

14.05.2019 Den Země

•

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

17.05.2019 Univerzita třetího věku
•

V obřadní síni městského úřadu se uskutečnilo slavnostní ukončení 3. ročníku Univerzity třetího věku, jejíž
programy připravuje DDM Kamarád Česká Třebová.

24.05.2019 Ceny města KOHOUT 2018
•

Na slavnostním večeru v Kulturním centru Česká Třebová byly předány ceny českotřebovským osobnostem
roku 2018 (viz str. 8).

18.06.2019 Poděkování hasičským sborům, které se podílely na likvidaci požáru dne na sídlišti Lhotka
•

V obřadní síni českotřebovské radnice se uskutečnilo slavnostní setkání starostky města Česká Třebová
s veliteli hasičských sborů, které se 3. června podílely na likvidaci požáru bytového domu č. p. 177 a 178 na
Lhotce v České Třebové.

24.08.2019 Piknik v Javorce
•

Kulturní centrum ve spolupráci s DDM Kamarád, Městským muzeem, Rosa rodinným centrem, ZŠ Na Rovině
a DS Hýbl uspořádalo rozloučení s prázdninami v parku Javorka.

02.09.2019 První školní den

•

Prvňáčky na ZŠ Ústecké i ZŠ Nádražní přivítala v jejich první školní den kromě paní učitelky i paní starostka,
která dětem popřála mnoho štěstí a samé jedničky.

17.09.2019 Konference o trase plavebního kanálu Dunaj – Odra - Labe

•

Starostka města Mgr. Magdaléna Peterková se 17. září na českotřebovské radnici sešla se zástupci z Krajského
úřadu Pardubického kraje. Tématem jednání byla územní rezerva vytvořená pro plánovanou trasu kanálu Dunaj
- Odra - Labe, která už dlouhé roky komplikuje rozvoj České Třebové a dalších obcí v okolí.
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18.09.2019 Miniveletrh sociálních služeb
•

Dnes na návštěvníky malého sálu Kulturního centra Česká Třebová čekalo celkem dvacet poskytovatelů
sociálních služeb, kteří prezentovali svoji činnost.

19.09.2019 Barevný den s odpady
•

Děti ze základních a mateřských škol se na Starém náměstí zábavnou formou seznámily s problematikou
třídění odpadů.

24.10.2019 Udílení medailí připomínajících 75. výročí konce Karpatsko-dukelské operace
•

Ocenění převzala od spolku Červené barety paní Božena Ivanová a pan Vasil Timkovič, kteří se na bojích v
Dukelském průsmyku osobně podíleli. Kromě válečných veteránů obdržel medaili také iniciátor dnešní
schůzky Jaroslav Hubený a město Česká Třebová.

28.10.2019 Den vzniku samostatného Československa
•

Starostka města Mgr. Magdaléna Peterková dnes položila pamětní věnec u celkem sedmi památníků v České
Třebové. Stalo se tak v doprovodu místostarostů Ing. Dalibora Zeleného, Mgr. Josefa Kopeckého a ředitelky
městského muzea Mgr. Jany Voleské.

11.11.2019 Den válečných veteránů
•

Den 11. listopad byl tradičně věnován památce válečných veteránů.

17.11.2019 Slavnostní večer ke 30. výročí listopadových událostí roku 1989
•

Velký sál Kulturního centra Česká Třebová hostil slavnostní večer při příležitosti 30. výročí od pádu
komunismu v bývalém Československu.

01.12.2019 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
•

Adventní čas dnes začal v České Třebové rozsvícením vánočního stromu a dalších světelných prvků na Starém
náměstí.

31.12.2019 Silvestrovský ohňostroj
•

Po přípitku, ve kterém starostka města Magdaléna Peterková popřála všem příchozím mnoho štěstí v novém
roce 2020, začal po šesté hodině na Starém náměstí silvestrovský ohňostroj, kterému přihlíželo mnoho
příchozích.
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Sportovci roku 2018
Za vynikající výsledky v uplynulém roce byli oceněni českotřebovští sportovci, kteří se
sešli v obřadní síni MěÚ Česká Třebová.
I v letošním roce se v obřadní síni města sešli nejlepší českotřebovští sportovci. V pondělí 25. března 2019 je
přivítala starostka města Magdaléna Peterková spolu s místostarostu Josefem Kopeckým.
Poděkování z rukou vedení města v kategorii mládež přijala Justýna Bouchalová, která se zúčastnila MS v Korei
v disciplíně rádiový orientační běh, kde dosáhla na stříbro a bronz v družstvech. Dále Denis Dvořák, jenž obsadil
4. místo na mezinárodním MČR juniorů v motokrosu. Za účast v mistrovských soutěžích byla oceněna Karolína
Hyláková, která se od útlého věku věnuje sportovní kynologii. Dále Adam Mísař, jenž obsadil 3. místo na MČR
mládeže v kuželkách, Sára Viktorie Serbousková, která zvítězila ve 20 běžeckých závodech mimo dráhu z 21
absolvovaných a juniorský reprezentant ČR v judu Vít Škrkoň. Nela Hýblová, několikanásobná krajská přebornice
v plavání, jejíž doménou jsou motýlkářské, znakařské a kraulařské tratě, se předání osobně nezúčastnila. Ze
slavnostního odpoledne byli omluveni také volejbalisté Lukáš Vašina a Ondřej Unzeitig (TJ Sokol Česká Třebová
II). Za vynikající výsledky v kategorii dospělých byly oceněny tři ženy. Cyklistka Monika Simonová
(Cyklotrénink F. Trkal), vítězka Extraligy Masters a Moravského poháru. Adéla Stránská (Českotřebovský
běžecký klub Iscarex), která mimo jiné na Velké Kunratické získala 1. místo a zaběhla traťový rekord. Hana
Wiedermannová za 1. místo v rakouské kuželkářské lize a 3. místo na světovém poháru s rakouským družstvem v
Zaprešči. Gratulaci za ženský oddíl hokejbalu TJ Lokomotiva Česká Třebová převzala Lucie Rudová.
Hokejbalistky v loňském roce už popáté obhájily 2. místo na MČR. Dalším oceněným kolektivem se stal oddíl
kuželek TJ Lokomotiva Česká Třebová. Mužstvo mužů hraje mezinárodní soutěž Interligu. Do pamětní knihy se
zapsali dva zástupci, Václav Kolář a Jiří Hetych st. Zakončení patřilo oddílu volejbalu TJ Sokol Česká Třebová II,
který má dlouhodobé úspěchy s mládeží a vychoval mnoho vynikajících českých reprezentantů. Oddíl získal
společně ze ZŠ Nádražní statut partnerské školy při Českém volejbalovém svazu.
Oceněné sportovce navrhla Sportovní komise města Česká Třebová za úspěchy, které přesahující hranice města i
České republiky.
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Českotřebovský Ámos 2019
Uskutečnil se první ročník ankety o nejoblíbenějšího učitele v České Třebové.
Ke Dni učitelů 28. března proběhlo slavnostní předávání cen Českotřebovský Ámos. První ročník ankety, kterou
vyhlásilo město Česká Třebová, zahájilo vystoupení Sloník Toník v podání Veverek a Ježečků z mateřské školy
U Koupaliště.
Celkem 14 cen předala starostka města společně s místostarosty Daliborem Zeleným a Josefem Kopeckým. Pro
tuto příležitost vytvořil keramické obrazy Jakub Šich.
Po vyhlášení cen vystoupil školní sbor českotřebovského gymnázia pod vedením Kamily Pavlíkové. Nechyběly
krátké scénky na úvod jednotlivých písniček a tanec.
Českotřebovský Ámos 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mateřská škola Česká Třebová, Habrmanova ul. – Jana Faltysová
Mateřská škola Česká Třebová, U Koupaliště – Irena Brůnová
Mateřská škola Česká Třebová, U Stadionu – Ludmila Pechancová
Mateřská škola Česká Třebová, Vinohrady – Zdeňka Šatopletová
Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ul. – Mgr. Milan Michalski
Základní škola Česká Třebová, Nádražní ul. – Mgr. Iva Kovářová
Základní škola Česká Třebová, Ústecká ul. – Mgr. Stanislav Beneš
Základní škola Česká Třebová Na rovině – Barbora Jasanská
Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí – Mgr. Iva Fikejsová
Základní umělecká škola Česká Třebová – Mgr. Milada Hamplová
Gymnázium Česká Třebová – Mgr. Jan Watroba
Vyšší odborná škola a Střední škola technická – Ing. Josef Kajš, Mgr. Tomáš Slezák
Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová – Iveta Mutlová, DiS
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Ceny města za rok 2018
V pátek dne 24. května 2019 byly v Kulturním centru Česká Třebová předány CENY
MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ za rok 2018.
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.
Za rok 2018 byli oceněni:
Pro oblast sportu:
•
•
•

Pan Lukáš Vašina – za úspěchy dosažené v týmu vicemistrů Evropy U20 ve volejbale.
Paní Adéla Stránská – za úspěchy dosažené v reprezentačním týmu ČR v atletice, sekce běhy.
Pan Lubomír Vašina — za 20. ročník Týdne sportu.

Pro oblast kultury:
•
•
•

Smíšený pěvecký sbor Bendl a mužský pěvecký sbor Il Rifugio — za koncert ke 100. výročí vzniku
republiky.
Pan Michal Horák – za autorskou výstavu grafik a fotografií „Díky Janům“.
Paní Alice Formánková – za výtvarný happening Kobylinec 2018.

Předáno bylo i mimořádné ocenění Cena starostky města Česká Třebová. Tuto cenu získal:
•

Zapsaný spolek Za jeden provaz – za mimořádnou aktivitu ve prospěch handicapovaných osob.
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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 a 85 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
obcích“).
V průběhu celého roku 2019 vycházelo složení Zastupitelstva města Česká Třebová z výsledků komunálních voleb,
které proběhly v roce 2018. Celkem došlo během roku 2019 ke dvěma změnám ve složení Zastupitelstva města Česká
Třebová a jedné návazné změně ve složení Rady města Česká Třebová.
Dne 9. dubna rezignoval na post zastupitele JUDr. Martin Netolický, za kterého do Zastupitelstva města Česká
Třebová nastoupil následujícího dne MUDr. Igor Paar. Dne 31. října rezignoval na post zastupitele Martin Fišer, za
kterého do Zastupitelstva města Česká Třebová nastoupila následujícího dne Soňa Mužíková. Vzhledem k tomu, že
Martin Fišer byl v době rezignace na post zastupitele zároveň členem Rady města Česká Třebová, zvolilo
Zastupitelstvo města Česká Třebová na svém jednání dne 9. prosince 2019 na uvolněné místo radního Ing. Bc. Aleše
Spirmana.
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Zastupitelstvo města
Složení Zastupitelstva města Česká Třebová v roce 2019
Ing. Miloslav Cindr

Nestraníci

Jiří Ducháček

Česká pirátská strana

Martin Fišer *(do 31.10.2019)

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

Soňa Mužíková *(od 01.11.2019)

27 statečných

Bc. Zuzana Nejedlá, DiS.

Nestraníci

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. *(do 09.04.2019)

ČSSD s nestraníky pro ČT

MUDr. Igor Paar *(od 10.04.2019)

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

Ing. Bc. 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
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Zastupitelstvo města
Složení Rady města Česká Třebová v roce 2019
Mgr. Magdaléna Peterková

starostka

Ing. Dalibor Zelený

místostarosta

Mgr. Josef Kopecký

místostarosta

Martin Fišer *(do 31.10.2019)
Mgr. Jan Kovář
Mgr. Josef Menšík
Ing. Bc. Aleš Spirman *(od 09.12.2019)
Ing. Petr Skopal
Bc. Martin Voleský
Ladislav Vraspír

V roce 2019 proběhlo 6 jednání Zastupitelstva města Česká Třebová a zastupitelé na nich přijali 186 usnesení.
Jednání Rady města Česká Třebová proběhlo 32 a schváleno při nich bylo 1 396 usnesení.

Srovnání počtu přijatých usnesení orgánů města Česká
Třebová v letech 2014 - 2019
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Příspěvkové organizace města
• Kulturní centrum Česká Třebová
Sídlo: Nádražní 397, 560 02 Česká Třebová
Telefon: 465 531 840
Ředitel: Mgr. Josef Kopecký, (statutárním zástupcem je od 01.12.2018 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: JUDr. Magdaléna Peterková
E-mail: socialni@socialnisluzbyct.cz
• Městská knihovna Česká Třebová
Sídlo: Smetanova 173, 560 02 Česká Třebová
Telefon: 732 756 827, 605 125 323 (pobočka Parník)
Ředitelka: Mgr. Gabriela Boháčková
E-mail: info@moderniknihovna.cz
Internetové stránky: http://moderniknihovna.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 města
• 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. 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

12

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
o Pohřební služba a krematorium
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

13

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
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Obchodní společnosti města
Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.
Společnost působí od roku 1994 jako provozovatel veřejného vodovodu, kanalizace a ČOV v České Třebové a
dále v obcích Přívrat, Němčice, jako provozovatel veřejného vodovodu. Společnost je dlouhodobě odborně,
technicky a ekonomicky stabilní s trendem meziročního přiměřeného rozvoje. Společnost vlastní od roku 1998
osvědčení o autorizaci pro obor vodohospodářských staveb.
o
o
o
o
o
o
o
o

Výroba a dodávka pitné vody
Odvádění a likvidace odpadních vod
Provoz čističky odpadních vod
Montáže vodovodů
Montáže kanalizací
Čištění kanalizace tlakovým vozem
Monitorování kanalizace
Čištění septiků

Sídlo: Kozlovská 1733, Česká Třebová, 560 02
Telefon: 465 531 043
Jednatel: Ing. Jiří Šilar
Výkonný ředitel: Ing. Jan Carba
E-mail: info@vsct.cz
Internetové stránky: https://vsct.cz/
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Správní obvod obce s rozšířenou působností Česká Třebová
Městský úřad Česká Třebová je obecním úřadem obce 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
S účinností od 01.04.2019 byl usnesením Rady města Česká Třebová schválen nový Organizační řád Městského
úřadu Česká Třebová s tím, že bylo vytvořeno nové pracovní místo mediálního asistenta. Počet zaměstnanců
zařazených do městského úřadu tak byl navýšen o jedno pracovní místo, tj. na celkový počet 91 zaměstnanců.

Výběrová řízení
V roce 2019 se uskutečnilo celkem 6 výběrových řízení.

Odbor

Počet uchazečů

1.

Oddělení vnitřní správy – ověřování, CZECH Point

14

2.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

7

3.

Oddělní vnitřní správy – podatelna

35

4.

Mediální asistent

7

5.

Asistent prevence kriminality městské policie

1

6.

Strážník městské policie

3
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Městský úřad Česká Třebová
Organizační schéma platné ke dni 31.12.2019
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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 2019 bylo schváleno celkem pět obecně závazných vyhlášek.
OZV 1/2019 o regulaci provozování hazardních her
2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
3/2019 o místním poplatku ze psů
4/2019 o systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území města Česká Třebová a o systému nakládání se stavebním odpadem
5/2019 o době nočního klidu

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

Podané stížnosti a petice
2015

2016

2017

2018

2019

Stížnosti

7

13

12

5

6

Stížnosti dle § 175 správního řádu
Petice

4
3

2
2

6
0

6
3

9
1

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 2019 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

Počet žádostí
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Odvolání proti rozhodnutí

2015

2016

2017

2018

2019

20
0
0

19
5
0

20
0
0

12
5
0

25
3
3
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Kancelář tajemníka
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 2015–2019
Číslo usnesení ZM, kterým byly přísedící
zvoleni
2016

Počet přísedících

usnesení ZM č. 32/2016

1

usnesení ZM č. 147/2016

4

2017

0

2018

usnesení ZM č. 104/2018

1

2019

usnesení ZM č. 177/2019

2

Volby
V roce 2019 se v našem městě uskutečnila volba poslanců Evropského parlamentu. Občané našeho města mohli
uplatnit své volební právo v 17 volebních okrscích ve dnech 24. a 25.května 2019.

Volební účast při volbách
do Evropského parlamentu
byla v České Třebové 28,96%

3617

8872

Nezúčastnění voliči
Zúčastnění voliči

V porovnání s volební účastí v rámci celé České republiky (28,72 %), byla volební účast v České Třebové o 0,24%
vyšší. Z počtu 3617 odevzdaných hlasovacích lístků bylo platných 3592, tedy 99,31%.
V okrskových volebních komisích pracovalo celkem 114 členů. Výdaje související s konáním voleb do Evropského
parlamentu 352.435,60 Kč
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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 17 928
obyvatel.

Struktura obyvatelstva města – občanů ČR – v České Třebové ke dni 31.12.2019
celkem

0-14

15-59

60+

muži

ženy

15 315

2 320

8 520

4 475

7 467

7 848

Počet obyvatel města Česká Třebová srovnání za
r. 2016 - 2019
15600

15580

15550
15500

15487
15463

15450
15400

15350

15315

15300
15250
15200
15150
Celkem
2016

2017

21

2018

2019

Oddělení správních činností
Stav a pohyb obyvatel – občanů ČR – v České Třebové
2016

2017

2018

2019

0

-19

-16

-36

Počet přihlášených osob

257

214

289

238

Počet odhlášených osob

348

285

300

357

Saldo migrace

-91

-71

-11

-119

Přírůstek/úbytek

-91

-90

-27

-155

Ukazatel
Přirozený přírůstek/úbytek
obyvatel

Počty úmrtí
za r. 2016 - 2019

Počty narozených
za r. 2016 - 2019
200

185

184

180
180
163
160

180
180

152

179

148

140
120

175

100
171
80

170

60
40

165

20

0

160
Počet narozených
2016

2017

2018

Počet úmrtí
2019

2016
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2017

2018

2019

Oddělení správních činností
Agenda matriky
Počet svatebních obřadů
80

76
73

75

72

70

69

65
60

58

67

55

62

50

56

45

40
35
30
25
20
15

9

10
5
0

3

3

5

3

2

0

3

1

3

1

3

1

5

3

2

2016

2017

2018

2019

Přívrat

3

9

3

1

Rybník

3

5

3

3

Semanín

0

2

1

2

Třebovice

3

1

3

5

Česká Třebová

67

56

62

58

Celkem

76

73

72

69

Svatební obřady
Obřadní síň

Park
Javorka

Jiné vhodné
místo

Církevní
sňatky

Česká Třebová

26

14

16

2

Přívrat

0

0

1

0

Rybník

0

0

3

0

Semanín

0

0

2

0

Třebovice

0

0

5

0

Místo obřadu
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Oddělení správních činností
Vítání občánků

Celkový počet slavnostně přivítaných dětí na Městském úřadu
v České Třebové (vítání občánků)
120

113
105

100

95

90

80

60

40

20

0
Vítání občánků
2016

2017

24

2018

2019

Oddělení správních činností

Agenda občanských průkazů
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

2016

2017

2018

2019

2 769 ks

2 545 ks

2271 ks

1902 ks

39 150 Kč

38 250 Kč

48 000 Kč

92 650 Kč

250

135

156

329

237

128

142

323

13

7

14

6

2016

2017

2018

2019

1 096 ks

1 262 ks

1 078 ks

923 ks

521 900 Kč

562 300 Kč

480 050 Kč

414 800 Kč

23

34

15

12

Agenda cestovních dokladů
Agenda cestovních dokladů
Počet vydaných cestovních
dokladů celkem
Výše vybraných správních
poplatků
Počet přestupků řešených na
úseku CP (ztráty, odcizení)
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Oddělení vnitřní správy
Srovnání počtu dokumentů přijatých podatelnou
v letech 2014–2018

16000

14172

15961

12000

14405

15368

14000

14823

10993
9806

10000

7640

8000

6532
6000

7957

7469
6936

6866

5562

4968

4000
2000
0
2015

2016

Datové zprávy

2017

Ostatní dokumenty

2018

2019

Dokumenty celkem

Czech POINT a ověřování dokumentů

Živnostenský
rejstřík

Insolvenční
rejstřík

Centrální registr
řidičů

Katastr
nemovitostí

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

Rok 2019

323

21

50

2

2

7

107

217

35

0

0
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Zdroj: [IS CZECH Point]
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Identifikace
osoby

Veřejný rejstřík

440

Seznamu
kvalifikovaných
dodavatelů
Základní
registry

Rejstřík trestů
PO

Rok 2016

Autorizovaná
konverze dat na
žádost
Datové
schránky

Rejstřík trestů
FO

Počty výstupů poskytnutých přes Czech POINT

Oddělení vnitřní správy
Struktura výstupů poskytnutých přes Czech POINT
v roce 2019
Základní registry

Datové schránky

Identifikace osoby

Seznam kvalifikovaných
dodavatelů

Rejstřík trestů FO

Autorizovaná konverze
dat na žádost

Katastr nemovitostí
Centrální registr řidičů

Rejstřík trestů PO

Veřejný rejstřík
Insolvenční rejstřík

Živnostenský rejstřík

Rejstřík trestů FO

Rejstřík trestů PO

Veřejný rejstřík

Živnostenský rejstřík

Insolvenční rejstřík

Centrální registr řidičů

Katastr nemovitostí

Autorizovaná konverze dat na žádost

Datové schránky

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Základní registry

Identifikace osoby

Za úkony spojené s poskytováním služeb v rámci terminálu Czech POINT bylo v roce 2019 vybráno 81 256 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 2019 vybráno 120 154 Kč.
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2019
3 738
808
4 591

3 479
622
4 101

Oddělení vnitřní správy
Krizové řízení
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

2019

87

7

1

1

0

0

Celkem za rok 2019 jednotky JSDHO podnikly 96 výjezdů. 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 ke špatnému stavu dopravních automobilů (dále jen DA), kterými disponovaly JSDHO ČT – Kozlov (36
let starý automobil AVIA 30 K DA 12), JSDHO ČT – Lhotka (18 let starý automobil VW Transporter, najeto 280.000
km) a také vzhledem k absenci DA u JSDHO ČT – Svinná bylo v roce 2018 rozhodnuto, že město Česká Třebová
podá žádost o poskytnutí státní účelové investiční dotace na pořízení 3 ks nových vozidel.
Město bylo se svojí žádostí o státní dotaci úspěšné, další výraznou finanční spoluúčast poskytl Pardubický kraj, takže
15.10.2019 mohly být příslušným jednotkám SDH města předány následující nové dopravní automobily:

Lhotka

Kozlov

Svinná

Specifikace
DA

FORD Transit Kombi
L3H2 Trend, 2,0, 96
kW/130 k

FORD Transit Kombi
L2H2 Trend, 2,0, 96
kW/130 k

FORD Transit Kombi
L2H2 Trend, 2,0, 96
kW/130 k

Kupní cena
včetně DPH

920 596,00 Kč

895 920,00 Kč

895 920,00 Kč

JSDH

Celková kupní cena automobilů byla hrazena: státní dotace 1 350 000 Kč, dotace Pardubického kraje 900 000 Kč,
dofinancování města Česká Třebová 462 436 Kč.
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Oddělení vnitřní správy

V roce 2019 získalo město Česká Třebová pro své jednotky SDH další dvě účelové státní dotace v celkové výši
211 626 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 (61 626 Kč) byla určena
na odbornou přípravu členů jednotek, úhradu nákladů za uskutečněný zásah a na věcné vybavení.
Dále město Česká Třebová v roce 2019 nakoupilo pro své jednotky SDH nové zásahové oděvy a obuv v celkové
částce 133 347,80 Kč s DPH. Na pořízení těchto ochranných prostředků přispěl Pardubický kraj dotací ve výši 89.000
Kč.
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Odbor právní
V souladu s celorepublikovým trendem nárůstu kriminality, můžeme tuto tendenci sledovat i ve městě Česká Třebová,
ale v daleko větším měřítku. V roce 2019 došlo v Pardubickém kraji k nárůstu trestných činů o 1,4 % a přímo v České
Třebové o takřka o 23 %. U přestupků je situace podobná, když došlo ke zvýšenému počtu spáchaných přestupků o
19,3 %.

Počet přestupků evidovaných v orgánech města
za jednotlivé roky bez úsekového měření v obci
Třebovice
4000
3000

3511

3363

3500
2667

2779

2013

2014

3177

2986
2502

2500
2000
1500
1000
500
0
2015

2016

2017

2018

2019

Většinu přestupků zjištěných strážníky řeší v rámci své pravomoci Městská policie Česká Třebová sama. Zbylé jsou
předány městskému úřadu k projednání. V roce 2019 Městský úřad Česká Třebová evidoval celkem 975 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 2019 bez
úsekového měření v obci Třebovice

Dopravní přestupky - 497

49,10%

50,90%

Ostatní přestupky - 478

V květnu 2017 vzniklo na odboru právním nové exekuční oddělení, jež postupně převzalo veškerou agendu vymáhání
pohledávek, což k 31.12.2017 činilo 1.719 věcí. Za dva roky se podařil snížit počet evidovaných nevymožených
pohledávek o více jak jeden tisíc a ke dni 31.12.2019 evidovalo exekuční oddělení cca 630 probíhajících exekučních
případů. V roce 2019 bylo zahájeno na 300 exekucí a celkem bylo vyhotoveno takřka 3.200 podání, což činní
v průměru cca 10 věcí na jeden pracovní den.
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Finanční odbor
Finanční hospodaření města
Rozpočet města pro rok 2019 zastupitelstvo města schválilo dne 11. 02. 2019. V průběhu roku 2019 byla provedena
celkem 3 rozpočtová opatření a celkový rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech činil +
11.831.000 Kč a ve výdajích celkem +19.651.200 Kč. Rozpočet byl i po jeho úpravách v průběhu roku schválen jako
schodkový, neboť předpokládal k financování zapojení úvěru na financování zateplení budovy MŠ Habrmanova ve
výši 9.720,2 tis. Kč i zapojení přebytků z hospodaření minulých let ve výši 5.500,0 tis. Kč.. Upravený rozpočet tak
předpokládal schodkové hospodaření v celkové výši 15.220,2 tis. Kč.
Výsledné saldo hospodaření je ve výsledku hospodaření r. 2019 zvýšeno celkem o 25.104,8 tis. Kč. Výsledné saldo
rozpočtu se podařilo realizovat zejm. překročením rozpočtovaných daňových příjmů (+ 11.402,4 tis. Kč), příjmů
z tříděného odpadu ( + 319,0 tis. Kč), příjmů z udělených pokut a sankcí (+ 683,8 tis. Kč) a příjmů z pronájmu majetku
a parkovacích míst (+ 288,3 tis. Kč). V r. 2019 naopak nedošlo k proplacení některých předpokládaných dotačních
prostředků v celkové výši 4.985,8 tis. Kč. Jejich proplacení tak bude součástí příjmů rozpočtu až v r. 2020. Na straně
výdajů rozpočtu došlo k nedočerpání výdajových položek rozpočtu v celkové výši 16984,6 tis. Kč. K nedočerpání
výdajů došlo zejm. u výdajů na opravy a investice do majetku města a jejich projektových dokumentací (- 8.917,6 tis.
Kč), výdajů oddělení informatiky (- 1040,9 tis. Kč), ostatních provozních a mzdových výdajů MÚ, městského
zastupitelstva a městské policie (- 2.990,9 tis. Kč), nerealizovaných výdajů na správu městských lesů a správu
nebytových prostor (- 470,3 tis. Kč) a výdajů na výkupy majetku (- 534,1 tis. Kč).

Souhrnné výsledky finančního hospodaření v roce 2019 v meziročním porovnání s výsledky
od roku 2014 jsou následující:
Výsledky dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu
r. 2015

r. 2016

r. 2017

r. 2018

skutečnost

skutečnost

skutečnost

skutečnost

upr. rozpočet

skutečnost

Příjmy po
konsolidaci

248827,8

257856,5

292818,8

330117,3

339516,0

347636,2

Výdaje po
konsolidaci

229266,5

237559,0

266716,7

357702,0

354736,2

357702,0

Saldo po
konsolidaci

19561,3

20297,5

26102,1

-27584,7

-15220,2

-9884,6

Financování – třída
8

-19561,3

-20297,5

-26102,1

27584,7

15220,2

9884,6

Ukazatel rozpočtu
v tis. Kč

31

r. 2019

Finanční odbor
Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek příjmů rozpočtu
Vlastním příjmy po
konsolidaci v tis. Kč

r. 2015

r. 2016

r. 2017

r. 2018

skutečnost

skutečnost

skutečnost

skutečnost

daňové

187088,6

205629,4

222810,5

242930,3

245594,2

256996,6

nedaňové

17886,2

15418,9

18833,2

17051,4

200096,6

16646,4

kapitálové

4199,9

4272,7

12896,0

1729,2

1622,1

1790,2

Celkem vlastní příjmy

209174,7

225321,0

254539,7

261710,9

267312,9

2754363,2

Neinvestiční dotace celkem

32938,0

30624,8

35727,3

40318,7

52887,7

52887,6

Investiční dotace celkem

6715,1

1910,7

2551,8

28087,7

19315,4

19315,4

248827,8

257856,5

292818,8

330117,3

339516,0

347636,2

Celkem příjmy po
konsolidaci

r. 2019
upr. rozpočet skutečnost

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
2015

2016

2017

2018

2019 upr.
rozpočet

2019
skutečnost

Běžné výdaje celkem

195089,1

192450,7

215740,7

241091,3

271854,4

262016,2

Kapitálové výdaje celkem

34177,4

45108,3

50976

116610,7

82881,8

75735,4

Běžné výdaje celkem

Kapitálové výdaje celkem
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Finanční odbor
Jednotlivé položky kapitálových výdajů byly v r. 2019 realizovány v těchto oblastech:

Kapitálový výdaj

tis. Kč

MŠ U Stadionu - úpravy sušárny na třídu

453,0

MŠ U Stadionu - zateplení budovy (PD)

201,1

MŠ Habrmanova - osazení zabezpečovacího zařízení objektu

135,8

MŠ Habrmanova - vzduchotechnika s rekuperací

814,5

MŠ Habrmanova - zateplení budovy

11400,6

ZŠ Ústecká - rekonstrukce sociálního zařízení - PD

1269,4

ZŠ Habrmanova - zateplení budovy

10811,2

ZŠ Nádražní - rozšíření skladu tělocvičny

379,8

ZŠ Nádražní - rekonstrukce učeben

47,7

Vánoční osvětlení fasády radnice

358,0

Městský kamerový dohlížecí systém

124,1

Rozšíření expozice Velorex - PD

213,0

Malá scéna - statické zajištění objektu - PD

356,9

Redigitalizace kina

2942,4

Krematorium - rekonstrukce prostor

4719,2

Dětské hřiště - sídliště Trávník

31,5

Dětské hřiště - sídliště Křib

38,6

Tenisová hala ul. Husova

98,5

Rekonstrukce chodníků průtah I/14

47,2

Rekonstrukce VO průtah I/14

7373,9

Rekonstrukce komunikace ul. Dukelská

3199,9

Rekonstrukce chodníků a VO ul. Podbranská

303,5

Rekonstrukce chodníků a VO ul. Litomyšlská

3049,0

Snesení NN veřejného osvětlení Lhotka

1276,7

Osazení VO přechodů pro chodce

96,8

PD - Regionální centrum pro nakládání s odpady

96,8

Ostatní projektové dokumentace

1049,9

Atletický stadion Na Skalce - úprava PD šatny a tribuna

199,8

Atletický stadion Na Skalce - komunální vysavač

519,1
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Single track Glacensis

14324,8

Svinná - veřejné osvětlení

228,6

Centrální retenční nádrž Borek - PD

409,3

Vodní hospodářství, územní plán a ostatní investice

174,2

Městská policie - vybavení

532,2

Požární sbory - hasící a ostatní vybavení

2912,8

MÚ - vybavení

45,0

MÚ - hlasovací zařízení

437,5

Programové vybavení a IT

276,3

Výkup majetku

2799,9

Transfer - minimalizace škod po požáru č.p.177a 178 Lhotka

1288,1

Transfery - Region Orlicko-Třebovsko

62,2

Transfery příspěvkovým organizacím

388,6

Transfery v oblasti sociální péče a zdravotnictví

248,0

V r. 2019 byl čerpán v rámci schváleného úvěrového rámce úvěr ve výši 9.720.128,46 Kč a těmito finančními
prostředky byla financována část investičních výdajů na zateplení a vzduchotechniku MŠ Habrmanova. Zůstatek
celkového úvěrového zatížení města k 31.12.2019 je 44.720.128,46 Kč.

Odbor majetku města
Správa majetku města
V 2019 roce proběhlo několik významnějších majetkových akcí, do majetku města byly získány od Státního
pozemkového úřadu ČR pozemky pro budoucí rozšíření zázemí cyklostezky do Rybníka, pozemek pod hrází u rybníka
„Utopeňák“, rozvojový pozemek pro skládku v Třebovicích, pozemky na Parníku sloužící pro přístup k rodinným
domům a bytovému domu čp. 502, přístupový pozemek k řadovým garážím a pozemek ve Skuhrově pro majetkové
narovnání pozemní komunikace. Dále byl vykoupen pozemek pro sjednocení parku u krematoria (p. Felcman).
Ve Svinné byl prodán jeden pozemek pro individuální výstavbu rodinného domu.
Dále byla Pardubickým krajem městu převedena budova zvláštní školy čp.2062 v Borku a od SKI KLUBU Česká
Třebová město získalo věž rozhodčích Na Horách.
Během celého roku probíhaly komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Peklo nad Zdobnicí a Opatov, které se dotýkají
majetku města Česká Třebová.
Pro jednání rady a zastupitelstva města byly připraveny podklady pro přijetí 572 usnesení.
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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 2019 odbor výstavby, jako obecný stavební úřad obdržel 992 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

2017
61
2
2
5
2

2018
55
11
14
3
2

2019
60
9
7
4
5

Stavby umístěné územním rozhodnutím
nebo územním souhlasem
2017
71
8
5
6
7

2018
60
9
4
1
2

2019
67
3
9
4
2

Přehled vyřízených podání dle zaměření
Povolené užívání staveb oznámením
o užívání stavby kolaudačním souhlasem
nebo kol. rozhodnutím
Česká Třebová
Rybník
Třebovice
Semanín
Přívrat

2017
65
4
2
5
3

2018
82
7
5
8
4

2019
73
3
12
2
1
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Další vydaná rozhodnutí, usnesení nebo
souhlasy
2017
401
51
72
44
19

2018
392
55
47
28
19

2019
422
38
62
24
22

Odbor rozvoje města a investic
V rozpočtu města Česká Třebová byla na údržbu, opravy a investice vyčleněna celková částka ve výši
97,0 mil. Kč. Mezi nejvýznamější dokončené nebo rozpracované stavební akce v roce 2019 patřily:
Mateřská škola Habmanova - zateplení objektu,
výměna zdroje tepla a nová vzduchotechnika celkové dílo bylo rozděleno na dvě části. První část
obsahuje práce na pavilonu B, spojovacím krčku a
hospodářském pavilonu, druhá část obsahuje práce
na pavilonu A. V rámci první části díla v roce 2019
byla provedena zejména výměna výplní otvorů,
zateplení obvodových stěn a střech pavilonu B,
spojovacího krčku a hospodářského pavilonu,
rekonstrukce kotelny a vzduchotechniky v
hospodářském
pavilonu
a
dodávka
nové
vzduchotechniky s rekuperací do tříd pavilonu B.
Předpokládané
náklady (Kč):
Náklady roku
(Kč):
Zahájení akce:
Ukončení akce:

19 961 370,00
2019
12 215 021,50
květen 2019
září 2020

Mateřská škola U Koupaliště - rekonstrukce
sociálního zařízení - pokračování. Práce spočívaly
ve vybourání stávajících obkladů, dlažeb a
zařizovacích předmětů včetně vodovodních baterií.
Nově provedeny obklady a dlažby, sanitární
vybavení, elektroinstalace - světelné a zásuvkové
obvody a svítidla, vybavení a výmalby.
Předpokládané
náklady (Kč):
Náklady roku 2019
(Kč):
Zahájení akce:

červenec 2019

Ukončení akce:

srpen 2019

360 000,00
359 931,91

Mateřská škola Vinohrady - rekonstrukce
sociálního zařízení - zahájení postupnéobnovy.
Práce spočívaly ve vybourání stávajících obkladů,
dlažeb a zařizovacích předmětů včetně vodovodních
baterií. Nově provedeny protiskluzové dlažby,
obklady, sanitární vybavení a výmalby.
Předpokládané náklady
(Kč):
Náklady roku 2019
(Kč):
Zahájení akce:
Ukončení akce:
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382 000,00
388 467,58
červenec 2019
srpen 2019

Odbor rozvoje města a investic
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, investiční akce byla dokončena.
Dotace byla ve výši 9.391.919,- Kč
Předpokládané náklady
(Kč):
Náklady roku 2019
(Kč):
Zahájení akce:

září 2017

Ukončení akce:

Květen 2019

34 185 000,00
10 811 221,80

Základní škola Nádražní - učebny školních dílen investiční akce byla dokončena v srpnu 2019, v rámci
akce byla realizována dodávka výpočetní techniky,
dodávka nábytku, dodávka vybavení a stavební
úpravy učebny dílen, Dotace ve výši 1.339.898,- Kč.

Předpokládané náklady
(Kč):
Náklady roku 2019
(Kč):
Zahájení akce:

červen 2019

Ukončení akce:

srpen 2019

1 605 000,00
1 535 561,80

Zvyšování bezpečnosti pro pěší podél silnice I/14 průtah Česká Třebová, 2. úsek - rekonstrukce
chodníků podél silnice I/14 od světelné křižovatky po
fy. KORADO. V celém úseku se jedná o výměnu
obrubníků a pokládku nové zámkové dlažby. V roce
2019 byly vyměněny obrubníky a to jako navazující
práce při obnově krytu vozovky I/14 provedenou
investorem ŘSD. V roce 2020 bude položena zámková
dlažba.
Předpokládané náklady
(Kč):
Náklady roku 2019
(Kč):
Zahájení akce:
Ukončení akce:
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24 000 000,00

duben 2019
září 2019
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Zvyšování bezpečnosti pro pěší podél silnice I/14
- průtah Česká Třebová, 2. úsek - v rozsahu
výměny VO ze 70. let 20. století novým VO v LED
technologii v úseku od světelné křižovatky
po fy. KORADO.

Předpokládané náklady
(Kč):
Náklady roku 2019
(Kč):
Zahájení akce:
Ukončení akce:

7 380 000,00
7 373 873,16
duben 2019
září 2019

Rekonstrukce ul.Dukelská
- rekonstrukce
chodníků a vozovky v ulici Dukelská a výstavba
parkoviště pro 6 osobních automobilů.

Předpokládané náklady
(Kč):
Náklady roku 2019
(Kč):
Zahájení akce:
Ukončení akce:

3 200 000,00
3 199 868,00
červenec 2019
září 2019

SKI areál Peklák - projekt Singletrack Glacensis
- nástupní místo Peklák - parkoviště pro osobní
vozidla s živičným krytem, odvodněné před
odlučovač ropných látek a retenční objekt do
splaškové kanalizace, parkoviště je vybaveno
veřejným osvětlením.

Předpokládané náklady
(Kč):
Náklady roku 2019
(Kč):
Zahájení akce:
Ukončení akce:
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13 275 000,00
11 724 470,45
červenec 2019
listopad 2019

Odbor rozvoje města a investic
V souladu s vyhlášenými dotačními programy Ministerstva kultury ČR a grantů Pardubického kraje na rok 2019 do
oblasti zachování a obnovy památkového fondu byly poskytnuty i dotace z rozpočtu Města Česká Třebová. Celková
částka, investovaná do oprav, restaurování
a přípravy obnovy kulturních památek v roce 2019,
je 4 298 076,- Kč. Podíl města Česká Třebová na této částce je 1 905 256,- Kč (podíl obcí Rybník, Přívrat a Semanín
je 235 022,- Kč), zbytek je hrazen z prostředků Římskokatolické farnosti a dotačních titulů (Ministerstvo kultury
ČR a Pardubický kraj).

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností (ORP) – Min. kultury
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 115.000,- Kč.
Program byl realizován v jednom výběrovém kole. Příspěvek byl použit na opravu této kulturní památky:
• vila na Tyršově nám. č.p. 81 (nynější budova ZUŠ) v České Třebové – obnova vstupních dveří, dvou obloukových
oken v přízemí a šesti oken v 1.patře

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
(MPZ) – Min. kultury
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 2019 dotaci ve výši 470 000,- Kč.
Z této dotace a z finančních prostředků města byly zrealizovány následující opravy:
• obnova tří schodišť u budovy kostela sv. Jakuba Většího v České Třebové
• obnova průčelní fasády radnice na Starém náměstí č.p. 77 v České Třebové

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019
Za pomoci příspěvků z tohoto dotačního programu Pardubického kraje byly realizované akce:
• obnova průčelní fasády radnice na Starém náměstí č.p. 77 v Č. Třebové
• restaurování renezančního erbu v průčelí budovy radnice na Starém nám. č.p. 77 v Č. Třebové
• obnova 12 ks oken ve spojovacím krčku mezi budovou gymnázia a vilou na Tyršově nám. č.p. 81 (nynější budovou
ZUŠ) v Č. Třebové
• restaurování pískovcového krucifixu na ul. Moravské v Č. Třebové
• restaurování pískovcového krucifixu na ul. Dr. Beneše v Č. Třebové
• restaurování krucifixu v Č. Třebové - Bezděkově
• restaurování pískovcového krucifixu na hřbitově v Č. Třebové - Kozlově
• restaurování kazatelny v kostele sv. Bartoloměje v Semaníně
• obnova bývalé márnice a zvonice v areálu hřbitova u kostela sv. Bartoloměje v Semaníně
• restaurování zvonu v areálu hřbitova u kostela sv. Bartoloměje v Semaníně
• obnova smírčího kříže v Semaníně
• restaurování sousoší Kalvárie v Rybníku
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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 2019 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 2019 ke kácení celkem 53 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, ve městě se tak objevilo 88 nových dřevin. Kromě stromů město vysadilo i další zeleň v rámci
sadových úprav u rotundy sv. Kateřiny, v prostoru Terminálu a doplnilo výsadby z projektu revitalizace (cca 350 keřů,
trvalek, travin a cibulovin). Město od loňských jarních měsíců zdobilo i 25 nových závěsných květináčů na sloupech
veřejného osvětlení, osázených sezónními květinami.
Revitalizace prostoru DPS - V roce 2019 byla započata poslední etapa revitalizace prostoru DPS. Na ploše „B“ byly
ošetřeny stávající dřeviny, vysazeno 7 nových vzrostlých stromů, stovky keřů, trvalek, travin a cibulovin. Hlavním
prvkem této plochy byla realizace dvou propojovacích nových mlatových chodníků a zhotovení zpevněné plochy –
odpočivadla osazeného i lavičkami.
Celková hodnota úprav na této ploše, a to včetně mobiliáře, přesahuje 480 tisíc korun. Práce budou finalizovány v roce
2020.

Pro možnou realizaci sadovnických úprav dalších ploch v následujících letech město zadalo v roce 2019 zpracování
studie obnovy parků nábřeží řeky Třebovky, zahrnující parky Na Zámostí, park Bezděkov a park Nábřeží Míru a
studie parku u krematoria a vybraných míst na hlavním hřbitově v České Třebové.
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Náklady – veřejná zeleň (v tis. Kč)

ROK

Zeleň na
kapitole 02

Park Javorka

Projekt
Tyršovo
náměstí

Projekt DPS

Služba zajišťované
Eko Bi s.r.o.
Prořezy,
Sekání
sekání,
ostatní
7 802,0
2 696,0

2017

1 467,7

405,4

0

216,1

2018

1 690,1

398,8

1 054,9

0

7 734,0

3 411,0

2019

1 663,8

386,6

126,4

0

7 677,6

3 458,6

Odpadové hospodářství
V roce 2019 byla úspěšně získána dotace ze Státního fondu životního prostředí na projekt Systém sběru, třídění a
zpracování odpadů 1. etapa - oddělený sběr ve výši necelých 7 mil. Kč. Tento projekt bude realizován v nejbližších
letech. Pro jeho úspěšné uvedení do života je třeba ještě vybudovat odpovídající infrastrukturu, proto byl během celého
roku 2019 připravován projekt na technologické vybavení odpadového centra. Žádost o dotaci bude podána v roce
2020.
Na podporu informovanosti mládeže a široké veřejnosti o životním prostředí se v roce 2019 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.
Během roku 2019 došlo k významnému navýšení počtu kontejnerových hnízd ve městě. Celkem přibylo 16 míst, kde
mohou občané odkládat své odpady. Kromě toho byly nově instalovány kontejnery na sběr kovových obalů, které již
několik měsíců dobře slouží.
Občanům je tedy dnes k dispozici ve městě celkem 78 separačních hnízd. Množství tříděného odpadu se meziročně
stále zvyšuje, v loňském roce se podařilo vytřídit 1 564,209 tun využitelných složek odpadů (papír, sklo, plasty, kov,
nápojový karton).
Náklady v oblasti odpadového hospodářství (tis. Kč)
ROK

Separovaný
odpad

Sběrný dvůr

Uložení
odpadu

Doprava

Chatové
oblasti

Černé skládky

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

2019

665,2

6182,7

4048,7

4600,0

810,4

400,0
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Živnostenský odbor
Živnostenský odbor podle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako obecní živnostenský úřad. Při
výkonu své činnosti se řídí zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů. Při kontrolní činnosti postupuje podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve
znění pozdějších předpisů. Podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů vede
evidenci zemědělského podnikatele.

Počet podnikatelů s platným živnostenským oprávněním
Fyzická osoba
Fyzická osoba zahraniční
Právnická osoba
Právnická osoba zahraniční

2 665
59
348
2

Celkem

3 074

651 podnikatelů má provozování živnosti přerušeno.

Přehled aktivních živnostenských oprávnění podle druhu
Koncesované živnosti
Ohlašovací volná živnost
Ohlašovací řemeslné živnosti
Ohlašovací vázané živnosti

331
2 710
1 374
384

Celkem

4 799

V roce 2019 živnostenský úřad provedl 27 kontrol a zpracoval 833 avíz (informací ze základních registrů). Na
správních poplatcích vybral 131 020 Kč. Celkem zpracoval 1 264 procesů, a to:
Název procesu

Počet

Adresa pro vypořádání závazků v provozovně

42

Avízo změn údajů osoby

330

Avízo změn údajů subjektu

62

Ohlášení živnosti

137

Oprava chyb zaviněných úřadem

3

Oznámení na úřady

8

Pokračování provozování živnosti

51

Přerušení provozování živnosti

138

Sankční řízení

16

Servis podnikatele

1

Výpis s údaji dle § 47

21

Výpis z rejstříku

50

Výzva k doložení pobytu

2

Zahájení (ukončení) provozování živnosti na provozovně
Změna dat při zápisu do VR

87
8
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Živnostenský odbor
Název procesu

Počet

Změna koncese

5

Změna ohlášení živnosti

86

Změna údajů týkající se pouze subjektu

127

Zánik živnostenského oprávnění

21

Žádost o koncesi

22

Žádost o opis rozsudku

7

Řízení o přestupku

1

Žádost o zrušení oprávnění

39

Počet podnikatelů s platným osvědčením zemědělského podnikatele
Fyzická osoba

43

Právnická osoba

3

Celkem

46

Pozn. Veškeré údaje jsou ke dni 27.01.2020
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Odbor školství, kultury a tělovýchovy
Školství
Město Česká Třebová v roce 2019 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

147

MŠ ČT,U Koupaliště

Brůnová Irena

90

74

MŠ ČT, U Stadionu

Pechancová Ludmila

112

96

MŠ ČT, Vinohrady

Herynková Jana

136

121

ZŠ ČT, Habrmanova

Mgr. Starý Tomáš

695

572

ZŠ ČT, Nádražní

Mgr. Kolář Radim

616

428

ZŠ ČT, Ústecká

Mgr. Vomáčková Pavlína

660

377

Dům dětí a mládeže

Mgr. Endyšová Jana

Neuvádí se

900

Základní umělecká škola

Holcová Jarmila

790

659

Demografický vývoj a naplněnost mateřských škol
Za posledních 10 let se v České Třebové narodilo průměrně ročně 155 dětí. Pro potřeby sledování vývoje
naplněnosti škol používáme údaje narozených dětí od 01.09. do 31.08., tj. školní rok.
Celková kapacita mateřských škol k 31.12.2019 je 512 dětí. Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 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.

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
počet

Počet narozených dětí v České Třebové
(vždy v období od 01.09. do 31.08.)

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

176

154

123

152

158

171

151

159

164

149

Školní rok
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Naplněnost MŠ k 30.09.2019
Narozené děti v období

MŠ U
Koupaliště

MŠ Habrmanova

MŠ U Stadionu

MŠ Vinohrady

Celkem

1.9.2012 - 31.8.2013
1.9.2013 - 31.8.2014
1.9.2014 - 31.8.2015

9
41
42

5
29
24

4
37
34

12
30
34

30
137
134

1.9.2015 - 31.8.2016
1.9.2016 - 31.12.2016
1.1.2017 – 31.8.2017

36
11
8

15
1
0

16
5
0

33
8
4

100
25
12

1.9.2017 – 30.9.2017

0

0

0

0

0

147

74

96

121

438

celkem

Naplněnost základních škol
Celková kapacita základních škol je 1971 žáků. K 31.12.2019 základní školy v České Třebové navštěvovalo 1377
žáků v 59 třídách, z toho bylo 695 dívek. Průměrná naplněnost tříd je 23,3 žáků na třídu. Na našich školách se také
vzdělávají cizinci, a to 4 žáci 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 111 žáků se zdravotním postižením, kteří se vzdělávají v běžných
třídách. S nimi pracuje 32 asistentů pedagoga.

Počty žáků v základních školách
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1294

1364

1316

1408
1395

1338

1312

1377

1412

1386

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

ZŠ Habrmanova

484

487

478

498

499

524

545

568

580

572

ZŠ Nádražní

466

482

481

487

491

474

479

439

441

428

ZŠ Ústecká

344

343

357

355

374

397

384

379

391

377

Celkový počet žáků

1294

1312

1316

1338

1364

1395

1408

1386

1412

1377

ZŠ Habrmanova

ZŠ Nádražní

ZŠ Ústecká

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 2019 byly vyhlášeny tři konkurzy, a to na místo ředitele Základní školy Česká Třebová, Nádražní ulice,
Mateřské školy Česká Třebová, Habrmanova a Základní umělecké školy Česká Třebová. Od 01.08.2019 byl do
funkce ředitele Základní školy Česká Třebová, Nádražní ulice jmenován Mgr. Radim Kolář, Mateřské školy Česká
Třebová, Habrmanova paní Hana Najmanová a Základní umělecké školy Česká Třebová paní Jarmila Holcová.
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Základní umělecká škola Česká Třebová
Hlavním úkolem školy bylo poskytování uměleckého vzdělání v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně
dramatickém. K 31.12.2019 školu navštěvoval historicky nejvyšší počet žáků, celkem 662. Výuka, kterou
zajišťovalo 28 učitelů, probíhala ve dvou budovách a pronajaté Malé scéně. Škola se v uplynulém roce velmi
výrazně podílela na kulturních akcích města. Pořádala desítky hudebních, tanečních a literárně dramatických
vystoupení včetně výstavy výtvarného oboru. V rámci výuky byla organizována odborná exkurze do Střední
uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové. Zde se žáci seznámili s výrobou kytar
a pianin.
Školu navštěvují dva mimořádně nadaní žáci (na základě doporučení školského poradenského zařízení pro
vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami), kteří jsou vyučováni podle individuálního vzdělávacího
plánu. V rámci podpůrných opatření byla těmto žákům navýšena hodinová dotace, upraven obsah vzdělávání a
v případě houslisty zakoupeny kvalitní hudební nástroje, které odpovídají jeho věku a schopnostem.
V rámci soutěží ZUŠ České republiky v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů, v komorní hře s převahou
dechových nástrojů, ve hře na akordeon a ve hře na elektronické klávesové nástroje získali žáci školy přední
umístění, dva z nich se probojovali do celostátního kola, kde získali 1. místo ve své kategorii.
Dva žáci úspěšně vykonali talentové zkoušky a byli přijati na Konzervatoř v Kroměříži, v Brně a na Střední školu
- Grafický design.
Během roku škola pokračovala v projektu „Odpolední matiné v Domě s pečovatelskou službou“, jehož náplní byla
vystoupení žáků hudebního oboru spolu s učiteli.
Vedení ZUŠ Česká Třebová navštívilo partnerské město Svit, kde se setkalo s kolegy obou uměleckých škol,
prohloubilo vzájemné partnerské vztahy a společně připravili plán další spolupráce v roce 2020.
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MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A KONCERTY
ZUŠKA na českotřebovském terminálu, díky Nadačnímu fondu Magdaleny Kožené se uskutečnila již potřetí
nejrozsáhlejší kulturní akce v historii České republiky ZUŠ OPEN 2019.
Také škola se opět zapojila do tohoto happeningu základních uměleckých škol a představila se v kombinovaném
dvoudenním programu. Žáci a učitelé všech čtyř oborů vystoupili na veřejném prostoru českotřebovského
dopravního terminálu na náměstí Jana Pernera. Za krásného počasí diváci shlédli Promenádní koncert, Tanec na
dlažbě, Výtvarné dílny pro veřejnost, Pouliční přednes. Na Starém náměstí byla slyšet hudba žáků kytarového
oddělení a bylo možno vidět práce žáků keramického oddělení. V rámci doprovodného programu ZUŠ OPEN se
uskutečnil Koncert Smyčcového orchestru bývalých žáků ZUŠ v Kostele svatého Bartoloměje v Semaníně a
venkovní výpal v milíři v Přívratě.
KONCERT KE TŘEM JUBILEÍM - byl věnován třem emeritním učitelům k jejich významnému životnímu
jubileu. Paní Jindřišce Vaníčkové, paní Janě Pasekové a panu Josefu Petrákovi.
25 LET DPS KAJETÁNEK – koncert k výročí dětského pěveckého sboru Kajetánek, na kterém společně
vystoupili současní a bývalí žáci i smíšený pěvecký sbor Bendl.
KONCERT K 17. LISTOPADU 1989 – slavnostní koncert k tomuto výročí pořádalo Město Česká Třebová.
V programu vystoupil Taneční orchestr ZUŠ a žákyně literárně dramatického oboru.

ZAHRANIČNÍ ÚSPĚCHY
Slovinsko - houslista Adam Janíček získal 1. místo na Mezinárodní houslové soutěži Oskara Riedinga v Celje,
dále cenu za nejlepší interpretaci koncertu Oskara Riedinga s pověřením hrát na koncertě s Komorní
ljubljaňskou filharmonií v Ljubljani. Ten se uskutečnil na podzim 2019.
Chorvatsko – houslista Adam Janíček vystoupil na Koncertě vítězů v Národním divadle ve Varaždinu.
Slovensko - Mezinárodní soutěžní přehlídka základních uměleckých škol SR a ČR ve hře na elektronické
klávesové nástroje v Povážské Bystrici. Filip Hrdlička získal v sólové hře Stříbrné pásmo. Filip a Matěj
Hrdličkovi získali v komorní hře Zlaté pásmo. Matěj Hrdlička a Tomáš Kupka získali v komorní hře el. kláves a
jiných nástrojů Zlaté pásmo.
Škola spolupracovala s umělcem Pavlem Zemenem, mladým pianistou, který je držitelem předních cen
z tuzemských i mezinárodních interpretačních soutěží. Ve spolupráci s Klubem přátel hudby proběhl odborný
seminář, do kterého se aktivně zapojili jak učitelé, tak žáci.
Aby se výuka pedagogů neustále zkvalitňovala a modernizovala, zapojila se škola do projektu ŠABLONY II,
který bude probíhat dva roky a který se týká dalšího rozvoje pedagogických dovedností a kompetencí, odborných
znalostí učitelů ZUŠ a v souladu s tempem rozvoje společnosti a nových trendů ve výuce. Učitelé absolvují celou
řadu vzdělávacích kurzů, odborných seminářů, workshopů a dalších vzdělávacích akcí, které budou hrazeny
z operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělání Šablony II - Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů
ZUŠ.
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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 31.12.2019 navštěvovalo DDM 900 účastníků (338 žáků, 13 dětí a 219 ostatních).
V organizaci pracují 4 pedagogové volného času a cca 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. V organizaci pracuje 93 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, Řetová, Dlouhá Třebová, Březová nad
Svitavou, Ústecká a Nádražní. Nově jsme začali spolupracovat se ZŠ Damníkov a Němčice. Od pondělí do pátku
nabízí využití volnočasový klub Rébus.
Mimo pravidelnou zájmovou činnost uspořádal DDM venku, ve vlastních prostorách nebo pronajatých prostorách
171 akcí. Těmito příležitostnými akcemi prošlo 14 972 účastníků.
Již několik let DDM čerpá grant Ministerstva vnitra z programu prevence kriminality. Projekt je zaměřen na klienty
o. s. Naděje v České Třebové, kteří mají sociální problémy. Program byl koncipován do pěti pátečních odpolední
a aktivity byly zaměřeny pro rodiče a děti, kde pro ně byly připraveny rukodělné činnosti, kurz vaření a zajímavé
přednášky s různými tématy.
Dům dětí a mládeže ve spolupráci se Základní školou Libchavy uspořádal v měsíci únoru okresní kolo Zeměpisné
olympiády pro žáky 2. stupně ZŠ a v dubnu okresní kolo Středoškolské odborné činnosti. I v loňském roce se
zapojil do programu EU pro neformální výchovu a vzdělávání Evropský sbor solidarity a 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 nacvičil
pohádku Královna přírodních sil.
DDM je zapojen do projektu OPZ a OP VVV (Šablony II).
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Městské muzeum Česká Třebová
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 2019 pak uspořádalo 6 výstav:
Výstavní budova Městského muzea Česká Třebová
- Stromy jako domy (24. ledna - 17. března 2019), přírodovědně zaměřená interaktivní výstava Moravského
zemského muzea, oddělení Dětské muzeum
- Železnice jako malovaná. Motivy vlaků, nádraží i železničářů ve výtvarném
(4. dubna - 26. května 2019), výstava uměleckých objektů dokumentujících výtvarnou tradici regionu

umění

- Nástup! 100 let skautingu v České Třebové (13. června - 1. září 2019), výstava mapující skautské hnutí v našem
městě od jeho vzniku do dnešních dní
- Od košilky k rubáši aneb narození a smrt v české lidové kultuře (19. září - 10. listopadu 2019), výstava
Regionálního muzea v Chrudimi pojednávající o lidových zvycích a obyčejích při zlomových okamžicích lidské
existence – narození a smrti
- Třpytivé svátky (1. prosince 2019 - 5. ledna 2020), výstava betlémů, vánočních ozdob a dekorací z muzejních
i soukromých sbírek
Ke každé výstavě byl připraven doprovodný program určený školám a další program pro rodiny s dětmi s názvem
Sobota v muzeu.
Prostory Kulturního centra Česká Třebová
- Mozaika tradiční lidové kultury Pardubického kraje (2. května - 30. června 2019), putovní výstava Muzea
v přírodě Vysočina představující významné fenomény lidové kultury, které byly pro svoji jedinečnost zapsány na
krajský seznam nemateriální kultury.
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.
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Kromě pravidelných seminářů uspořádalo muzeum i řadu mimořádných přednášek (např. cyklus přednášek ke
30. výročí listopadových událostí, přednášky pro svazy zdravotně hendikepovaných, prohlídky kostela pro
návštěvníky města) a dalších akcí (např. přednáška o historii města hra a pro děti na téma Pověst o znaku České
Třebové v rámci akce Piknik v Javorce, Muzejní noc v Chaloupce Maxe Švabinského, autorské čtení v rámci
oslav 100 let skautingu, exkurze pro rodopisce, workshop pro žáky místních škol ke 30. výročí listopadových
událostí).
Muzeum také iniciovalo oslavy 170. výročí provozu na trati Česká Třebová – Brno a 95. výročí otevření nové
staniční budovy v České Třebové. V rámci oslav se uskutečnily tyto akce:
- Výstava Železnice jako malovaná. Motivy vlaků, nádraží i železničářů ve výtvarném umění
- Komentované promítání filmových ukázek Českotřebovská železnice objektivem filmové kamery
- Nostalgická jízda parním vlakem z České Třebové do Letovic a zpět
- Komentované prohlídky řídicího stavědla a staniční budovy
V létě zmiňovaného roku se uskutečnil třetí příměstský tábor s názvem Od kroku k pokroku. Děti se formou
soutěží a her v rámci našeho regionu seznamovaly s historickými epochami.
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 2019 navštívilo muzeum a jeho programy 9702 osob. Turistické informační centrum, které muzeum
provozuje, navštívilo 6759 osob. Počet zaměstnanců ve sledovaném roce (přepočtené úvazky) činil 8,95.
Organizace hospodařila s vyrovnaným rozpočtem.
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Městská knihovna Česká Třebová
V roce 2019 se do knihovny zaregistrovalo 2 440 uživatelů, z toho 770 dětí do 15 let. O skutečně odvedených
výkonech vypovídá lépe spíše počet návštěv. Těch bylo celkem 92 698. Během celého roku navštívilo knihovnu
40 374 návštěvníků. Dalších 52 324 návštěv bylo on-line a každým rokem tento počet vzrůstá. Naši čtenáři nemusí
chodit osobně, pokud chtějí prodloužit své výpůjčky nebo vyřídit rezervaci. Zvládnou to odkudkoli skrze náš
katalog. Rozlišujeme tedy návštěvy na ty fyzické a na virtuální. Pro českotřebovskou veřejnost bylo nakoupeno a
zpracováno 4 364 nových dokumentů k vypůjčení. V půjčovnách bylo k dispozici 142 titulů docházejících
periodik. Knihovna sídlí ve dvou budovách, má 5 oddělení, 5 skladů, 1 externí sklad, je otevřena 53 hodin týdně,
6 dní v týdnu, on-line se nezavírá. Mimo provozní dobu lze využít službu vracení do biblioboxů. V roce 2019 bylo
přes bibliobox vráceno 6 768 dokumentů. Veřejné prostory knihovny a pobočky jsou pokryty signálem wifi
s bezplatným přístupem na internet. 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 1 279 tituly v nabídce. Stálicí jsou deskové hry, kterých nabízíme 281.
V roce 2019 se podařilo uspořádat celkem 287 vzdělávacích a kulturních akcí. Převažovaly akce pro děti
podporující čtenářství a volnočasové aktivity. Během celého roku nabízíme nejrůznější lekce pro žáky MŠ, ZŠ,
SŠ a školní družiny. Letos se těchto vzdělávacích akcí uspořádalo 89 a zúčastnilo se jich 1 736 žáků. Pozornost
jsme věnovali také školení v oblasti informačních technologií, v rámci kterých jsme zasvětili 337 dospělých do
základů počítačové gramotnosti. Po celý rok 2019 probíhali tyto akce: 2. ročník projektu s Knížkou do života,
6. ročník projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka, 6. ročník celoroční soutěže Lovci perel,
6. ročník projektu Postav si a naprogramuj si svého robota. Pokračujeme v pravidelném předčítání a vyrábění pro
děti na dětském oddělení Matyldino pohádkohraní (vznik 2009). Děti se schází pravidelně první úterý v měsíci,
povídají si o přečtených knížkách, poslouchají úryvky z vybraných knih a nakonec si k dané tématice něco vytvoří
nebo si pohrají, pro děti od 0 do 10 let.
Už v roce 2018 jsme se zapojili do projektu S knížkou do života. Začali jsme systematicky pracovat s rodiči a
jejich dětmi do 4 let a vzniklo Knižní klubíčko. Scházíme se pravidelně 1x za měsíc na dětském oddělení, kde si
společně čteme, hrajeme a povídáme. Pro starší a nemohoucí občany nabízíme donáškovou službu a pravidelné
výpůjční dny v Domě s pečovatelskou službou a dojíždění s knihami do Domova pro seniory.
Knihovna se také zapojila do celostátních akcí typu Noc s Andersenem, Týden knihoven, Březen - měsíc čtenářů,
Den pro dětskou knihu.
Mezi nejúspěšnější akce knihovny v tomto roce patřil festival Pohádkový listopad, beseda s Vlastimilem
Vondruškou a Arnoštem Vašíčkem. Dalšími velmi úspěšnými kulturními akcemi byla výstava pracovnic knihovny
Knihovnice vystavují a cestopisná beseda Michaely Hrdé: Island nalehko.
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Díky aktivní účasti v projektových výzvách Ministerstva kultury a Pardubického kraje se knihovně podařilo získat
191 000 Kč, které byly použity při realizaci akce pro děti s rodiči Pohádkový listopad, na modernizaci technického
vybavení (nákup nového serveru a počítačů určených ke vzdělávání) a na nákup zvukových knih.
Knihovna je zapojena do projektu Kniha na cestu. Knihovnička je umístěna v nádražní hale ČD v České Třebové.
Za rok 2019 do ní bylo umístěno 6 542 dokumentů. 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.
V únoru 2019 se spustila nová verze webových stránek, včetně nové mobilní verze.
Během roku knihovna pokračovala i v procesu digitalizace. Aktuálně zpřístupňuje dvě lokální periodika
(Českotřebovských novin a Českotřebovského zpravodaje).
Všechny dokumenty jsou veřejně přístupné z internetu, což je unikát. 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/zpravodaj
Od července 2016 do prosince 2019 vydávalo město Česká Třebová ve spolupráci s Městskou knihovnou Česká
Třebová informační měsíčník pro občany města – Českotřebovské noviny.
Dne 9. prosince 2019 zastupitelé města schválili fúzi Českotřebovských novin a Českotřebovského
zpravodaje, ze které vyplynulo mimo jiné následující:
• Od ledna 2020 se mění název městského periodika na Českotřebovský zpravodaj.
• Uzávěrka pro posílání příspěvků je vždy 14. den v měsíci.
• Nově bude možné objednat si otištění vzpomínky na zesnulé ve zpravodaji u Pohřební služby městské
společnosti Eko Bi s. r. o. na adrese Hřbitovní 1160, Česká Třebová.
Účelem Českotřebovských novin bylo poskytovat občanům informace o dění ve městě Česká Třebová, z
městského úřadu a od místních organizací nejen v oblasti kultury, školství, volného času a sportu. Za
vydávání novin odpovídalo město Česká Třebová a Městská knihovna. Periodikum bylo vydáváno v souladu se
zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších
zákonů, a evidováno u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem E 22480.

52

Odbor školství, kultury a tělovýchovy
Kulturní centrum Česká Třebová
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 2019 KC uspořádalo 147 filmových projekcí v kině Svět pro veřejnost (pravidelně v pondělí,
ve středu a v sobotu, nově jsme zařadili program Bio senior za zvýhodněné vstupné), 7 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 2019 byla 9.859 diváků na 147 projekcích. Návštěvnost kina byla rekordně vysoká
a díky vhodnému nasazení žádaných titulů byla o více než 40% vyšší než v loni. V průměru tedy 67 diváků na
jednu projekci. Kino promítá ovšem i pro jednoho diváka.
KC v roce 2019 pořádalo již 21. ročník Bennewitz festivalu, jehož patronem byl opět houslový virtuos Jaroslav
Svěcený. Na festivalu vystoupil:
Jaroslav Svěcený (a jeho Svěcení jara)
Bennewitzovo kvarteto
Komorní orchestr Jaroslava Kociana
Filharmonie Hradec Králové se svou show Queen Night, koncert byl beznadějně vyprodán
Sopotnická filharmonie (se svou MissaLaetare - Radostná mše)
Smíšený pěvecký sboru Bendl , který vystoupil v rodišti Antonína Bennewitze v Přívratě.
KC pořádalo také 15. ročník Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka, tentokrát s podtitulem
„Ebenovský rok“ a byl věnován 90. výročí narození vynikajícího varhaníka Petra Ebena. Na slavnostním
zahajovacím koncertu bylo předvedeno jeho významné dílo Job s uměleckým přednesem syna Marka. Festival
obsahoval celkem 4 koncerty s mezinárodní účastí vynikajícího maďarského varhaníka Balázse Szabó a litevského
sboru In campo aperto. Festivalu předcházel externí koncert Václava Uhlíře v Řetové spojený s žehnáním a
prohlídkou nově opravených varhan.
Záštitu nad oběma festivaly převzal ministr kultury, hejtman Pardubického kraje a starostka města Česká Třebová.
Mezi abonentní cykly, které KC připravilo patří Kruh přátel hudby (7 koncertů;, sezóna 2018/2019: rekordních
132 abonentů, sezóna 2019/2020: rovněž 132 abonentů) a divadelní předplatné (12 divadelních představení
v jarní sezóně s 233 abonenty a na podzim s 230 abonenty). V rámci abonentních cyklů vystoupila řada
vynikajících interpretů jako Soňa Červená, Ivo Kahánek, Boris Prýgl, Jiří Lábus, Martin Dejdar a mnoho dalších.
Mimo divadelní předplatné se nám podařilo zajistit velmi žádaný titul Shirley Valentine se Simonou Stašovou
v hlavní roli. Z významnějších koncertů můžeme uvést vystoupení skupiny Žalman a Kamelot.
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KC zaštiťuje činnost těchto spolků:
- Divadelní soubor Hýbl, který v roce 2019 nastudoval hru Na správné adrese
- Velký swingový orchestr, který měl dva koncerty, hostem byla Anička Slováčková
- Loutkářský soubor Čtyřlístek předvedl jarní pohádku a tradiční Mikulášskou nadílku
- výtvarná skupina Maxmilián
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.
K našim již tradičním akcím patří Léto v Javorce, jehož součástí jsou páteční filmové projekce, čtvrteční koncerty
a nově i středeční pohádky.
Na závěr prázdnin jsme uspořádali:
- PIKNIK v Javorce – akce pro celou rodinu, kde nechyběly dílničky pro děti, pohádky, historická přednáška
a hra o vzniku znaku města,
- výtvarný happening KOBYLINEC.
Počasí nám přálo a všechny naše akce byly hojně navštěvovány.
K adventním akcím patří Rozsvěcení vánočního stromu, projekt Česko zpívá koledy a především adventní trhy na
Nádražní ulici s bohatým doprovodným kulturním programem.
V roce 2019 navštívilo kulturní pořady KC 13 099 osob (tj. o 18% více než v roce 2018), jedná se o pořady se
vstupným (na mnoho akcí je vstupné dobrovolné a přesný počet diváků se tak nedá sledovat).
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Podpora města v oblasti sportu, kultury a vzdělávání
Pro rok 2019 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 2019 – rozděleno
2 689 957 Kč;
Program na podporu sportovních akcí – rozděleno 140 139 Kč;
Program na podporu projektů zaměřených na opravu, údržbu a modernizaci sportovních a kulturních
zařízení pro rok 2019 – rozděleno 650 000 Kč;
Program na podporu kultury a vzdělávání pro rok 2019 – rozděleno 313 682 Kč;
Program na podporu mezinárodních akcí v rámci EU a Norska pro rok 2019 – rozděleno 133 157 Kč;
Program na podporu vrcholového sportu pro rok 2019 – rozděleno 80 00 Kč;

Dotace byly poskytovány také na základě individuálních žádostí, a to v celkové výši 2 333 500 Kč.
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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 2019 byl přidělen byt 17
občanům, z toho byly dva byty přiděleny občanům, kteří se ocitli v tíživé situaci v důsledku požáru panelového
domu na Lhotce. Rekonstrukce bytů v DPS v Masarykově ulici čp. 1400 byla ukončena v červnu 2019, následně
byla zahájena v tomto objektu rekonstrukce sklepů. V tomto roce začalo být vice využíváno středisko osobní
hygieny v DPS Masarykova 1400, jehož provoz byl zahájen koncem roku 2018.
V Semanínské ulici se nachází 67 sociálních bytů a v průběhu roku 2018 bylo 5 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.
Dne 18. září 2019 se uskutečnil v Kulturním centru MINIVELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, a to za hojné účasti
poskytovatelů sociálních služeb působících v našem městě. Následně pak 20. listopadu 2019 proběhlo setkání
s poskytovateli sociálních služeb a členy Komise pro sociálně-právní ochranu dětí.

Dotace do sociální oblasti a zdravotnictví
• V roce 2017 bylo z prostředků města rozděleno formou individuálních dotací 2 268 000 Kč.
Naděje
1 380 000 Kč
ČČK – Oblastní spolek Ústí n. Orlicí
338 000 Kč
Nadační fond „S námi je tu lépe!“ Orlickoústecké
200 000 Kč
nemocnice
Dotace na základě dalších individ. žádostí
350 000 Kč
nestátních subjektů a soc. zařízení

Zapojení do projektu: „Resocializační program pro děti“
V roce 2019 se do výše uvedeného projektu zapojilo 8 dětí ze sociálně vyloučené lokality. Program byl zaměřen
na děti v péči kurátora pro děti a mládež z důvodu rizikového chování, rizikovosti prostředí, v němž žijí či se
pohybují. Tematicky byl program orientován na vybrané, potencionálně rizikové oblasti, individuální příčiny
rizikového chování a jeho následky, např. nezájem rodičů, vědomí vlastní role a vlastní hodnoty, práce s vlastní
agresí, zvládání zátěžových situací a zdravé fungování ve společnosti. Témata byla probírána zážitkovou formou
s cílem ukázat jednotlivé situace, možné reakce na ně a byly nabídnuty i jiné způsoby jednání než ty, které děti
běžně užívají nebo jsou užívány v rodinném prostředí, a které mohou vést ke konfliktu s okolím, případně se
zákonem.
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Sociální služby Česká Třebová
K 31. 3. 2019 ukončil své aktivní působení ve funkci ředitele pan Bc. Josef Jurenka. Stalo
se tak na jeho vlastní žádost podanou v souvislosti s odchodem do starobního důchodu.
K 1. 4. 2019 byla do funkce ředitelky jmenována JUDr. Magdaléna Peterková, Ph.D.
Příspěvková organizace Sociální služby Česká Třebová poskytovala v České Třebové
v roce 2019 tři druhy sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
v platném znění, a sice:
1. Domov pro seniory (kapacita 101 lůžek, obsazenost 101/101)
2. Týdenní stacionář (kapacita 12 lůžek, obsazenost 10/12)
3. Pečovatelská služba (ambulantní (vč. provozu Střediska osobní hygieny), terénní)
V průběhu roku 2019 byla zaregistrována nová služba:
4. Odlehčovací služba (kapacita 4 lůžka, registrována s účinností od 1. 1. 2020)
K 31. 12. 2019 zaměstnávala organizace celkem 104 zaměstnanců.

Akce realizované pro uživatele v roce 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bowling v Národním domě Česká Třebová
Karnevalové odpoledne
Masáž s paní Medunovou
Keramický kurz s paní Mutlovou
Přednáška v Domově pro seniory – Nový Zéland
Pálení čarodějnic s opékáním
Canisterapie a dogdancing s paní Pucherovou
Klub Červenka v Domově pro seniory
Výlet do Zlína „Vlak plný úsměvu“
Výlet s Českými drahami do Slatiňan s prohlídkou zámku a hřebčína
Účast na doprovodném programu Týdne sportu na náměstí České Třebové
Světový den první pomoci v České Třebové
Přednáška s panem Rudolfem Krautschneiderem
Výlet do Litomyšle s návštěvou muzea a městského sportoviště
Přednáška o včelách s paní Lomarovou
Minigolf Ústí nad Orlicí
Integrační den v Ústí nad Orlicí s tanečním vystoupením uživatelů
Ples Berenika Vysoké Mýto
Halloweenský večer s opékáním
Taneční kurzy v Dlouhoňovicích
Taneční večer na ukončení Tanečních
Účast na akcích města Česká Třebová – velikonoční a vánoční výstavy, společenské a sportovní akce
Mikulášská besídka se sdružením Za jeden provaz
Vánoční besídka pro rodiče v Týdenním stacionáři
Štědrovečerní večeře
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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.
Cíle poskytování sociální služby
➢ zajistit základní životní potřeby (čistota, strava, oblečení, zdraví, orientace, komunikace a mobilita)
uživatelů
➢ pomocí skupinových i individuálních aktivit udržovat motorické, sociální a psychické schopnosti a
dovednosti každého uživatele
Zásady poskytované sociální služby:
➢ Podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů.
➢ Individuální přístup ke každému uživateli v závislosti na jeho potřebách, zájmech a míře soběstačnosti.
➢ Respektování práv uživatelů, především práva na lidskou důstojnost.
➢ Respektování náboženského vyznání uživatelů.
Cílová skupina (okruh osob, kterým je služba určena)
Sociální služby Česká Třebová poskytují pobytovou sociální službu domov pro seniory osobám, jejichž
soběstačnost v oblastech péče o vlastní osobu (čistota, strava, oblečení, zdraví, orientace, komunikace a mobilita)
je snížena především z důvodu věku (od 65 let věku), případně změn zdravotního stavu (od 27 let věku) tak, že
nejsou zajištěny jejich základní životní potřeby. Z tohoto důvodu vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby. Současně však potřebnou péči již není možné zajistit v jejich domácím prostředí (např. s pomocí
terénních či ambulantních sociálních služeb). Preferovány jsou osoby s trvalým bydlištěm v České Třebové a
spádových obcích či s vazbou na rodinné příslušníky zde žijící.
Služba není poskytována v těchto případech:
a) osoba žádá sociální službu, která není poskytována (nepatří do registrované cílové skupiny),
b) není dostatečná kapacita k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální
služby:
• zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
• osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
• chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla Sociálními službami Česká Třebová vypovězena smlouva
v době kratší než 6 měsíců před podáním nové žádosti o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování
povinností vyplývajících ze smlouvy.
Kapacita Domova pro seniory v roce 2019 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 2019 byla 97%. Průměrný věk uživatelů k datu 31.12. 2019 činil 83 let. Většina
uživatelů měla přiznán příspěvek na péči II. a III. stupně. V roce 2019 celkem do Domova pro seniory nastoupilo
36 uživatelů, pobyt z důvodu úmrtí ukončilo 37 uživatelů a 1 uživatel službu ukončil odchodem do soukromí.
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Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je terénní i ambulantní služba, jejímž posláním je pečovat o uživatele se sníženou
soběstačností, kteří potřebují pomoc druhé osoby při péči o svou osobu a domácnost tak, aby mohli co nejdéle
zůstat v jejich přirozeném domácím prostředí a žít plnohodnotný život za důstojných podmínek. Cílová skupina
uživatelů zahrnuje seniory a osoby se zdravotním postižením (nad 40 let).
V roce 2019 využívalo pečovatelskou službu 185 uživatelů (z tohoto počtu využívalo 139 uživatelů terénní službu,
19 uživatelů ambulantní službu a 27 uživatelů kombinaci obou forem poskytování). Nejstarším uživatelem
pečovatelské služby je 99-letá paní, o kterou se vzorně stará rodina, pečovatelská služba pouze dopomáhá.
Nejmladším uživatelem pečovatelské služby je 48-letý muž.
Personál Pečovatelské služby pečuje o své uživatele ve všední dny i v odpoledních hodinách, v rozmezí od 6.30
do 20.30 hodin. O víkendech je zabezpečován pouze rozvoz obědů. O svátcích není pečovatelská služba
poskytována.
Od 1. 10. 2018 funguje nové Středisko osobní hygieny, které se nachází v přízemí zadního traktu Domu s byty
zvláštního určení, 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 ve dnech pondělí až pátek je od 8:00 hod. do 14:30 hod.
Uživatelé pečovatelské služby se mohou stát členy Svazu tělesně postižených, Klubu důchodců, Svazu postižených
civilizačními chorobami (Dia a Kardio klub), jejichž pravidelné schůze se konají ve
společenské místnosti Domu s byty zvláštního určení, Masarykova 2100 (tzv. Žluťák). Dále se mohou zúčastnit
rukodělných aktivit, jež každý měsíc pořádá Klub Červenka finančně podporovaný městem Česká Třebová. Město
Česká Třebová dále zajistilo součinnost se Základní uměleckou školou, každý měsíc žáci ZUŠ pořádají hudební
nebo hudebně-dramatická vystoupení ve společenské místnosti Domu s byty zvláštního určení. Církev
římskokatolická a evangelická zde slouží jednou za 14 dní mše. Pravidelně, počátkem každého měsíce, má
veřejnost možnost využívat služby neziskové organizace AUDIOHELP, z.s., která ve společenské místnosti Domu
s byty zvláštního určení poskytuje odborné služby sluchově postiženým občanům.
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Týdenní stacionář
Týdenní stacionář je zařízení Sociálních služeb Česká Třebová, poskytující služby osobám s lehkým až těžkým
zdravotním postižením. Hlavním cílem je zabezpečení pobytu a služeb sociální péče osobám s mentálním,
tělesným a zdravotním postižením, kteří nemohou z nejrůznějších důvodů žít ve svém přirozeném prostředí.
Služba je poskytována v prostorách na adrese Lhotka 172, 560 02 Česká Třebová. Pro činnost Týdenního
stacionáře jsou vyhrazeny bezbariérové prostory.
Poskytovanou sociální službou směřujeme ke zkvalitnění života uživatelů, zvýšení jejich soběstačnosti, a to
takovým způsobem, který vede k důstojnému životu, pocitu jistoty a bezpečí. Služba vychází z individuálních
potřeb jedinců, podporuje jejich osobní růst a schopnosti tak, aby uživatelé dosáhli co nejvyšší míry samostatnosti
a jejich závislost na službě se snižovala. Každý uživatel je veden, podle jeho zdravotních možností a schopností,
k co největší nezávislosti na pomoci druhé osoby.
Začleňování uživatelů do společenského prostředí napomáhají nejrůznější kulturní aktivity, návštěvy divadel,
výlety a možnost vzdělání. 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. Ke každému uživateli je přistupováno individuálně, jsou respektovány jeho potřeby a přání a je mu
napomáhánov plnění jeho osobních cílů.
Cílovou skupinou uživatelů Týdenního stacionáře jsou mladiství a dospělí, obou pohlaví
s mentálním, tělesným a zdravotním postižením, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby. Týdenní stacionář
je určen občanům z České Třebové, při nenaplněné kapacitě lze přijímat uživatele i z jiných obcí mimo okres Ústí
nad Orlicí v rámci především Pardubického kraje.
Dolní věková hranice uživatelů je stanovena na 16 let, horní 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. Kapacita zařízení je 12 uživatelů.
Dosahování hlavních cílů je zabezpečeno prostřednictvím systému plánování individuálního rozvoje uživatelů
služeb, včetně systému hodnocení a stanovení odpovědnosti za řízení programů rozvoje.
Dle § 47 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se Týdenní stacionář zavazuje zajistit uživateli v Týdenním
stacionáři:
ubytování, stravu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a při osobní hygieně, nebo poskytnutím
podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociální poradenství, pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktů se
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, dopravu do stacionáře
V roce 2019 byl celkový počet uživatelů 10, z toho 4 ženy a 6 mužů. Ve věkové hranici 18 – 26 se jednalo o 6
uživatelů a ve věkové hranici 27 – 64 let o 4 uživatele.
Průměrný věk uživatelů Týdenního stacionáře je 31 let.
10% uživatelů pobírá příspěvek na péči v I. stupni (lehká závislost), 30% ve stupni II. (středně těžká závislost),
20% ve stupni III. (těžká závislost) a 40% ve stupni IV. (úplná závislost).
Sociální služby Česká Třebová spolupracují od roku 2013 s firmou KOMPAKT s. r. o. Poděbrady, která zapůjčila
pro sociální službu Týdenní stacionář nový automobil Dacia Dokker. Toto vozidlo je využíváno k dopravě
uživatelů z jejich bydliště do Týdenního stacionáře a k cestě zpět domů. Dále automobil slouží pro přepravu stravy
z kuchyně Domova pro seniory do Stacionáře. Uživatelé Týdenního stacionáře jsou automobilem dováženi také
na kulturní a sportovní akce ve městě a okolí.
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Úsek evidence vozidel
Za rok 2019 bylo v registru silničních vozidel vedeného ORP Česká Třebová mimo jiné provedeno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1699 registrací osobního nebo nákladního motorového vozidla
41 registrací přípojného vozidla s celkovou hmotností nad 750 kg
128 registrací malého motocyklu do objemu motoru 50 cm3 a přívěsu do celkové hmotnosti 750 kg
154 registrací motocyklu o objemu motoru nad 50 cm3
90 vystavení duplikátů dokladů k vozidlu z důvodu ztráty nebo poškození
769 změn v registru silničních vozidel, např. změna barvy, změna bydliště provozovatele nebo vlastníka
vozidla atd.
193 záznamů o vyřazení vozidla z provozu
249 záznamů o zániku vozidla
128 výměn registračních značek

Porovnání úkonů prováděných na úseku vozidel
v letech 2016 - 2019
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Poplatky: V souvislosti s výkonem agendy evidence silničních vozidel bylo vybráno za správní poplatky
1 751 950 Kč. Tato částka je příjmem obce Česká Třebová. Za poplatky v souvislosti s tzv. „ekologickou daní“ bylo
vybráno 338 000,-. Tato částka je příjmem Státního fondu životního prostředí ČR.
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Odbor dopravy a silničního hospodářství
Úsek evidence řidičů
K 31.12.2019 evidoval odbor dopravy 10 485 osob s řidičským průkazem. Za období roku 2019 bylo vydáno
nebo vyměněno 1114 (národních) řidičských průkazů, 109 mezinárodních řidičských průkazů a 65 duplikátů za
ztracené či odcizené řidičské průkazy. V minulém roce bylo vydáno nebo vyměněno 58 paměťových karet do
digitálního tachografu. V roce 2019 bylo z evidence řidičů vyřazeno z důvodu odstěhování mimo působnost
ORP Česká Třebová 237 řidičů.

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

Stav bodového hodnocení

2016

21

225

226

52

40

21

75

9

5

6

5

51

736

2017

33

162

166

66

27

18

77

6

6

5

8

48

622

2018

18

168

142

52

23

12
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7

7

4

5

59

558

2019

20

144

88

55

16

9

58

4

8

4

8

62

476

Odebrané řidičské průkazy
K 31.12.2019 eviduje ORP Česká Třebová 95 osob, kterým byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel
v trestním řízení nebo v přestupkovém řízení v souvislosti se spácháním vážného dopravního přestupku, 62 osob
nemůže řídit z důvodu dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče a 122 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
473 375 Kč. Tato částka je příjmem obce Česká Třebová.

Silniční hospodářství
Na tomto úseku bylo vydáno 20 rozhodnutí o zřízení sjezdu, 46 rozhodnutí o zvláštním užívání pro uložení
inženýrských sítí, 50 rozhodnutí o zvláštním užívání pro stavební práce, 21 rozhodnutí o zvláštním užívání za
účelem konání veřejných akcí, pro předzahrádky, vyhrazená stání, za účelem užití speciálního stroje a 2 stavebních
povolení. Dále bylo vydáno 11 rozhodnutí o uzavírce pozemní komunikace a 60 stanovení přechodné a místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Poplatky: V souvislosti s výkonem agendy silničního hospodářství bylo vybráno za správní poplatky 94 530,-.
Tato částka je příjmem obce Česká Třebová.

Přestupky
V roce 2019 bylo odboru dopravy oznámeno k projednání přes 4 600 přestupků v dopravě, z nichž 4 060 byly
přestupky zjištěné automatizovaným radarovým systémem umístěným v obci Třebovice, 180 bylo oznámeno
Policií ČR. Celková částka uložená na pokutách a nákladech řízení za rok 2019 přesáhla částku 3 000 000,-. Tato
částka je příjmem obce Česká Třebová. Dále odbor dopravy uložil 37 zákazů činnosti spočívající v zákazu řízení
motorových vozidel.

62

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Porovnání počtu zjištěných přestupků automatickým
radarovým měřičem za jednotlivé měsíce v letech 2017 a 2019
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V roce 2019 bylo vedeno odborem dopravy 65 správních řízení o podmínění/odnětí řidičského oprávnění z důvodu
změny/ztráty zdravotní způsobilosti, kdy u většiny případů byla nařízeno přezkoumání zdravotní způsobilosti
držitele řidičských oprávnění. Odebráním řidičského oprávnění skončila zhruba polovina řízení. Odbor dopravy
vedl 20 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, patnáct řízení o upuštění od výkonu
zbytku správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

Zkoušky odborné způsobilosti řidičů
V roce 2019 bylo odborem dopravy v souvislosti s žádostí o nové řidičské oprávnění přezkoušeno z odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel 382 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). 93 žadatelů muselo zkoušky opakovat.
10 žadatelů neuspělo ani při opakovaných zkouškách a řidičské oprávnění jim nebylo uděleno.
Dále odbor dopravy provedl 21 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 tři žadatelé, dva opakované
zkoušky vykonali.

Taxislužba
V současné době jsou v České Třebové evidováni čtyři taxikáři, z toho pouze dva vykonávají tuto živnost aktivně.
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Městská policie
Rok 2019 začal pro Městskou polici úspěšně, neboť se podařilo naplnit početní stav na 17 strážníků. V průběhu
roku se početní stav snížil o jednoho strážníka a bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení tohoto místa. Vzhledem
k tomu, že se nepodařilo naplnit tabulkový stav MP, bylo vypsáno nové výběrové řízení na obsazení tohoto místa.
Součástí Městské policie jsou dvě pracovní místa „Asistentů prevence kriminality“, dále jen (APK), kteří jsou
zařazeni do početního stavu MP. V průběhu roku 2019 byla na vlastní žádost ukončena pracovní smlouva s APK.
Bylo vypsáno výběrového řízení a na základě výběrového řízení byla přijatá nová APK. Jejich činnost je zaměřena
především na působení ve vyloučené lokalitě na sídlišti Borek, ale na celém území města Česká Třebová, např.
dohled na přechodu u Lenina. Další činností APK je jejich dozor na Úřadu práce při vyřizování formalit spojených
s evidencí na Úřadu práce a výplatou dávek, 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 2020.
Městská policie je zařazena do integrovaného záchranného systému. Při své činnosti spolupracuje s Policií ČR,
dále s HZS a to především se Sborem dobrovolných hasičů Česká Třebová, ulice Chorinova, kteří pro nás zajišťují
výjezdy k otevření uzamčených prostor, likvidace obtížného a nebezpečného hmyzu, ale i drobných výjezdů, které
vyžadují přítomnost hasičů. Další spolupráce je ze zdravotnickou záchrannou službou v Ústí nad Orlicí, která je
též na velmi dobré úrovni.
MP zabezpečuje podle zákona o obecní policii místní záležitosti veřejného pořádku. V rámci plnění tohoto úkolu
kromě jiného přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku, kde v této oblasti je velkým a nepostradatelným
pomocníkem při výkonu této činnosti „Městský dohlížecí kamerový systém“, dále jen (MKDS. Záznamy
z kamerového systému v hojné míře využívá Policie ČR a dále příslušný správní orgán.
Městská policie disponuje pultem centralizované ochrany, který je určen především ke střežení a ochraně 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., Ekobi s.r.o., Vodárenská společnost).
MP se ve své činnosti okrajově zaměřuje také 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. Na úseku ochrany před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi bude Městská policie pokračovat v kontrolách míst, kde je zakázáno kouření, a to především v
okolí škol a míst určených pro hromadnou přepravu osob a dále v parcích, kde je zvýšena frekvence osob. Městská
policie se dále zaměří na kontrolu osob, které nakupují alkohol v obchodech a poté jej předávají osobám mladším
18-ti let.

Srovnání celkového objemu pokut v letech 2016 - 2019
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Další úkony při dohledu nad záležitostmi veřejného pořádku
Počet výjezdů na žádost policie ČR

135

Počet poskytnutí první pomoci
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Komunikace a propagace města
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, rozpis pohotovostní služby zubních i
praktických lékařů a informace o jízdních řádech vlaků a autobusů, či o událostech ve městě v uplynulém roce.

Českotřebovské noviny/zpravodaj: Českotřebovské noviny vycházely od roku 2016. Dne 9. prosince 2019
zastupitelé města schválili fúzi Českotřebovských novin a Českotřebovského zpravodaje. Vydáváním tohoto periodika
byla opět pověřena městská knihovna (více informací v kapitole Odbor školství, mládeže a tělovýchovy).

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 2019 věnována celá řada
článků našemu městu. Vedení města aktivně informovalo regionální média také při své výroční tiskové konferenci
6. listopadu 2019. Za účelem zefektivnění komunikace mezi městem a zástupci tisku byla také v průběhu roku zřízena
nová funkce mediálního asistenta.

Setkání s občany: Na podzim 2019 se uskutečnily veřejné besedy s obyvateli bytového souboru Jezevčík a
Čtverec o plánované privatizaci těchto domů. V některých částech města byla organizována také veřejná zasedání
osadního výboru.

Sociální sítě: V průběhu roku město Česká Třebová nově zřídilo své oficiální účty na sociálních sítích Facebook a
Instagram. Dne 31. prosince již město Facebooku označilo jako „to se mi líbí“ 1 344 lidí. Počet sledujících na
Instagramu v té samé době přesahoval 400 lidí.
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Statistika návštěvnosti oficiálních stránek města www.ceska-trebova.cz
Zdroj: [IS MěÚ]

Celkem

Počty Rok
návštěvníků
webových stránek
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Rok 2018
r.
2016
2019
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Turistické informační centrum: TIC v suterénu výstavní budovy městského muzea je přístupné veřejnosti
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.
Město Česká Třebová se jakožto turistický cíl prezentovalo v roce 2019 v těchto médiích:
•
•
•
•
•
•
•
•

TIM – ve dvojčísle červenec–srpen,
publikace SOS Servis Česká Třebová, Ústí nad Orlicí,
tiskoviny v rámci projektu „Půjčovny kol ČD v Pardubickém kraji 2019“,
tiskoviny vydané u příležitosti konání Mezinárodního cyklistického závodu „REGIONEM ORLICKA
LANŠKROUN 2019“,
Spotové kampaně ve vysílaná v rádia Orlicko a Country rádio,
Internetové portály www.vychodni-cechy.info, www.vyletnik.cz, www.rodinnevylety.cz,
www.tipynavylet.cz, www.turistika.cz.
město Česká Třebová aktualizovalo svoji prezentaci v rámci aplikace Mobilní turista,
na městském webu byla nově zveřejněna panoramatická virtuální prohlídka města.

V roce 2019 byla ve spolupráci s Městským muzeem Česká Třebová vydána obsáhlá publikace o historii města s
názvem „Stopy minulosti – město Česká Třebová“.
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