
Usnesení bylo: PŘIJATO

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ 
100. schůze Rady města Ústí nad Orlicí

konané dne 23.10.2017

2389/100/RM/2017 KR/1 Rozpočtová změna

I. Rada města schvaluje

1. 

zvýšení rozpočtu výdajů ve třídě 5 - běžné výdaje v ojr. 010 - krizové řízení s určením především na 
zabezpečení oprav techniky a strojního vybavení a nákup věcného vybavení jednotek SDH města, kryté 
snížením rozpočtu výdajů ve třídě 5 - běžné výdaje v orj. 010, dle přílohy k usnesení RM 

2. 

zvýšení rozpočtu výdajů ve třídě 6 - kapitálové výdaje v orj. 010 - krizové řízení s určením na doplnění 
(dokoupení) stanového přístřešku CAS u jednotky SDH UOI, kryté snížením rozpočtu výdajů ve třídě 6 - 
kapitálové výdaje ve schváleném rozpočtu na rok 2017, dle přílohy k usnesení RM. 

II. Rada města ukládá
1. Ing. Josefu Nykodýmovi

1.1. útvaru krizového řízení, zajistit realizaci změn rozpočtu dle bodu I. tohoto usnesení. 

Termín: 31.10.2017

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ] 

2390/100/RM/2017 MěP/1 - Schválení smlouvy o dílo číslo 01/2017/MUUO na akci "Rozšíření 
městského kamerového systému v rámci revitalizace městské památkové zóny"

I. Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo číslo 01/2017/MUO mezi městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nad Orlicí, IČ: 
00279676, jako objednatelem a ISS Computers, s.r.o., Čs. Armády 1191, 56201 Ústí nad Orlicí, IČ: 
62064371, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je realizace akce "Rozšíření městského kamerového 
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systému v rámci revitalizace městské památkové zóny" v ceně 515.600,- Kč včetně DPH, dle přílohy k 
usnesení RM.

II. Rada města ukládá
1. Ing. Bc. Martinovi Faltusovi

1.1. Veliteli městské policie administrativně zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto 
usnesení.

Termín: 31.12.2017

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ] 

2391/100/RM/2017 OSS/1 - Prodloužení nájemních smluv

I. Rada města schvaluje

prodloužení nájemních smluv

1. 

na byt zvláštního určení č. 9, Na Pláni 1434, Ústí nad Orlicí, s P░░░ R░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 

30.6.2018

2. 

na byt zvláštního určení č. 7, T. G. Masaryka 105, Ústí nad Orlicí, s M░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░ do 31. 12. 2017

3. 

na byt č. 9, Svatopluka Čecha 1110, Ústí nad Orlicí, s J░░░░ ░░ B░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░   do 31. 

12. 2017

4. 

na byt č. 6, Pražská 77, Ústí nad Orlicí, s R░░░░ ░ Č░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  B░░░░ Č░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ,  do 31. 12. 2017

5. 

na byt č. 17, Sokolská 215, Ústí nad Orlicí, s E░░░░ B░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░   do 31. 12. 2017

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb, zajistit odeslání podkladů k uzavření prodlužujících 
nájemních smluv

Termín: 31.10.2017

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ] 
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2392/100/RM/2017 OSS/2 - Uzavření nájemních smluv

I. Rada města schvaluje

uzavření nájemních smluv

1. 

na byt zvláštního určení  č. 8, Kladská 1501, Ústí nad Orlicí, s M░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░

2. 

na byt č. 2, Svatopluka Čecha 1110, Ústí nad Orlicí, s J░░░░ ░ J░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░   trvale 
bytem Ústí nad Orlicí, ░░░░ ░░░░ ░░░░  do 31.3. 2018.

3. 

na stabilizační byt č. 5 o velikosti 0+1, Letohradská 1417, Ústí nad Orlicí, s Mgr. K░░░░ H░░░░ ░░░░
░░░░ ░   trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  do 31.3. 2018.

4. 

na byt č. 5, J. K. Tyla 1092, Ústí nad Orlicí, s A░░░░ B░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░   trvale bytem Ústí nad 
Orlicí, ░░░░ ░░░░  do 31.3. 2018.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb, zajistit odeslání podkladů k uzavření prodlužujících 
nájemních smluv

Termín: 31.10.2017

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ] 

2393/100/RM/2017 OSS/3 - Dodatky smluv o poskytnutí účelových dotací na podporu 

sociálních služeb a změna závazných ukazatelů PO

I. Rada města schvaluje

dodatky smluv o poskytnutí účelových dotací v dotačním řízení na podporu sociálních služeb na rok 
2017 poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších 
předpisů, mezi poskytovatelem, kterým je Pardubický kraj, se sídlem Komenského  náměstí 125, 532 11 
Pardubice, IČ 70892822, DIČ: CZ 708928822, zastoupeným JUDr. Martinem Netolickým Ph.D., 
hejtmanem Pardubického krajem na straně jedné a příjemcem, kterým je Město Ústí nad Orlicí, se 
sídlem  Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, zastoupeným Petrem Hájkem, starostou na 
straně druhé, pro:

1. 

příspěvkovou organizaci Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí, se sídlem Na Pláni 1343, Ústí nad 
Orlicí na zajištění sociální služby pečovatelská služba formou příspěvku na provoz ve výši 3.618.000 Kč, 
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z této částky je minimálně 1.411.200 Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení. Dofinancování činí  
1.166.000 Kč.

2. 

příspěvkovou organizaci Domov důchodců Ústí nad Orlicí, se sídlem Cihlářská 761, Ústí nad Orlicí na 
zajištění sociální služby odborné sociální poradenství formou příspěvku na provoz ve výši 83.000 Kč, z 
této částky je 19.100 Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení. Dofinancování činí 12.000 Kč.

3. 

příspěvkovou organizaci Domov důchodců Ústí nad Orlicí, se sídlem Cihlářská 761, Ústí nad Orlicí na 
zajištění sociální služby domov pro seniory formou příspěvku na provoz ve výši 8.684.000 Kč, z této 
částky je 2.363.300 Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení. Dofinancování činí  1.661.000 Kč.

4. 

příspěvkovou organizaci Domov důchodců Ústí nad Orlicí, se sídlem Cihlářská 761, Ústí nad Orlicí na 
zajištění sociální služby domov se zvláštním režimem formou příspěvku na provoz ve výši 7.879.000 Kč, 
z této částky je 2.273.800 Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení. Dofinancování činí 1.651.000 Kč.

5. 

příspěvkovou organizaci Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí, se sídlem Na Pláni 1343, Ústí nad 
Orlicí na zajištění sociální služby týdenní stacionář formou příspěvku na provoz ve výši 1.172.000 Kč, z 
této částky je minimálně 267.000 Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení. Dofinancování činí 
167.000 Kč.

6. 

příspěvkovou organizaci Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí, se sídlem Na Pláni 1343, Ústí nad 
Orlicí na zajištění sociální služby denní stacionář formou příspěvku na provoz ve výši 1.478.000 Kč, z 
této částky je minimálně 269.300 Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení. Dofinancování činí 
135.000 Kč.

7. 

příspěvkovou organizaci Domov důchodců Ústí nad Orlicí, se sídlem Cihlářská 761, Ústí nad Orlicí na 
zajištění sociální služby odlehčovací služba formou příspěvku na provoz ve výši 427.000 Kč, z této 
částky je 95.800 Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení. Dofinancování činí 59.000 Kč.

II. Rada města schvaluje

rozpočtovou změnu

1. 

zvýšení výdajů ve třídě 5 - Běžné výdaje v ORJ 8 - Sociální věci a zdravotnictví s určením na běžné 
náklady související s poskytováním sociálních služeb příspěvkové organizace Domov důchodců o 
3.383.000 Kč kryté zvýšením rozpočtu příjmů ve třídě 4 - Dotace v ORJ 7 - Všeobecná pokladní správa z 
účelové dotace ze státního rozpočtu. 

2. 

zvýšení výdajů ve třídě 5 - Běžné výdaje v ORJ 8 - Sociální věci a zdravotnictví s určením na běžné 
náklady související s poskytováním sociálních služeb příspěvkové organizace Centrum sociální péče 
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města Ústí nad Orlicí o  1.468.000 Kč, kryté zvýšením rozpočtu příjmů ve třídě 4 - Dotace v ORJ 7 - 
Všeobecná pokladní správa z účelové dotace ze státního rozpočtu. 

3. 

zvýšení  výdajů ve třídě 5 - Běžné výdaje v ORJ 8 - Sociální věci a zdravotnictví s určením na běžné 
náklady související s poskytováním sociálních služeb příspěvkové organizace Centrum sociální péče 
města Ústí nad Orlicí o  5.532 Kč, kryté snížením rozpočtu ve třídě 5 - Běžné výdaje v ORJ 4 v odvětví 
Partnerství - udržitelnost projektů o stejnou částku.

III. Rada města schvaluje

na základě ustanovení § 102, odst. 2, písm. b, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ustanovení § 28, odst. 4 a odst. 6, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů a na základě schváleného rozpočtu na rok 2017 a v souladu s nařízením vlády ČR č. 
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě změnu 
závazných ukazatelů pro:

1. 

Centrum sociální péče

Příspěvek na provoz..................................................................... 9.996.532 Kč
z toho na pečovatelskou službu ....................................................6.540.000 Kč
z toho na týdenní stacionář...........................................................1.613.000 Kč
z toho na denní stacionář..............................................................1.748.000 Kč
z toho příspěvek pro Senior klub........................................................95.532 Kč
Z toho příspěvek na odpisy majetku ve vlastnictví .............................230.000 Kč
Dotace na investice...................................................................................0 Kč
Odvod odpisů.................................................................................230.000 Kč
Hospodářský výsledek................................................................................0 Kč
Limit prostředků na platy...............................................................7.400.000 Kč
Limit mzdových prostředků včetně OON*.......................................7.650.000 Kč
Průměrný počet zaměstnanců...............................................................33 osob

2. 

Domov důchodců Ústí nad Orlicí

Příspěvek na provoz..................................................................... 19.173.000 Kč
z toho na domov pro seniory ..........................................................9.544.200 Kč
z toho na domov se zvláštním režimem...........................................9.046.600 Kč
z toho na odborné sociální poradenství...............................................111.500 Kč
z toho příspěvek odlehčovací službu................................................. 470.700 Kč
Z toho příspěvek na odpisy majetku ve vlastnictví ..............................499.000 Kč
Dotace na investice.....................................................................................0 Kč
Odvod odpisů...................................................................................499.000 Kč
Hospodářský výsledek................................................................................0 Kč
Limit prostředků na platy..............................................................24.658.000 Kč
Limit mzdových prostředků včetně OON*......................................25.308.000 Kč
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Průměrný počet zaměstnanců..............................................................102 osob

IV. Rada města ukládá
1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb administrativně zajistit odeslání smluv, rozpočtovou 
změnu a předání změny závazných ukazatelů ředitelům PO  dle návrhu usnesení I.,II. III.

Termín: 1.11.2017

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ] 

2394/100/RM/2017 OSS/4 - Vyhlášení dotačního programu na činnost v oblasti sociálních 
služeb a zdravotnictví na rok 2018

I. Rada města schvaluje

vyhlášení dotačního programu z rozpočtu města na rok 2018 na podporu činností  v oblasti sociálních 
služeb a zdravotnictví na rok 2018, včetně tiskopisů žádostí o poskytnutí dotace, dle příloh k usnesení 
RM.

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucímu odboru SS, zajistit zveřejnění vyhlášení dotačního programu v termínech 
daných zákonem a zajistit administrativní zpracování žádostí. 

Termín: 3.11.2017

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ] 

2395/100/RM/2017 OŠKCP/1 - Individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí a 
související rozpočtová změna

I. Rada města schvaluje

1. 

Na zádladě předložené žádosti poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města 
2017 ve výši 15.000,- Kč Střední škole uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí, IČO 00087408, se sídlem 
Zahradní 541, 562 01  Ústí nad Orlicí na projekt "Výmalba podchodu železniční stanice Ústí nad Orlicí" a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy číslo 1 a 2 k usnesení RM

2. 

Zvýšení rozpočtu výdajů ve třídě 5 - Běžné výdaje v ORJ 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a 
propagace v odvětví školství s určením na projekty škol o částku 15.000,- Kč, kryté snížením rozpočtu 
výdajů v ORJ 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace v odvětví školství na položce 
rezerva školství o částku 15.000,- Kč.

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Luboši Mikyskovi
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1.1. vedoucímu odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace zajistit 
poskytnutí individuální účelové doatce včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy a realizovat 
související rozpočtovou změnu dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 8.11.2017

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ] 

2396/100/RM/2017 OŠKCP/2 - Jmenování ředitele Městského muzea

I. Rada města jmenuje

v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů a dále v souladu s § 33 odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm e)  zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů pana PhDr. Radima Urbánka, nar.░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ředitelem příspěvkové organizace Městské muzeum v Ústí nad Orlicí, IČ 

00486329, a to ke dni 1.1.2018.

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Luboši Mikyskovi

1.1. vedoucímu odboru ŠKCP, předložit RM návrh na stanovení platu nově jmenovanému 
řediteli Městského muzea  a zajistit písemné jmenování dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 13.11.2017

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ] 

2397/100/RM/2017 OŠKCP/3 - Vyhlášení dotačních programů do oblasti kultury, sportu a 
památkové péče pro rok 2018

I. Rada města schvaluje

vyhlášení dotačních programů z rozpočtu města pro rok 2018, dle příloh k usnesení RM:

1. 

Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2018

2. 

Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2018

3. 

Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2018

4. 

Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2018

5. 

Podpora údržby nemovitostí (nikoli kulturních památek) v městské památkové zóně Ústí nad Orlicí v 
roce 2018

Stránka č. 7 z 19Přehled usnesení [100/RM/23.10.2017]

24.10.2017http://172.16.2.159:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Luboši Mikyskovi

1.1. vedoucímu odboru ŠKCP, zajistit zveřejnění vyhlášení dotačních programů v termínech 
daných zákonem

Termín: 27.10.2017

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ] 

2398/100/RM/2017 MPO/1 - Komunikace na části p.p.č. 504/1 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí

I. Rada města bere na vědomí

žádost manželů J░░ a S░░ K░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , dle přílohy 

usnesení RM.

II. Rada města souhlasí

se zařazením části komunikace na p.p.č. 504/1 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí v nově zpracovávaném 
pasportu komunikací do veřejně přístupných účelových komunikací z důvodu její nízké dopravní 
obslužnosti, dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města ukládá
1. Ing. Haně Zemanové

1.1. vedoucí oddělení majetkových úkonů, informovat žadatele o rozodnutí RM dle bodu II.

Termín: 3.11.2017

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ] 

2399/100/RM/2017 MPO/2 - Záměr pronájmu části p.p.č. 2362/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí

I. Rada města neschvaluje

záměr pronájmu části p.p.č. 2362/1 v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí, na základě žádosti pana E░░
J░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
1. Ing. Haně Zemanové

1.1. vedoucí oddělení majetkových úkonů,  informovat žadatele o rozhodnutí rady města v 
daném termínu

Termín: 3.11.2017

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ] 

2400/100/RM/2017 MPO/3 - Dodatek č.2 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č.1/05 ze dne 
7.9.2005

I. Rada města schvaluje
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uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu nemovitosti č.1/05 ze dne 7.9.2005, ve znění pozdějšího 
dodatku č.1 ze dne 4.6.2015 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad 
Orlicí, jako pronajímatelem a  společností TEPVOS s.r.o., IČ: 25945793, Královéhradecká 1566, PSČ 562 
01, Ústí nad Orlicí, jako nájemcem, jehož předmětem je změna v pronájmu a výše nájemného, dle 
přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
1. Ing. Haně Zemanové

1.1. vedoucí oddělení majetkových úkonů zajistit uzavření dodatku č. 2, dle bodu I.

Termín: 6.11.2017

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ] 

2401/100/RM/2017 MPO/4 - Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu GALEN

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu uvolněných nebytových prostor za účelem poskytování lékařských služeb. 
Předmětem pronájmu jsou  místnosti č. 627, 628 a 629 v 6. NP objektu GALEN, Smetanova 1390, Ústí 

nad Orlicí, o celkové ploše 62,1 m2 za úplatu nájemného ve výši 1.481,90 Kč/m2/rok,  podíl nájemného 

na společných prostorech o výměře 3,75 m2 ve výši 747 Kč/m2/rok a platba služeb spojených s 
užíváním nebytového prostoru určeného k podnikání, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Haně Zemanové

1.1. vedoucí oddělení majetkových úkonů, zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Ústí nad 
Orlicí záměr pronájmu uvolněných nebytových prostor uvedených v bodě I. tohoto 
usnesení.

Termín: 27.10.2017

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ] 

2402/100/RM/2017 MPO/5 - Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu GALEN, Dohoda o 

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu GALEN

I. Rada města schvaluje

1. 

zveřejnění záměru pronájmu  uvolněných nebytových prostor za účelem poskytování lékařských služeb. 
Předmětem pronájmu jsou  místnosti č. 230, 231 a 232 ve 2. NP objektu GALEN, Smetanova 1390, Ústí 

nad Orlicí, o celkové ploše 62,1 m2 za úplatu nájemného ve výši 1.481,90 Kč/m2/rok, podíl nájemného 

na společných prostorech o výměře 3,75 m2 ve výši 747 Kč/m2/rok a platba služeb spojených s 
užíváním nebytového prostoru určeného k podnikání, dle přílohy k usnesení RM.

2. 

Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor, mezi Městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 
562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, jako pronajímatelem a MUDr. Zdeňkou Stehlíkovou, bytem 
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Kladská 1422, 562 06 Ústí nad Orlicí, IČ: 44471084, jako nájemcem, na nebytové prostory v objektu 
GALEN v Ústí nad Orlicí (prostory ordinace všeobecného praktického lékaře), dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
1. Ing. Haně Zemanové

1.1. vedoucí oddělení majetkových úkonů, zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Ústí nad 
Orlicí záměr pronájmu nebytových prostor v budově GALEN a zajistit uzavření dohody o 
ukončení nájemní smlouvy uvedené v bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 27.10.2017

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ] 

2403/100/RM/2017 MPO/6 - Smlouva o zřízení věcného břemene - Gas Net, s.r.o.

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, Sychrova 16, 
562 01 Ústí nad Orlicí, jako povinným, společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí 
nad Labem, jako oprávněným, a TK Ústí nad Orlicí, s.r.o., V Lukách 1569, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako 
investorem. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene služebnosti plynárenského zařízení 
na p.p.č. 2657/1, p.p.č. 2657/38, p.p.č. 2657/41, p.p.č. 2657/58, p.p.č. 2660/4 a p.p.č. 2661/1 vše v 
k.ú. Ústí nad Orlicí za jednorázovou úplatu 9.438 Kč včetně DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Haně Zemanové

1.1. vedoucí oddělení majetkových úkonů, zajistit uzavření smlouvy v daném termínu.

Termín: 30.11.2017

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ] 

2404/100/RM/2017 MPO/7 - Pachtovní smlouva a smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní - 

KAJA UnO, s.r.o.

I. Rada města schvaluje

uzavření pachtovní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad 
Orlicí, jako pachtýřem, a KAJA UnO, s.r.o., IČ 25937375, Sokolská 208, Kerhartice, 562 04 Ústí nad 
Orlicí, jako propachtovatelem. Předmětem smlouvy je pacht části p.p.č. 172/2 a části p.p.č. 545/1 vše v 
k.ú. Kerhartice nad Orlicí za pachtovné ve výši 600 Kč/rok, dle přílohy usnesení RM.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi Městem Ústí nad 
Orlicí, IČ 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako budoucím kupujícím, a KAJA UnO, s.r.o., 
IČ 25937375, Sokolská 208, Kerhartice, 562 04 Ústí nad Orlicí, jako budoucím prodávajícím. Předmětem 
smlouvy je prodej části p.p.č. 545/1 a části p.p.č. 172/2 vše v k.ú. Kerhartice nad Orlicí za budoucí 

kupní cenu ve výši 270 Kč/m2, dle přílohy usnesení RM.

III. Rada města ukládá
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1. Ing. Haně Zemanové

1.1. vedoucí oddělení majetkových úkonů, zajistit uzavření pachtovní smlouvy a předložit 
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní k projednání zastupitelstvu města v daném 
termínu

Termín: 11.12.2017

[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ] 

2405/100/RM/2017 MPO/8 - Pachtovní smlouva a smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní - 
Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Orlicí

I. Rada města schvaluje

uzavření pachtovní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad 
Orlicí, jako pachtýřem, a Tělocvičnou jednotou Sokol Ústí nad Orlicí, IČ 47501472, Lázeňská 576, 562 
01 Ústí nad Orlicí, jako propachtovatelem. Předmětem smlouvy je pacht části p.p.č. 2566/8, části  p.p.č. 
2566/10, části p.p.č. 2566/11 a části p.p.č. 2572/3 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí za pachtovné ve výši 4.088 
Kč/rok, dle přílohy usnesení RM.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi Městem Ústí nad 
Orlicí, IČ 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako budoucím kupujícím, a Tělocvičnou 
jednotou Sokol Ústí nad Orlicí, IČ 47501472, Lázeňská 576, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako budoucím 
prodávajícím. Předmětem smlouvy je prodej části p.p.č. 2566/10, části p.p.č. 2572/1 a části p.p.č. 

2572/3 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí za budoucí kupní cenu ve výši 270 Kč/m2, dle přílohy usnesení RM.

III. Rada města ukládá
1. Ing. Haně Zemanové

1.1. vedoucí oddělení majetkových úkonů, zajistit uzavření pachtovní smlouvy a předložit 
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní k projednání zastupitelstvu města v daném 
termínu

Termín: 11.12.2017

[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ] 

2406/100/RM/2017 MPO/9 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva 
o právu provést stavbu - ČEZ Distribuce, a.s.

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu mezi 
Městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako stranou budoucí 
povinnou, společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, 
jako investorem, a ░░░ L░░░░ F░░░░ a M░░░░ F░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako 

stranou budoucí oprávněnou. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene služebnosti distribuční 
soustavy na p.p.č. 2329/1 ve prospěch p.p.č.st. 22/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí za jednorázovou finanční 
náhradu ve výši 1.210 Kč včetně DPH , dle přílohy k usnesení RM.
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II. Rada města ukládá
1. Ing. Haně Zemanové

1.1. vedoucí oddělení majetkových úkonů, zajistit uzavření smlouvy v daném termínu 

Termín: 30.11.2017

[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ] 

2407/100/RM/2017 MPO/10 - Záměr prodeje - CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

I. Rada města schvaluje

záměr prodeje p.p.č. 923/20, p.p.č. 923/273, p.p.č. 923/274, p.p.č. 923/88, p.p.č. 923/275, p.p.č. 

923/276 a p.p.č. 923/277 vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí za kupní cenu ve výši minimálně 1.150 Kč/m2

+ DPH s termínem pro předložení nabídek do 31.12.2017, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
1. Ing. Haně Zemanové

1.1. vedoucí oddělení majetkových úkonů, zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce v 
daném termínu

Termín: 3.11.2017

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 1 ] 

2408/100/RM/2017 MPO/11 - Schválení smlouvy o dílo - Stavební úpravy objektu č.p. 148, Ústí 
nad Orlicí - Hylváty

I. Rada města bere na vědomí

odstoupení společnosti Stavitelství-Háněl  s.r.o., IČ 01732838, Proseč 386, 539 44 Proseč, z výběrového 
řízení na akci: " Stavební úpravy objektu č.p. 148, Ústí nad Orlicí - Hylváty",dle přílohy usnesení RM.

II. Rada města revokuje

usnesení č. 2377/99/RM/2017 ze dne 9.10.2017 kterým bylo schváleno uzavření Smlouvy o dílo  na 
zhotovení akce Stavební úpravy objektu č.p. 148, Ústí nad Orlicí - Hylváty mezi Městem Ústí nad Orlicí, 
IČ 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společnost Stavitelství-Háněl 
 s.r.o., IČ 01732838, Proseč 386, 539 44 Proseč, jako zhotovitelem, dle přílohy usnesení RM.

III. Rada města rozhoduje

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce na akci "Stavební 
úpravy objektu č.p. 148, Ústí nad Orlicí - Hylváty", kterou podala společnost STAVORECYKLA s.r.o., IČ 
28776411, Ústí nad Orlicí, Vrbová 655, 562 01, za nabídkovou cenu 4.613 887,40 Kč včetně 15% DPH, 
dle zprávy o hodnocení a posouzení nabídek v příloze k usnesení RM.

IV. Rada města schvaluje
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smlouvu o dílo mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí jako 
objednatelem a společností STAVORECYKLA s.r.o., IČ 28776411, Vrbová 655, 562 01 Ústí nad 
Orlicí, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je zhotovení akce "Stavební úpravy objektu č.p. 148, Ústí 
nad Orlicí - Hylváty", v ceně 4.613.887,40 Kč včetně 15% DPH, dle přílohy k usnesení RM.

V. Rada města ukládá

1. Ing. Haně Zemanové

1.1. vedoucí oddělení majetkových úkonů, zajistit uzavření smlouvy dle bodu IV. tohoto 
usnesení.

Termín: 27.10.2017

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 1 ] 

2409/100/RM/2017 MPO/12 - Záměr pronájmu částí nebytových prostor hotelu Poprad

I. Rada města schvaluje

záměr pronájmu částí nebytových prostor v hotelu Poprad čp. 470 v ulici Smetanova v Ústí nad Orlicí, 
na základě žádosti pana Mgr. Jiřího Holubáře, IČ 61211290, Korábova 685, 562 01 Ústí nad Orlicí, dle 
přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Haně Zemanové

1.1.
vedoucí oddělení majetkových úkonů, zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce

Termín: 27.10.2017

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ] 

2410/100/RM/2017 MPO/13 - Záměr prodeje p.p.č. 237/4, p.p.č. 244, p.p.č. 245, p.p.č. 248 a 

části p.p.č. 1073/1 v k.ú. Knapovec

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje p.p.č. 237/4, 244, 245, 248 a části p.p.č. 1073/1 v k.ú. 
Knapovec, v obci Ústí nad Orlicí na základě žádosti ░░░ K░░░ V░░░░ ░░░░ bytem ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Haně Zemanové

1.1. vedoucí oddělení majetkových úkonů, předložit žádost k projednání do následného 
zastupitelstva města

Termín: 11.12.2017

[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ] 
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2411/100/RM/2017 MPO/14 - Záměr pronájmu v k.ú. Ústí nad Orlicí

I. Rada města schvaluje

záměr pronájmu nemovité věci - kaplové hrobky a předání k užívání hrobového místa umístěných na 
pohřebišti v Ústí nad Orlicí část CD/K evidenční číslo 15, na základě žádosti pana J░░ K░░░ , 
bytem░░░░ ░░░░ ,░░░░ ░░░░ ░░░ , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
1. Ing. Haně Zemanové

1.1. vedoucí oddělení majetkových úkonů, zajistit zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce 
v daném termínu

Termín: 13.11.2017

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ] 

2412/100/RM/2017 ORM/1 - Smlouva o právu k provedení stavby

I. Rada města schvaluje

smlouvu o právu k provedení stavby mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 
Ústí nad Orlicí, jako stavebníkem a panem P░░░ H░░░░ , nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░

░░░░ , ░░░░ ░░░ , panem R░░░░ ░ M░░░░ ░ , nar.░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░ , panem L░░░░ M░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ a paní B░░░░
M░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako vlastníky. Předmětem smouvy je 

realizace stavby "Rekonstrukce ulice Příkopy, Havlíčkova - SO 102 - Ulice Černá a Příkopy II", dle 
přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Evě Holáskové

1.1. vedoucí odboru rozvoje města, administartivně zajistit uzavření smlouvy uvedené v bodě I. 
tohoto usnesení.

Termín: 30.11.2017

[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ] 

2413/100/RM/2017 ORM/2 - Operační plán zimní údržby - udržované úseky MK

I. Rada města schvaluje

operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků města Ústí nad Orlicí pro zimní období 2017 
- 2018, dle přílohy usnesení RM.

[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ] 
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2414/100/RM/2017 ORM/3 - Dodatek č. 2 SOD č. ORM/1725/1/2017 - Oprava povrchů v ul. 
Školní

I. Rada města schvaluje

dodatek číslo 2 smlouvy o dílo číslo ORM/1725/1/2017 mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, 
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí jako objednatelem a společností A.B.V. spol. s r.o., IČ: 48154067, 
Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem akce Oprava povrchů v ul. Školní, kterým se 
navyšuje celková cena díla o 231.658,- Kč vč. DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Evě Holáskové

1.1. vedoucí odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku smlouvy o dílo dle bodu I. tohoto 
usnesení.

Termín: 17.11.2017

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ] 

2415/100/RM/2017 ORM/5 - Schválení výzvy a zadávací dokumentace - Stabilizační byty Dukla 
čp. 300

I. Rada města schvaluje

výzvu a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce dle § 53 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovitele akce 
Stabilizační byty Dukla čp. 300, dle důvodové zprávy a přílohy k usnesení.

II. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Evě Holáskové

1.1. vedoucí odboru rozvoje města zajistit zveřejnění výzvy a zadávací dokumentace na 
veřejnou zakázku uvedenou v bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 31.10.2017

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ] 

2416/100/RM/2017 ORM/6 - Dodatek č. 2 SOD č. ORM/1719/2/2017

I. Rada města schvaluje

dodatek číslo 2 smlouvy o dílo číslo ORM/1719/2/2017 mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676 , 
Sychrova 16 , 562 24  Ústí nad Orlicí  jako objednatelem a firmou KPV SYSTÉM s.r.o., IČ: 
27546756, Lázeňská 354, 652 01 Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem akce : "Oprava fasád a oken v atriu 
budovy č.p. 16, Sychrova ulice  ", kterým se prodlužuje termín plnění přibližně o 3 týdny a zkracuje 
doba pozastávky a splatnosti faktur z 21 dní na 14 dní  . Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

II. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Evě Holáskové

1.1. vedoucí odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku dle bodu I. tohoto usnesení.
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Termín: 3.11.2017

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ] 

2417/100/RM/2017 ORM/7 - Schválení smlouvy o dílo č. ORM/1720/3/2017 na zpracování 
projektové dokumentace - jednostupňového prováděcího projektu na akci "Stavební úpravy 
domu č. 219 a domu č.p. 1405" v Dělnické ulici, Ústí nad Orlicí.

I. Rada města rozhoduje

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, přijetí nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace 
jednostupňového prováděcího projektu, který bude sloužit jako podklad ve stavebním řízení na 
akci "Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405" v Dělnické ulici, v Ústí nad Orlicí, kterou podal 
uchazeč  Ing. arch. Karel Blank, autorizovaný architekt, IČ: 132 146 59 , Dolní Libchavy 279, 561 16 
Libchavy,  za nabídkovou cenu 372.200,- Kč ( zhotovitel není plátce DPH) , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo číslo ORM/1720/3/2017 mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 
24 Ústí nad Orlicí jako objednatelem a Ing. arch. Karelm Blankem , autorizovaným 
architektem, IČ : 132 146 59 ,  se sídelm Dolní Libchavy 279, 56116 Libchavy, jako zhotovitelem. 
Předmětem smlouvy je zpracování jednostupňového prováděcího projektu, který bude sloužit pro 
vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na akci "Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 
1405" v Dělnické ulici , v Ústí nad Orlicí v ceně 372.200,- Kč ( cena je konečná, zhotovitel není 
plátce DPH ) , dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Evě Holáskové

1.1. vedoucí odboru rozvoje města, zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 17.11.2017

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ] 

2418/100/RM/2017 ŽP/1 - Schválení smlouvy o předání dat z IDC ÚHÚL

I. Rada města schvaluje

smlouvu o poskytnutí dat mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad 
Orlicí, jako žadatelem a ČR - Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n. Labem, organizační 
složka státu, IČ: 00020 681, Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, jako 
předávajícím. Předmětem této smlouvy je bezplatné poskytnutí dat z IDC ÚHÚL -  data lesních 
hospodářských plánů v obvodu ORP Ústí nad Orlicí, dle přílohy usnesení RM.

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Tomáši Kopeckému

1.1. vedoucímu odboru životního prostředí, zajistit administrativní úkony spojené s podpisem 
smlouvy uvedené v bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 31.10.2017
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Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ] 

2419/100/RM/2017 ŽP/2 - Schválení nabídky a návrhu smlouvy o dílo na akci Ústí nad Orlicí - 
Revitalizace zeleně centra Městské památkové zóny

I. Rada města schvaluje

smlouvu o dílo mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, 
jako objednatelem a firmou Pavel Haupt, IČ: 63201038, se sídlem Kunčice 274, 561 51 Letohrad jako 
zhotovitelem. Předmětem této smlouvy je kácení vybraných stromů a keřů, ošetření stromů a keřů, 
výsadby stromů, keřů, trvalek a obnova trávníků v prostoru starého hřbitova a svahu nad ulicí Husova v 
Ústí nad Orlicí v ceně 555 943,5 Kč s DPH, dle přílohy usnesení RM.

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Tomáši Kopeckému

1.1. vedoucímu odboru životního prostředí, zajistit administrativní úkony spojené s podpisem 
smlouvy uvedené v bodě II. tohoto usnesení.

Termín: 15.11.2017

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ] 

2420/100/RM/2017 FIN/1 Návrh zásad pro sestavení rozpočtu na rok 2018

I. Rada města schvaluje

Zásady pro sestavení rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu města Ústí nad Orlicí a jím 
zřizovaných příspěvkových organizací na rok 2018, dle přílohy k usnesení RM.

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ] 

2421/100/RM/2017 FIN/2 - Návrh na schválení rozpočtových změn

I. Rada města schvaluje

1. 

zvýšení rozpočtu výdajů ve třídě 5 - Běžné výdaje v ORJ 10 - Krizové řízení s určením na činnost SDH o 
39.580 Kč kryté zvýšením rozpočtu příjmů ve třídě 4 - Dotace v ORJ 7 - Všeobecná pokladní správa z 
účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje o stejnou částku.

2. 

zvýšení rozpočtu výdajů ve třídě 5 - Běžné výdaje v ORJ 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a 
propagace v odvětví školství s určením na příspěvek na provoz příspěvkové organizace ZŠ Bratří Čapků 
o 828.140,40 Kč kryté zvýšením příjmů ve třídě 4 - Dotace na ORJ 7 - Všeobecná pokladní správa z 
účelové dotace  ze státního rozpočtu a rozpočtu EU.

3. 

snížení rozpočtu příjmů ve třídě 4 - Dotace na ORJ 7 - Všeobecná pokladní správa z účelové dotace  ze 
státního rozpočtu a rozpočtu EU z dotace na protipovodňová opatření  o 196.853 Kč a současně snížení 
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Usnesení bylo: PŘIJATO

rozpočtu výdajů ve třídě 6 - Kapitálové výdaje v ORJ 10 - Krizové řízení na akci Varovný systém o 
stejnou částku.

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ] 

2422/100/RM/2017 TAJ/1 - Informace tajemnice MěÚ o stavu plnění přijatých usnsení RM za 
časové období květen-srpen 2017

I. Rada města bere na vědomí

informaci tajemnice MěÚ o splněných usneseních rady města:

Z minulého období RM 73 (9. 1. 2017) - RM 83 (24. 4. 2017):

1760    Rozpočtové změny odboru - Městská policie,
1773    Revokace Dodatku č. 2 UO SPORT,
1852    Stanovení limitu na platy úředníků pro rok 2017,
1859    Dotační program Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek ORP,
1860    Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Podpora kulturních aktivit (kulturní a 
volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2017,
1906    Dodatek č. 3 Tepvos,
1925 Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Podpora jednotlivých sportovních nebo 
volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2017,
1926    Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2017,
1927    Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti 
sportovních organizací v roce 2017,
1928  Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Podpora sportovních organizací z prostředků 
získaných do rozpočtu města z hazardu a loterijních her v roce 2017,
1947    Smlouva o zřízení věcného břemene - Gas Net, s.r.o.,
2004    Změna závazných ukazatelů PO v oblasti školství a rozpočtové změny,
2008    Návrh na poskytnutí dotace Konfederaci politických vězňů České republiky,
2009    Návrh na schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o úplatě za převzetí ručení číslo 1/2011

Celkem 14 usnesení.

RM 84 (15. 5. 2017) až RM 94 (28. 8. 2017):

2010 -2151, 2153 - 2266, 2268 - 2284.

Celkem 272 usnesení.

II. Rada města bere na vědomí
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informaci tajemnice MěÚ o usneseních rady města za období květen až srpen 2017, jejichž realizace 
není k dnešnímu dni dokončena:

2152      Uzavření nájemní smlouvy,

2267      Smlouvy o nájmu nemovité věci - advent 2017.

Celkem 2 usnesení.

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ] 
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ID usnesení

A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH

Petr Hájek x x x x x x

Jiří Preclík x x x x x x

Michal Kokula x x x x x x

Matouš Pořický x x x x x x

Anna Škopová x x x x x x

Petr Strákoš x x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x x

Jan Zábrodský x x x x x x

Zdeněk Ešpandr x x x x x x

9 9 9 9 9 9

ID usnesení

A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH

Petr Hájek x x x x x x

Jiří Preclík x x x x x x

Michal Kokula x x x x x x

Matouš Pořický x x x x x x

Anna Škopová x x x x x x

Petr Strákoš x x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x x

Jan Zábrodský x x x x x x

Zdeněk Ešpandr x x x x x x

9 9 9 9 7 2 7 2

ID usnesení

A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH

Petr Hájek x x x x x x

Jiří Preclík x x x x x x

Michal Kokula x x x x x x

Matouš Pořický x x x x x x

Anna Škopová x x x x x x

Petr Strákoš x x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x x

Jan Zábrodský x x x x x x

Zdeněk Ešpandr x x x x x x

7 2 7 2 7 2 7 2 8 1 8 1

2398 2399

2403

23962394 2395

2401 24042400

2392

2402

2397

Záznam o pr ůběhu hlasování z jednání Rady m ěsta Ústí nad Orlicí č. 100 konané dne 23.10.2017

23932389 2390 2391Program

2405

Legenda:  A  - ano;  N - ne;  Z - zdržel/a se;  CH - chyběl/a



ID usnesení

A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH

Petr Hájek x x x x x x

Jiří Preclík x x x x x x

Michal Kokula x x x x x x

Matouš Pořický x x x x x x

Anna Škopová x x x x x x

Petr Strákoš x x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x x

Jan Zábrodský x x x x x x

Zdeněk Ešpandr x x x x x x

8 1 7 1 1 7 1 1 9 8 1 9

ID usnesení

A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH

Petr Hájek x x x x x x

Jiří Preclík x x x x x x

Michal Kokula x x x x x x

Matouš Pořický x x x x x x

Anna Škopová x x x x x x

Petr Strákoš x x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x x

Jan Zábrodský x x x x x x

Zdeněk Ešpandr x x x x x x

8 1 8 1 9 9 9 9

ID usnesení

A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH

Petr Hájek x x x x x

Jiří Preclík x x x x x

Michal Kokula x x x x x

Matouš Pořický x x x x x

Anna Škopová x x x x x

Petr Strákoš x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x

Jan Zábrodský x x x x x

Zdeněk Ešpandr x x x x x

9 9 9 9 9

2406 2407 2408 2409 2410 2411

2412 2413 2414 2415 2416 2417

2418 2419 2420 2421 2422

Legenda:  A  - ano;  N - ne;  Z - zdržel/a se;  CH - chyběl/a


