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RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ
17. schůze Rady města Ústí nad Orlicí
konané dne 8.4.2019

317/17/RM/2019 OPŽ/1 - Statut škodní komise rady města
I. Rada města schvaluje
Statut škodní komise Rady města Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Marianu Radovi
1.1.

vedoucímu odboru právního a obecního živnostenského úřadu zajistit podepsání
schváleného statutu.
Termín: 30.4.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

318/17/RM/2019 KR/1 - Individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí, poskytnutí individuální učelové dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto individuálních dotací, dle přílohy k usnesení RM;
1.

1. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - sbor dobrovolných hasičů Knapovec, sídlem Ústí
nad Orlicí, Knapovec 140, IČ 61239828 ve výši 10.000,- Kč
2. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - sbor dobrovolných hasičů Černovír, sídlem Ústí nad
Orlicí, Černovír 89, IČ 61235181 ve výši 10.000,- Kč
3. Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Kopeckého
840, IČ 00426261 ve výši 15.000,- Kč
4) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - sbor dobrovolných hasičů Hylváty, sídlem Ústí nad
Orlicí, Třebovská 299, IČ 61238295 ve výši 14.000,- Kč

II. Rada města ukládá
1. Ing. Josefu Nykodýmovi
1.1.

útvaru krizového řízení, zajistit poskytnutí individuálních neinvestičních dotací včetně
uzavření veřejnoprávních smluv dle bodu I. tohoto usnesení

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

15.4.2019

Přehled usnesení [17/RM/8.4.2019]

Stránka č. 2 z 37

Termín: 29.3.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

319/17/RM/2019 KR/2 - Darovací smlouva
I. Rada města schvaluje
Darovací smlouvu "HASIČI 203/2018"na poskytnutí finančního daru ve výši 70.000,- Kč k nákupu
vyprošťovacího zařízení pro jednotku SDH Ústí nad Orlicí I mezi dárcem: Nadace Agrofert, Pyšelská
2327/2; 149 00 Praha; IČ 24188581 a obdarovaným: Městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí
nad Orlicí; IČ 00279676, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Josefu Nykodýmovi
1.1.

útvar krizového řízení, administrativně a organizačně zajistit realizaci Darovací smlouvy dle
bodu I, tohoto usnesení
Termín: 31.5.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

320/17/RM/2019 KR/3 - Návrh na schválení rozpočtové změny v rámci orj. 010
I. Rada města schvaluje
rozpočtovou změnu v orj. 010 Krizové řízení, ve schváleném rozpočtu na rok 2019, týkající se doplnění
prostředků na krytí výdajů dle přílohy k usnesení RM
II. Rada města ukládá
1. Ing. Josefu Nykodýmovi
1.1.

Útvar krizového řízení, realizovat schválené rozpočtové změny uvedené v bodě I. tohoto
usnesení a dle přílohy k usnesení
Termín: 19.4.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

321/17/RM/2019 MěP/1 - Dodatek č. 5 ke Smlouvě opronájmu ze dne 12.10.2004
I. Rada města schvaluje
dodatek č. 5 ke Smlouvě o pronájmu ze dne 12.10.2004 mezi RC AKTIVA s.r.o., Čs. Armády 1181, 56201 Ústí nad Orlicí, IČ 48173347 a
Městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, dle přílohy usnesení.

II. Rada města ukládá
1. Ing. Bc. Martinovi Faltusovi
1.1.

veliteli městské policie administrativně zajistit podpisy dodatku smlouvy uvedené v bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 12.4.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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322/17/RM/2019 OSS/1 Dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví
I. Rada města schvaluje
rozdělení účelových finančních dotací v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2019 včetně
požadovaných výjimek, na základě předložených žádostí, dle přílohy návrhu usnesení, a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací dle vzorové smlouvy uvedené v příloze:
1.

částku 2.000 Kč pro Albertinum, odborný léčebný ústav v Žamberku, IČO 001 96 096,
na projekt "Příspěvek na sociální služby ve zdravotnickém zařízení ústavní péče pro občanku z
Ústí nad Orlicí"

2.

3.

částku 5.000 Kč pro ALZHEIMER´S SUPPORT CENTER CZECH REPUBLIC, o.p.s.., IČO 020 10
020, na projekt "Pořízení aktivizačních pomůcek pro chytrou sociální aktivizaci pomahamti."
částku 16. 000 Kč pro Amaltheu z.s., IČO 266 47 214, na projekt "Podpora pro rodinu a dítě sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi", z toho 16.000 Kč na osobní náklady

4.

částku 12.000 Kč pro Audiohelp z.s.- středisko sociálních služeb v Ústí nad Orlicí, IČO 497 74
883, na projekt "Odborné sociální poradenství a rehabilitace pro osoby se sluchovým postižením
v UO a terénní služby na Orlickoústecku", z toho 12.000 Kč na osobní náklady

5.

celkovou částku 86.000 Kč pro Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje,
o.p.s, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí, IČO 265 94625, z toho:
18.000 Kč na projekt "Odborné sociální poradenství"
30.000 Kč na projekt "Osobní asistence"
38.000 Kč na projekt "Sociální rehabilitace"

6.

celkovou částku 59.000 Kč pro Cestu pro rodinu, z.ú., IČO 612 39 330, z toho:
30.000 Kč na projekt: "Azylový dům"
17.000 Kč na projekt "Dům na půl cesty"
12.000 Kč na projekt "Krizová pomoc"

7.

částku 8.000 Kč pro CUKŘÍKY, z. s., IČO 024 79 842, na projekt "Činnost spolku diabetických
dětí Ústí nad Orlicí v roce 2019"

8.

částku 5.000 Kč pro Domov pod hradem Žampach, IČO 008 54 271, na projekt "Příspěvek na
náklady spojené s poskytováním celoroční péče o občana obce Ústí nad Orlicí v r. 2019"

9.

částku 5.000 Kč pro Koalici nevládek Pardubicka, z. s., IČO 266 79 485, na projekt
"Dobrovolnické centrum KONEP - pobočka Ústí nad Orlicí", z toho 2.000 Kč na osobní náklady

10.

částku 10.000 Kč pro Farní charitu Litomyšl, IČO 474 89 839, na projekt "Odlehčovací služba
Respitní péče Jindra"

11.

částku 14.000 Kč pro KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s., IČO 612 39 488, na projekt "Provoz
krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí v roce 2019", z toho 5.000 Kč na telefon a internet
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částku 44.000 Kč pro Laxus z.ú., IČO 626 95 487, na projekt "Centrum terénních programů
Pardubického kraje - regionální část pro město Ústí nad Orlicí"

13.

částku 15.000 Kč pro Mateřské centrum Medvídek, Ústí nad Orlicí, z.s., IČO 701 56 417, na
projekt "Mateřské centrum Medvídek"

14.

částku 14.000 Kč pro Náš domov Koclířov, z.s., IČO 682 08 553, na projekt "Most naděje azylový dům pro rodiče s dětmi"

15.

částku 2.000 Kč pro Oblastní charitu Červený Kostelec, IČO 486 23 814, na projekt "Hospic
Anežky České"

16.

celkovou částku 58.000 Kč pro Oblastní charitu Ústí nad Orlicí, IČO 444 68 920, z toho:
42.000 Kč na projekt "Občanská poradna Ústí nad Orlicí", z toho 42.000 Kč na osobní náklady
10.000 Kč na projekt "Osobní asistence Ústí nad Orlicí", z toho 10.000 Kč na osobní náklady
6.000 Kč na projekt "Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Orlickoústecka - Šance pro
rodinu", z toho 6.000 Kč na osobní náklady

17.

celkovou částku 74.000 Kč pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, IČO
004 26 261, z toho:
2.000 Kč na projekt "Návštěvy seniorů při jubileích", z toho 1.700 Kč na dary a 300 Kč na
telefonní poplatky
10.000 Kč na projekt "Ošacovací středisko ČČK", z toho 2.000 Kč na osobní náklady
8.000 Kč na projekt "Pomoc v nouzi", z toho 8.000 na dary
13.000 Kč na projekt "První pomoc - ukázky a výuka první pomoci", z toho 5.896 Kč na osobní
náklady, 500 Kč na telefon a internet a 2.000 Kč na dary a pohoštění
34.000 Kč na projekt "Senior centrum ČČK - Centrum pro život", z toho 1.000 Kč na telefon a
internet
3.000 Kč na "Společenské akce pro občany domova důchodců", z toho 3.000 Kč na dary
2.000 Kč na projekt "Tradiční dětský karneval", z toho 2.000 Kč na pohoštění a dárky pro děti
2.000 Kč na projekt "Zpívání koled - vánoční tradice", z toho 2.000 Kč na pohoštění - punč

18.

celkovou částku 50.000 Kč pro Péči o duševní zdraví, z.s., IČO 642 42 218, z toho
40.000 Kč na projekt "Sociální rehabilitace závažně duševně nemocných"
a 10.000 Kč na projekt "Týdny pro duševní zdraví - Východní Čechy 2019"

19.

částku 25.000 Kč pro Poruchy autistického spektra z.s. - zkrácený název spolku PAS, IČO 228
68 810, na projekt "Podpora rodin s dětmi s autismem", z toho 25.000 na osobní náklady

20.

částku 8.000 Kč pro Rodinné centrum Srdíčko z.s., IČO 270 52 982, na projekt "Jednoráové
akce pro rodiny, děti a mládež"

21.

částku 10.000 Kč pro Rodinné Integrační Centrum z.s., IČO 270 26 728, z toho
6.000 Kč na projekt "Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra,
poruchami komunikace a sociální interakce"
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4.000 Kč na projekt "Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a poruchami autistického
spektra"

22.

částku 3.000 Kč pro Rytmus Východní Čechy, o.p.s., IČO 275 16 733, na projekt "Sociální
rehabilitace 2019" z toho 3.000 Kč na osobní náklady

23.

částku 5.000 Kč pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR z. s., Oblastní
pobočku v České Třebové, IČO 653 99 447, na projekt "Pomoc zrakově postiženým v oblasti
sociálně aktivizačních služeb a odborného sociálního poradenství"

24.

částku 2.000 Kč pro Sociální služby Česká Třebová, IČO 709 33 341, na projekt "Pořízení
aktivizačních pomůcek pro uživatelku z Ústí nad Orlicí"

25.

částku 2.000 Kč pro Svaz tělesně postižených v ČR, okresní organizace Ústí nad Orlicí, IČO
475 01 359, na projekt "Čtyřicáté třetí sportovní hry", z toho 2.000 Kč na stravné, pohoštění a
dary

26.

částku 10.000 Kč pro Světlo, z.s., IČO 266 69 731, na projekt "Dobrovolníci v nemocnici a
ústavech sociální péče", z toho 10.000 Kč na osobní náklady

27.

částku 30.000 Kč pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - základní organizaci Ústí
nad Orlicí, IČO 710 07 296, na projekt "Kulturní a společenská činnost členů ZO SPCCH, z.s "

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozdělení účelových finančních dotací v oblasti sociálních služeb a
zdravotnictví na rok 2019 včetně požadovaných výjimek dle přílohy k návrhu usnesení a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací dle vzorové smlouvy uvedené v příloze návrhu
usnesení
1.

částku 22.000 Kč pro ABATAB, spolek pro péči o rodinu, IČO 042 53 965, na projekt "Sasanky sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi", z toho 14.718 Kč na havarijní pojištění vozidla
používaného pro sociální službu

2.

částku 26.000 Kč pro CEDR Pardubice, o.p.s, IČO 275 47 850, na projekt "Centrum denních
aktivit", z toho 26.000 Kč na osobní náklady

3.

částku 20.000 Kč pro Centrum komplexní péče CZ s.r.o., IČO 150 28 429, na projekt "Doma je
doma", z toho 20.000 Kč na osobní náklady

4.

celkovou částku 210.000 Kč pro Oblastní charitu Ústí nad Orlicí, IČ0 444 68 920, z toho
60.000 Kč na projekt "Domácí hospicová péče (Domácí hospic Alfa-Omega), z toho 60.000 Kč
na osobní náklady,
90.000 Kč na projekt "Charitní pečovatelská služba", z toho 90.000 Kč na osobní náklady, a
60.000 Kč na projekt "Sociální sprcha v Ústí nad Orlicí", z toho 55.000 Kč na osobní náklady

5.

celkovou částku 275.000 Kč pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, IČO
00426261, na projekt "Senior doprava ČČK," z toho 201.000 Kč na osobní náklady, 15.000 Kč
na pojištění vozidla Taxík Maxík a 5.000 Kč na telefon a internet
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celkovou částku 129.000 Kč pro Rodinné centrum Srdíčko z.s., IČ0 270 52 982,
z toho 105.000 Kč na projekt "Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamin," z toho 39.000 Kč
na osobní náklady, 11.600 Kč na telefon a internet a 6.000 Kč na pojištění odpovědnosti
a 24.000 Kč na projekt "Rodinné centrum Srdíčko", z toho 24.000 Kč na osobní náklady

7.

částku 24.000 Kč pro Unii ROSKA - reg. org. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ, z.p.s., IČO 691 72 234,
na projekt "Kvalitní život s roztroušenou sklerózou", z toho 24.000 Kč na osobní náklady

III. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření ORJ 008 na rok 2019, související s čerpáním výdajů na jednotlivé schvalované
dotace, dle přílohy.
IV. Rada města ukládá
1. Mgr. Ivaně Nečekalové
1.1.

vedoucí odboru sociálních služeb, poskytnout finančnímu odboru MěÚ Ústí nad Orlicí
podklady k provedení rozpočtového opatření
Termín: 15.4.2019

1.2.

vedoucí odboru sociálních služeb, připravit návrh ke schválení dotací k jednání
zastupitelstva města
Termín: 15.4.2019

1.3.

vedoucí odboru sociálních služeb,

zajistit administrativní úkony spojené s realizací

schválených smluv o poskytnutí dotací
Termín: 30.6.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

323/17/RM/2019 OSS/2 Individuální dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a
zdravotnictví
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí, na základě předložené žádosti, schválit poskytnutí individuální
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města 2019 ve výši 200.000 Kč Nadačnímu fondu "S námi je tu
lépe!," IČO 015 58 501, se sídlem Ústí nad Orlicí, Čs. Armády 1076, na projekty "Efektivní léčba
cévních uzávěrů" pro radiodiagnostické oddělení a "Učíme rodiče křísit" - 4 modely kojence na nácvik
kardiopulmonální resuscitace pro dětské oddělení NPK, a.s., Orlickoústecké nemocnice", a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy k usnesení
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Ivaně Nečekalové
1.1.

vedoucí odboru sociálních služeb, předložit žádost o individuální dotaci na jednání
zastupitelstva města
Termín: 15.4.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO
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324/17/RM/2019 OSS/3 Uzavření nájemních smluv
I. Rada města schvaluje
uzavření nájemních smluv:
1.

na byt č. 10, na adrese Ústí nad Orlicí, Svatopluka Čecha 1109, s J░░░ K░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , do 30. 6. 2019.

2.

na byt č. 6, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 215, s P░░░ P░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , do 30. 6. 2019..

3.

na byt č. 7, na adrese Ústí nad Orlicí, Pivovarská 40, s J░░░ U░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , do 30.6. 2019.

4.

na byt č. 4, na adrese Ústí nad Orlicí, Třebovská 128, s I░░░░ N░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 30.6. 2019.

5.

na byt č. 2, na adrese Ústí nad Orlicí, Švermova 178, s M░░░░ Č░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.6. 2019.

6.

na byt zvláštního určení č. 2, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1502, s V░░░░ ░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 30. 6. 2019.

7.

na byt zvláštního určení č. 1, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1434, s L░░░ K░░░░ ░░░░

P░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 30. 6. 2019.
8.

na byt zvláštního určení č. 9 o velikosti 0+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1502, s J░░░░
H░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 30. 6. 2019.

9.

na byt zvláštního určení č. 10 o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, T. G.Masaryka 105, s
J░░ J░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 30. 6. 2019.

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Ivaně Nečekalové
1.1.

vedoucí odboru sociálních služeb, zajistit odeslání podkladů k uzavření nájemních smluv
Termín: 23.4.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

325/17/RM/2019 OSS/4 Prodloužení nájemních smluv
I. Rada města schvaluje
prodloužení nájemních smluv, uzavřených do 31. 3. 2019
1.

na byt č. 5, na adrese Ústí nad Orlicí, Třebovská 50, s M░░░░ ░░ H░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
do 31. 3 2020.

2.

na byt č. 6, na adrese Ústí nad Orlicí, Pražská 77, s R░░░░ Č░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
B░░░░ Č░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , do 30.6. 2019.
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II. Rada města ukládá
1. Mgr. Ivaně Nečekalové
1.1.

vedoucí odboru sociálních služeb, zajistit odeslání podkladů k uzavření nájemních smluv
Termín: 23.4.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

326/17/RM/2019 OŠKCP/1 - Návrh na rozdělení dotací z programu Podpora kulturních aktivit
(kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2019
I. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2019 včetně požadované výjimky
na OON a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení
RM Miroslavu Janouškovi, sídlem Nížkovice 69, IČO 12184489, ve výši 50.000 Kč
II. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM Janě Staňkové, sídlem Ústí nad
Orlicí, Knapovec 122, IČO 74616510, ve výši 20.000 Kč
III. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM Dagmaře Filipové, sídlem Ústí nad
Orlicí, Andrlíkova 908, IČO 64800865, ve výši 5.000 Kč
IV. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM Sboru Jednoty bratrské v Ústí nad
Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Mistra Jaroslava Kociana 53, IČO 44472749, ve výši 10.000 Kč
V. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelových finančních dotací z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2019 včetně požadovaných
výjimek na OON a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí těchto dotací, dle příloh č. 1 a 3 k
usnesení RM Římskokatolické farnosti - děkanství Ústí nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Kostelní 19,
IČO 47501103, ve výši 66.000 Kč
VI. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM DECHOVÉMU ORCHESTRU města
ÚSTÍ NAD ORLICÍ z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Oldřichovice, Východní 143, IČO 22687351, ve výši
43.000 Kč
VII. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2019 včetně požadované
výjimky na OON a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k
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usnesení RM MALÉ SCÉNĚ Ústí nad Orlicí, spolku, sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty, Pod Lesem 263, IČO
22738258, ve výši 30.000 Kč
VIII. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM Tanečnímu spolku Eva, sídlem Ústí
nad Orlicí, ZUŠ J. Kociana, Smetanova 1500, IČO 61235016, ve výši 20.000 Kč
IX. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM ALOU VIVAT smíšenému
pěveckému sboru z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Heranova 1245, IČO 49316851, ve výši 30.000 Kč
X. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM Mgr. Olze Čopianové, sídlem Ústí
nad Orlicí - Hylváty, Dukelská 418, IČO 01065319, ve výši 5.000 Kč
XI. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM Fotoklubu OKO Ústí nad Orlicí z. s.,
sídlem Ústí nad Orlicí, T.G.Masaryka 105, IČO 26619458, ve výši 13.000 Kč
XII. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM MgA. J░░░ Z░░░░ , Dis.,
narozenému ░░░░ ░░ , bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , ve výši 12.000 Kč
XIII. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM M░░░
F░░░░ ,
narozenému ░░░░ ░░ , bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , ve výši 20.000 Kč
XIV. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelových finančních dotací z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM TJ Knapovec, sídlem Ústí nad Orlicí,
Knapovec, IČO 44470037, ve výši 10.000 Kč
XV. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku Orel Jednota Ústí nad Orlicí,
sídlem Zborovská 971, IČO 7674724, ve výši 7.700 Kč.
XVI. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM Ing. B░░░░ ░ G░░░░ ░░ ,
narozenému ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , ve výši 3.000 Kč
XVII. Rada města schvaluje
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na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM Spolku členů a přátel folklórního
souboru JARO Ústí nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Polní 1342 , IČO 64771491 ve výši 30.000 Kč
XVIII. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelových finančních dotací z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí těchto dotací, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku Havlíček v Kerharticích z.
s., sídlem Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Školní 153, IČO 49312294, ve výši 9.800 Kč
XIX. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM STOReAGE z.s., sídlem Ústí nad
Orlicí, Hylváty, Nerudova 166, IČO 22691456, ve výši 15.000 Kč
XX. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelových finančních dotací z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2019 včetně požadovaných
výjimek na OON a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí těchto dotací, dle příloh č. 1 a 3 k
usnesení RM Petru Strákošovi, sídlem Ústí nad Orlicí, Horní Houžovec 66, IČO 18838251, ve výši
13.500 Kč
XXI. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z
dotačního programu Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce
2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 2 a 3 k usnesení
Divadelnímu spolku VICENA, sídlem Ústí nad Orlicí, U Hřiště 1182, IČO 26547350, ve výši 47.000 Kč
XXII. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z
dotačního programu Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce
2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 2 a 3 k usnesení
SPOUSTI - Spolku pro organické Ústí, sídlem Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici 1272, IČO 26573466, ve výši
40.000 Kč.
XXIII. Rada města ukládá
1. Mgr. Luboši Mikyskovi
1.1.

vedoucímu odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace zajistit
poskytnutí schválených finančních dotací z dotačního programu Podpora kulturních aktivit
(kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2019 dle bodu I. až XX. tohoto
usnesení
Termín: 31.5.2019

2. Mgr. Luboši Mikyskovi
2.1.

vedoucímu odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace předložit
zastupitelstvu města k projednání návrh na poskytnutí finančních dotací z dotačního
programu Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce
2019 dle bodu XXI. a XXII. tohoto usnesení
Termín: 15.4.2019
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Usnesení bylo: PŘIJATO

327/17/RM/2019 OŠKCP/2 - Návrh na rozdělení dotací z programu Podpora pravidelné
sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019
I. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku FK Kerhartice - z.s., sídlem
Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Sokolská 120, IČO 67443770 ve výši 13.550 Kč
II. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Sportovní klub JK SPORTS
z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty, Pivovarská 424, IČO 02298937, ve výši 41.650 Kč
III. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Table Tenis Club Ústí nad
Orlicí z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Žižkov 502, IČO 13583395 ve výši 36.250 Kč
IV. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Klub orientačního běhu Ústí
nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Popradská 1290, IČO 22711015, ve výši 22.200 Kč
V. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Tělocvičná jednota Sokol
Kerhartice, sídlem Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Sokolská 120, IČO 49317725, ve výši 39.000 Kč
VI. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Tělocvičná jednota Sokol
Hylváty, sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty, Třebovská 108, IČO 00484946, ve výši 19.200 Kč
VII. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Šachový klub Ústí nad Orlicí,
z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Jana a Jos. Kovářů 1101, IČO 22890777, ve výši 27.000 Kč
VIII. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Modelářský klub - JUNIOR
KLUB Ústí nad Orlicí p.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Kozinova 1136, IČO 71152482, ve výši 40.845 Kč
IX. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní
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smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Český rybářský svaz, z. s.,
místní organizace Ústí nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty č. ev. 9370, IČO 13586319, ve
výši 12.600 Kč
X. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Hylváty, sídlem Ústí nad Orlicí, Třebovská 299, IČO 61238295, ve výši 20.450 Kč
XI. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Sports Team - Ústí nad Orlicí
z.s., sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Milheimova 827, IČO 02119579, ve výši 30.200 Kč
XII. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Ski klub Ústí nad Orlicí, z. s.,
sídlem Ústí nad Orlicí, Letohradská 1359, IČO 00486141, ve výši 40.500 Kč
XIII. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku OLYMP FLORBAL, z.s. sídlem
Praha 10, Vršovice, Bulharská 996/20, IČO 26575418, ve výši 9.750 Kč
XIV. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční
dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019,
včetně požadované výjimky na pohoštění, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace,
dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku FbK Orlicko - Třebovsko, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty,
Dukelská 546, IČO 26635232, ve výši 256.600 Kč
XV. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční
dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019,
včetně požadované výjimky na pohoštění, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace,
dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku Tenisový klub Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, V Lukách
276, IČO 00528137, ve výši 89.950 Kč
XVI. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložených žádostí poskytnutí účelové neinvestiční finanční
dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku
Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Zborovská 213, IČO 15028658,
ve výši 455.450 Kč
XVII. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční
dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku
Basketbalový klub Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Třebovská 1057, IČO 22762337, ve výši
104.350 Kč
XVIII. Rada města doporučuje
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zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční
dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019,
včetně požadované výjimky na pohoštění, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace,
dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku Klub sportovní gymnastiky Ústí nad Orlicí z.s., sídlem Libchavy,
Dolní Libchavy 89, IČO 22771506, ve výši 61.500 Kč
XIX. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční
dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku
Tělocvičná jednota SOKOL Ústí nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Lázeňská 576, IČO 47501472, ve výši
52.800 Kč
XX. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční
dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku GOLF
CLUB UNO, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Čs. armády 1181, IČO 26540851, ve výši 61.750 Kč
XXI. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční
dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku SK
Karate Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici 1208, IČO 26652480, ve výši 74.150 Kč
XXII. Rada města ukládá
1. Mgr. Luboši Mikyskovi
1.1.

vedoucímu odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace zajistit
poskytnutí schválených finančních dotací z dotačního programu Podpora pravidelné
sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019 dle bodu I. až XIII. tohoto usnesení
Termín: 31.5.2019

2. Mgr. Luboši Mikyskovi
2.1.

vedoucímu odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace předložit
zastupitelstvu města k projednání návrh na poskytnutí finančních dotací z dotačního
programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019 dle
bodu XIV. až XXI. tohoto usnesení
Termín: 15.4.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

328/17/RM/2019 OŠKCP/3 - Návrh na rozdělení dotací z programu Podpora jednotlivých
sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2019
I. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2019,
včetně požadovaných výjimek na OON a občerstvení, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM Mgr. Markétě Skalické, sídlem Ústí nad Orlicí - Kerhartice,
Karpatská 231, IČO 76314391, ve výši 15.000 Kč
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II. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2019 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM Mgr. Jiřímu
Holubářovi, sídlem Ústí nad Orlicí, Korábova 685, IČO 61211290, ve výši 25.000 Kč
III. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2019,
včetně požadovaných výjimek na OON, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Cyklo - triatlon club Ústí nad Orlicí z.s., sídlem Ústí nad Orlicí,
Hylváty, Pod Lesem 245, IČO 61239593, ve výši 20.000 Kč
IV. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2019,
včetně požadované výjimky na občerstvení, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace,
dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku TJ Knapovec, z.s. sídlem Ústí nad Orlicí, Knapovec 138, IČO
44470037, ve výši 6.500 Kč
V. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2019 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Klub
českých turistů, odbor Ústí nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Andrlíkova 910, IČO 15029816, ve výši
16.500 Kč
VI. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2019,
včetně požadované výjimky na stravné, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Černovír, sídlem Ústí nad
Orlicí, Černovír 89, IČO 61235181, ve výši 14.000 Kč
VII. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2019 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku SO
UNO při Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad
Orlicí, Lázeňská 206, IČO 67443761, ve výši 9.400 Kč
VIII. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2019,
včetně požadovaných výjimek na občerstvení, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku TJ Sokol Černovír, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Černovír
76, IČO 70918813, ve výši 23.200 Kč
IX. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2019,
včetně požadované výjimky na OON, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku AUTO KLUB ÚSTÍ NAD ORLICÍ v AČR, sídlem Ústí nad Orlicí,
Hylváty, Pod Lesem 403, IČO 47501227, ve výši 20.000 Kč
X. Rada města schvaluje
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na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2019 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku LDT
Zblovice, z. s., sídlem Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici 1123, IČO 27020967, ve výši 9.600 Kč
XI. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2019 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku
Aeroklub Ústí nad Orlicí z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Oldřichovice 101, IČO 13583417, ve výši 57.000 Kč
XII. Rada města schvaluje
rozpočtová opatření v ORJ 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace týkající se přesunu
finančních prostředků z dotačního programu Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí
sportovního charakteru v roce 2019 na rezervní položku rozpočtu ORJ 4 Rezerva rozpočtu na podporu
sportu dle přílohy č. 4 usnesení RM
XIII. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční
dotace z dotačního programu Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního
charakteru v roce 2019, včetně požadovaných výjimek na OON a prize money, a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku FFT Bikes, z.s., sídlem Ústí nad
Orlicí, Příkopy 146, IČO 22681051, ve výši 60.000 Kč
XIV. Rada města ukládá
1. Mgr. Luboši Mikyskovi
1.1.

vedoucímu odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace zajistit
poskytnutí schválených finančních dotací z dotačního programu Podpora jednotlivých
sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2019 dle bodu I. až
XI. tohoto usnesení
Termín: 31.5.2019

2. Mgr. Luboši Mikyskovi
2.1.

vedoucímu odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace předložit
zastupitelstvu města k projednání návrh na poskytnutí finančních dotací z dotačního
programu Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního
charakteru v roce 2019 dle bodu XIII. tohoto usnesení
Termín: 15.4.2019

3. Mgr. Luboši Mikyskovi
3.1.

vedoucímu odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace zajistit realizaci
schválených rozpočtových opatření dle bodu XII. tohoto usnesení
Termín: 30.4.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO
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329/17/RM/2019 OŠKCP/4 - Návrh na rozdělení dotací z programu Rozvoj a údržba sportovišť
v roce 2019
I. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí nad Orlicí,
sídlem Ústí nad Orlicí, Lázeňská 206, IČO 70844755, ve výši 10.000 Kč
II. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Černovír, sídlem Ústí nad
Orlicí, Černovír 89, IČO 61235181, ve výši 5.000 Kč
III. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku FK Kerhartice - z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Sokolská
120, IČO 67443770, ve výši 15.000 Kč
IV. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Havlíček v Kerharticích z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Kerhartice,
Školní 153, IČO 49312294, ve výši 5.000 Kč
V. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Klub orientačního běhu Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí,
Popradská 1290, IČO 22711015, ve výši 30.000 Kč
VI. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku TJ Sokol Černovír, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Černovír 76, IČO
70918813, ve výši 30.000 Kč
VII. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Aeroklub Ústí nad Orlicí z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Oldřichovice
101, IČO 13583417, ve výši 40.000 Kč
VIII. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ústí nad Orlicí,
sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty č. ev. 9370, IČO 13586319, ve výši 25.000 Kč
IX. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku FFT Bikes, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Příkopy 146, IČO 22681051,
ve výši 20.000 Kč
X. Rada města schvaluje
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rozpočtová opatření v ORJ 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace týkající se přesunu
finančních prostředků z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2019 na krytí
individuálních dotací do oblasti sportu pro fyzické osoby nepodnikající, na dotační program Podpora
pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019 a na rezervní položku rozpočtu ORJ
4 Rezerva rozpočtu na podporu sportu dle přílohy č. 4 usnesení RM
XI. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové investiční finanční
dotace z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2019, včetně požadované výjimky na
investice, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení
spolku TJ Jiskra Hylváty, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty, Za vodou 47, IČO 44470011, ve výši
70.000 Kč
XII. Rada města doporučuje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku Table Tenis Club Ústí nad Orlicí z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Žižkov 502,
IČO 13583395, ve výši 75.000 Kč
XIII. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové investiční finanční
dotace z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2019, včetně požadované výjimky na
investice, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení
spolku Tělocvičná jednota Sokol Hylváty, sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty, Třebovská 108, IČO 00484946,
ve výši 50.000 Kč
XIV. Rada města doporučuje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku TJ Knapovec, z.s. sídlem Ústí nad Orlicí, Knapovec 138, IČO 44470037,
ve výši 20.000 Kč
XV. Rada města doporučuje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku Tělocvičná jednota Sokol Kerhartice, sídlem Ústí nad Orlicí,
Kerhartice, Sokolská 120, IČO 49317725, ve výši 75.000 Kč
XVI. Rada města doporučuje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku Tenisový klub Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, V Lukách 276,
IČO 00528137, ve výši 175.000 Kč
XVII. Rada města ukládá
1. Mgr. Luboši Mikyskovi
1.1.

vedoucímu odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace zajistit
poskytnutí schválených finančních dotací z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť
v roce 2019 dle bodu I. až IX. tohoto usnesení
Termín: 31.5.2019

2. Mgr. Luboši Mikyskovi
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vedoucímu odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace předložit
zastupitelstvu města k projednání návrh na poskytnutí finančních dotací z dotačního
programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2019 dle bodu XI. až XVI. tohoto usnesení
Termín: 15.4.2019

3. Mgr. Luboši Mikyskovi
3.1.

vedoucímu odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace zajistit realizaci
schválených rozpočtových opatření dle bodu X. tohoto usnesení
Termín: 30.4.2019

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

330/17/RM/2019 OŠKCP/5 - Návrh na poskytnutí individuálních finančních neinvestičních
dotací z rozpočtu města Ústí nad Orlicí 2019 do oblasti sportu
I. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí individuální účelové neinvestiční finanční dotace z rozpočtu
města 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální dotace dle příloh č. 1 a 2
k usnesení RM V░░░░ V░░░░ , narozenému ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , na
projekt "Sportovní a atletická příprava V░░░░ V░░░ na reprezentaci Ústí nad Orlicí a ČR" ve
výši 8.000 Kč
II. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí individuální účelové neinvestiční finanční dotace z rozpočtu
města 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální dotace dle příloh č. 1 a 2
k usnesení RM R░░░ H░░░░ , narozenému ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , na
projekt "Podpora sportovní činnosti R░░░ H░░░ " ve výši 8.000 Kč
III. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí individuální účelové neinvestiční finanční dotace z rozpočtu
města 2019, včetně požadované výjimky na náklady na spojené se zahraničními cestami, a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální dotace dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM D░░░░
R░░░░ ░ , narozenému 1.2.1970, bytem ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ , na projekt "V░░ R░░░░ - účast
na ME juniorů a MS seniorů" ve výši 8.000 Kč
IV. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí individuální účelové neinvestiční finanční dotace z rozpočtu
města 2019, včetně požadované výjimky na náklady na spojené se zahraničními cestami, a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální dotace dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM R░░░░
K░░░░ ░ , narozenému ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , na projekt "Podpora
sportovní činnosti reprezentanta ČR v atletice" ve výši 12.000 Kč
V. Rada města ukládá
1. Mgr. Luboši Mikyskovi
1.1.

vedoucímu odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace zajistit
poskytnutí individuálních účelových dotací do oblasti
veřejnoprávních smluv dle bodu I. až IV. tohoto usnesení

sportu

včetně

uzavření

Termín: 31.5.2018
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Usnesení bylo: PŘIJATO

331/17/RM/2019 OŠKCP/6 - Individuální dotace do oblasti kultury v roce 2019
I. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí
na projekt "Mladá scéna 2019" včetně požadované výjimky na OON a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení Malé scéně Ústí nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí,
Pod Lesem 263, IČO 22738258, ve výši 45.000 Kč
II. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí
na projekt "Dotace na příspěvek na elektrickou energii v budově Komunitního centra v Knapovci" a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení spolku TJ
Knapovec, sídlem Knapovec 138, IČO 44470037, ve výši 50.000 Kč.
III. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření v ORJ 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace týkající se krytí výdajů
výše uvedené dotace spolku TJ Knapovec, dle přílohy č. 3 k usnesení
IV. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí individuální finanční dotace z
rozpočtu města Ústí nad Orlicí na projekt "Celoroční činnost Klubu přátel umění Ústí nad Orlicí" včetně
požadované výjimky na OON a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1
a 2 k usnesení Klubu přátel umění, sídlem Ústí nad Orlicí 17. listopadu 597,IČO 68208251, ve výši
67.000 Kč
V. Rada města ukládá
1. Mgr. Luboši Mikyskovi
1.1.

vedoucímu odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, předložit
zastupitelstvu města k projednání návrh na poskytnutí individuální finanční dotace z
rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro rok 2019 dle bodu IV. tohoto usnesení
Termín: 15.4.2019

2. Mgr. Luboši Mikyskovi
2.1.

zajistit poskytnutí finančních dotací včetně uzavření veřejnoprávních smluv a realizaci
rozpočtového opatření dle bodů I. až III. tohoto usnesení
Termín: 31.5.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

332/17/RM/2019 OŠKCP/7 - Návrh na poskytnutí individuálních finančních neinvestičních
dotací z rozpočtu města do oblasti školství (školy nezřizované městem Ústí nad Orlicí) v roce
2019
I. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí individuální finanční dotace na projekty škol v roce 2019
včetně požadované vyjímky na OON a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle
přílohy č. 1 k usnesení RM Gymnáziu Ústí nad Orlicí, se sídlem T. G. Masaryka 106, IČO 004 01 081, ve
výši 32.000 Kč
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II. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí individuální finanční dotace na projekty škol v roce 2019 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 1 k usnesení RM Vyšší odborné
škole a střední škole zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí, se sídlem Smetanova 838, IČO 004 98 874,
ve výši 20.000 Kč
III. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí individuální finanční dotace na projekty škol v roce 2019 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 1 k usnesení RM Střední škole
automobilní Ústí nad Orlicí, se sídlem Dukelská 313, IČO 005 29 842, ve výši 22.000 Kč
IV. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí individuální finanční dotace na projekty škol v roce 2019 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 1 k usnesení RM NF
Gaudeamus, se sídlem Nerudova 2283/7, 35002 Cheb, IČO 252 28 633, ve výši 5.000 Kč
V. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města na základě předložené žádosti poskytnutí individuální finanční dotace na projekty
škol v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy k usnesení
Střední škole uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí, se sídlem Zahradní 541, IČO 000 87 408, ve výši
45.000 Kč
VI. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí individuální finanční dotace na
projekty škol v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy k
usnesení Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí nad Orlicí, se sídlem Lázeňská
206, IČO 708 44 755, ve výši 25.000 Kč
VII. Rada města ukládá
1. Mgr. Luboši Mikyskovi
1.1.

vedoucímu odboru školství, kultury, sportu cestovního ruchu a propagace, zajistit
poskytnutí schválených individuálních neinvestičních dotací, včetně uzavření
veřejnoprávních smluv, dle usnesení bodu I. - IV. tohoto usnesení
Termín: 30.4.2019

1.2.

vedoucímu odboru ŠKCP, předložit ZM k projednání návrh poskytnutí individuálních
neinvestičních dotací dle bodů V., VI. tohoto usnesení.
Termín: 15.4.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

333/17/RM/2019 OŠKCP/8 - Návrh na rozdělení příspěvků na projekty škol a školských
zařízení zřizovaných městem Ústí nad Orlicí v roce 2019
I. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí příspěvku na projekty škol a školských zařízení na rok 2019,
příspěvkové organizaci Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290, ve výši 9.000 Kč, dle přílohy k
usnesení RM
II. Rada města schvaluje
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na základě předložené žádosti poskytnutí příspěvku na projekty škol a školských zařízení na rok 2019,
příspěvkové organizaci Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Sokolská 165, ve výši 7.500 Kč, dle přílohy k
usnesení RM
III. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí příspěvku na projekty škol a školských zařízení na rok 2019,
příspěvkové organizaci Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96, ve výši 5.000 Kč, dle přílohy k
usnesení RM
IV. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí příspěvku na projekty škol a školských zařízení na rok 2019,
příspěvkové organizaci Mateřská škola Klubíčko Ústí nad Orlicí, Dělnická 67, ve výši 11.000 Kč, dle
přílohy k usnesení RM
V. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí příspěvku na projekty škol a školských zařízení na rok 2019,
příspěvkové organizaci Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200, ve výši 14.000 Kč, dle přílohy k
usnesení RM
VI. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí příspěvku na projekty škol a školských zařízení na rok 2019,
příspěvkové organizaci Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348, ve výši 12.000 Kč, dle
přílohy k usnesení RM
VII. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí příspěvku na projekty škol a školských zařízení na rok 2019,
příspěvkové organizaci Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Knapovec 8, ve výši 3.000 Kč, dle přílohy k
usnesení RM
VIII. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí příspěvku na projekty škol a školských zařízení na rok 2019,
příspěvkové organizaci Mateřská škola u skřítka Jasánka, Ústí nad Orlicí, Nerudova 136, ve výši 3.000
Kč, dle přílohy k usnesení RM
IX. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí příspěvku na projekty škol a školských zařízení na rok 2019,
příspěvkové organizaci Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332, ve výši 63.000 Kč, dle přílohy
k usnesení RM
X. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí příspěvku na projekty škol a školských zařízení na rok 2019,
příspěvkové organizaci Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11, ve výši 64.000 Kč, dle přílohy k
usnesení RM
XI. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí příspěvku na projekty škol a školských zařízení na rok 2019,
příspěvkové organizaci Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147, ve výši 60.000 Kč, dle přílohy k
usnesení RM
XII. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí příspěvku na projekty škol a školských zařízení na rok 2019,
příspěvkové organizaci Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75, ve výši 15.500 Kč, dle přílohy k
usnesení RM
XIII. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí příspěvku na projekty škol a školských zařízení na rok 2019,
příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí, ve výši 31.000 Kč,
dle přílohy k usnesení RM
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XIV. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí příspěvku na projekty škol a školských zařízení na rok 2019,
příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí, Špindlerova 1167, ve výši 33.000 Kč,
dle přílohy k usnesení RM
XV. Rada města ukládá
1. Mgr. Luboši Mikyskovi
1.1.

vedoucímu odboru ŠKCP, zajistit poskytnutí schválených příspěvků dle bodu I. - XIV.
tohoto usnesení a předložit RM ke schválení změnu závazných ukazetelů příspěvkových
organizací.
Termín: 30.4.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

334/17/RM/2019 OŠKCP/9 - Program regenerace MPZ na rok 2019 - dotace z ministerstva
kultury a finanční podíly
I. Rada města schvaluje
podání žádosti města Ústí nad Orlicí o dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón na rok 2019 ve výši 1.690.000 Kč, do níž budou zahrnuty objekty dle
přílohy k usnesení č. 2
II. Rada města doporučuje
zastupitelstva města schválit poskytnutí dotace ve výši 29.200 Kč z rozpočtu města Ústí nad Orlicí jako
povinný podíl města v rámci Programu regenerace městských památkových zón na rok 2019
Římskokatolické farnosti - děkanství Ústí nad Orlicí, IČ 47501103, určenou na obnovu venkovních
omítek na Kostele Nanebevzetí P. Marie - 2.etapa, Ústí nad Orlicí.
III. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 71.000 Kč z rozpočtu města Ústí nad Orlicí jako
povinný podíl města v rámci Programu regenerace městských památkových zón na rok 2019
Římskokatolické farnosti - děkanství Ústí nad Orlicí, IČ 47501103, určenou na obnovu oken v 1.
nadzemním podlaží objektu Děkanství čp. 19, Ústí nad Orlicí.
IV. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 61.536 Kč z rozpočtu města Ústí nad Orlicí jako
povinný podíl města v rámci Programu regenerace městských památkových zón na rok 2019 panu
Stanislavu Motlovi, Janu Motlovi, Lidmile Bittnerové a Monice Kramsové, Ústí nad Orlicí, určenou na
obnovu oken a balkónových dveří na objektu Měšťanského domu čp. 9, Mírové náměstí, Ústí nad Orlicí.
V. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 3.613 Kč z rozpočtu města Ústí nad Orlicí, jako
povinný podíl města v rámci Programu regenerace městských památkových zón na rok 2019 panu
Mojmíru a Andree Hicklovým, Betlém 501, Žamberk, určenou na opravu omítky a vybílení podloubí
objektu Měšťanského domu čp. 20, Mírové náměstí, Ústí nad Orlicí.
VI. Rada města ukládá
1. Mgr. Luboši Mikyskovi
1.1.

vedoucímu odboru ŠKCP, organizačně zajistit podání žádostí do Programu regenerace MPR
a MPZ na rok 2019, dle bodu I. tohoto usnesení a dle přílohy k usnesení RM.
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Termín: 8.4.2019
2. Mgr. Luboši Mikyskovi
2.1.

vedoucímu odboru ŠKCP, předložit zastupitelstvu města k projednání návrh na schválení
dotací - povinných podílů města dle bodu II. - V. tohoto usnesení.
Termín: 15.4.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

335/17/RM/2019 OŠKCP/10 - Schválení smlouvy o nájmu s dodavatelem občerstvení na akci
Město v pohybu 2019
I. Rada města schvaluje
smlouvu o nájmu části Mírového náměstí mezi městem Ústí nad Orlicí, IČO 00279676, Sychrova 16,
562 24 Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem a Františkem Paldusem, IČO 88391485, Orel 52, 538
21, jako nájemcem. Předmětem smlouvy je pronájem části Mírového náměstí v Ústí nad Orlicí za
účelem zajištění občerstvení na akci Město v pohybu - týden dobré pohody 2019 v ceně 65.000,- Kč,
dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Luboši Mikyskovi
1.1.

vedoucímu odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace administrativně
zajistit podepsání smlouvy o nájmu s dodavatelem občerstvení na akci Město v pohybu
2019 panem Františkem Paldusem, dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 30.4.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

336/17/RM/2019 OŠKCP/11 - Souhlas majitele nemovitosti s technickým zhodnocením
majetku
I. Rada města souhlasí
s technickým zhodnocením majetku města prostřednictvím investice společnosti TEPVOS do
technologie kotelny Základní školy Ústí nad Orlicí Komenského v budově Na Štěpnici čp. 300, dle
příhohy k usnesení RM
II. Rada města ukládá
1. Ing. Jiřímu Hruškovi
1.1.

vedoucímu odboru správy majetku města, připravit a v radě města projednat nájemní
smlouvu na objekt kotelny v budově Na Štěpnici 300 se společností Tepvos, spol. s.r.o.,
dle bodu č. I tohoto usnesení
Termín: 31.5.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO
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337/17/RM/2019 OŠKCP/12 - Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z Programu "Podpora
výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji"
I. Rada města schvaluje
smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Ústí nad Orlicí, IČO 002 79 676, Sychrova 16, 562 24 Ústí
nad Orlicí jako příjemcem a Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČO
708 92 822 jako poskytovatelem. Předmětem této smlouvy je poskytnutí 70% neinvestičních prostředků
na dětské dopravní hřiště, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Luboši Mikyskovi
1.1.

vedoucímu odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace administrativně
zajistit podepsání smlouvy o poskytnutí dotace s Pardubickým krajem, dle bodu I. tohoto
usnesení.
Termín: 19.4.2019

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

338/17/RM/2019 FIN/1 - Návrh na schválení rozpočtových
zastupitelstvu města ke schválení rozpočtových opatření

Usnesení bylo: PŘIJATO

opatření

a

doporučení

I. Rada města schvaluje
rozpočtová opatření č. 16 - 33 k rozpočtu města pro rok 2019 dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. 34 - 36 k rozpočtu města pro rok 2019 dle přílohy k
usnesení RM.
III. Rada města ukládá
1. Ing. Petře Brejšové
1.1.

vedoucí finančního odboru, realizovat schválené rozpočtové opatření uvedené v bodě I.
tohoto usnesení dle přílohy k usnesení rady města a připravit návrh usnesení pro
zastupitelstvo města ve smyslu bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 10.4.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

339/17/RM/2019 FIN/2 - Analýza úvěr
I. Rada města bere na vědomí
Střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Orlicí s analýzou financí a ratingem zpracovaný Ing.
Luďkem Tesařem, IČO 74372246.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petře Brejšové
1.1.

vedoucí finančního odboru, zajistit projednání předmětné analýzy ve finančním výboru a
připravit návrh usnesení pro zastupitelstvo města.
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Termín: 10.4.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

340/17/RM/2019 FIN/3 - Návrh na rozhodnutí o uzavření dodatku ke smlouvě na přijetí úvěru
na financování rekonstrukce objektu Dukla č.p. 300 v Ústí nad Orlicí
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Dodatku ke smlouvě o úvěru ve výši 25.000.000 Kč
(registrační číslo 99021714131) uzavřené mezi Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp.
969, 114 07 Praha 1,IČO 45317054, jako věřitelem a městem Ústí nad Orlicí jako dlužníkem za účelem
financování rekonstrukce objektu Dukla čp. 300 v Ústí nad Orlicí, ve znění dle přílohy.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petře Brejšové
1.1.

vedoucí finančního odboru, připravit návrhy usnesení pro finanční výbor a pro
zastupitelstvo města.
Termín: 9.4.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

341/17/RM/2019 FIN/4 - Návrh na poskytnutí dotace Českému svazu bojovníků za svobodu
I. Rada města rozhoduje
o poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč zapsanému spolku Český svaz bojovníků za svobodu, Legerova 1854/22,
Nové Město (Praha 2), 120 00 Praha, IČO 00442755 určené na financování činnosti pobočky spolku v Ústí nad

Orlicí v roce 2019 a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí předmětné dotace ve znění dle
přílohy k usnesení rady města.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petře Brejšové
1.1.

vedoucí finančního odboru, zajistit uzavření předmětné smlouvy a následně i poskytnutí
dotace dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 30.4.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

342/17/RM/2019 ŽP/1 - Dohoda o ukončení smlouvy Běžná údržba výsadeb keřů z náhradní
výsadby SŽDC a trvalek na Podměstí
I. Rada města schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o dílo mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí
nad Orlicí, jako objednatelem a Radkem Kunešem, IČ: 03832457, Tyršova 144, 561 51 Letohrad, jako
zhotovitelem. Předmětem této smlouvy je Běžná údržba výsadeb keřů z náhradní výsadby SŽDC a
trvalek na Podměstí od 1.4.2018 do 30.3.2020, dle přílohy usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Tomáši Kopeckému
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vedoucímu odboru životního prostředí, zajistit administrativní úkony spojené s podpisem
dohody uvedené v bodě I. tohoto usnesení.
Termín: 30.4.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

343/17/RM/2019 OKT/1 - Pronájem výpočetní techniky - volby do Evropského parlamentu
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o pronájmu výpočetní techniky mezi Městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad
Orlicí, IČ: 00279676 jako uživatelem a společností OG Soft s.r.o., M. R. Štefánika 264, 562 01 Ústí nad
Orlicí, IČ: 25108665 jako poskytovatelem. Předmětem smlouvy je pronájem 17-i kusů tiskáren včetně
záložních tonerů pro zajištění činnosti okrskových volebních komisí při volbách do Evropského
parlamentu, v částce 22.990,00 Kč včetně DPH, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Radomíře Hájkové
1.1.

vedoucí kanceláře tajemníka, administrativně zajistit uzavření smlouvy uvedené v bodě I.
tohoto usnesení.
Termín: 19.4.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

344/17/RM/2019 SMM/1 - Dohody o ukončení smluv o nájmu nebytových prostor sloužících k
podnikání a Smlouva o nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání v budově GALEN
I. Rada města schvaluje
Dohody o ukončení smluv o nájmu nebytových prostor sloužícíh k podnikání, mezi Městem Ústí nad
Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, jako pronajímatelem a MUDr. Vladimírem
Kordou, PhD., Loretánské náměstí 102/8, 118 00 Praha 1, IČ: 48993158, jako nájemcem, na nebytové
prostory v objektu GALEN v Ústí nad Orlicí (místnosti č. 416, 417, 418, 419 ve 4. NP a místnosti č. 627,
628 a 629 v 6. NP - prostory pronajímané za účelem provozování ambulantní péče v oboru
oftalmologie), dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání v budově GALEN v Ústí nad
Orlicí, mezi Městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, jako
pronajímatelem a společností OFTAPRIM, s.r.o., se sídlem Čajkovského 988/66, 500 09 Nový Hradec
Králové, IČ: 27504883, zastoupenou jednatelem společnosti MUDr. Vladimírem Kordou, PhD., jako
nájemcem. Předmětem smlouvy jsou místnosti č. 416, 417, 418, 419 ve 4. NP a místnosti č. 627, 628 a
629 v 6. NP, využívané za účelem poskytování lékařských služeb v oboru oftalmologie, dle přílohy k
usnesení RM.
III. Rada města ukládá
1. Ing. Jiřímu Hruškovi
1.1.

vedoucímu odboru správy majetku města, administrativně zajistit uzavření obou dohod a
smlouvy, uvedených v bodě I. a II. tohoto usnesení.
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Termín: 30.4.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

345/17/RM/2019 MPO/1 - Záměr změny v nájemním vztahu - st.p.č. 3090 v k.ú. Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje
záměr změny v nájemním vztahu nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem st.p.č. 3090 v obci
a k.ú. Ústí nad Orlicí, spočívající ve změně nájemce, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi
1.1.

vedoucímu majetkoprávního odboru zajistit zveřejnění záměru změny v nájemním vztahu
na úřední desce v daném termínu.
Termín: 15.4.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

346/17/RM/2019 MPO/2 - Dohoda o změně nájemce - p.p.č. 1626/11, p.p.č. 1626/23 a část
p.p.č. 1626/10 v k.ú. Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje
uzavření dohody o změně nájemce mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24
Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem, J░░░ K░░░░ ░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ , jako původním nájemcem a D░░░░ G░░░░ ░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ jako novým nájemcem, jejímž předmětem je změna nájemce, dle přílohy k
usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi
1.1.

zajistit podpis dohody o změně nájemce v daném termínu.
Termín: 15.4.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

347/17/RM/2019 MPO/3 - Dodatek č.2 ke Smlouvě o bezúplatném převodu - ÚZSVM
I. Rada města revokuje
usnesení Rady města Ústí nad Orlicí č. 3092/126/RM/2018.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit dodatek č.2 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti čj.
UZSVM/HUO/2198/2010-HUOM-Sp 4/2006 JIN mezi Městem Ústí nad Orlicí, se sídlem Sychrova 16, 562
24 Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, jako nabyvatelem a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2-Nové Město, IČ 69797111,
jako převodcem jehož předmětem je úprava smluvních podmínek, dle přílohy k usnesení RM.
III. Rada města ukládá
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1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi
1.1.

předložit dodatek č.2 ke schválení v zastupitelstvu města v daném termínu.
Termín: 15.4.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

349/17/RM/2019 MPO/5 - Záměr změny v nájemním vztahu - p.p.č. 314/1 v k.ú. Kerhartice
nad Orlicí
I. Rada města schvaluje
záměr změny v nájemním vztahu smlouvy o nájmu nemovitosti, jejímž předmětem je pronájem p.p.č.
314/4 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí a obci Ústí nad Orlicí, spočívající ve změně nájemce, dle přílohy k
usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi
1.1.

vedoucímu majetkoprávního odboru zajistit zveřejnění záměru změny v nájemním vztahu
na úřední desce v daném termínu.
Termín: 26.4.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

350/17/RM/2019 MPO/6 - Záměr pronájmu části p.p.č. 667/11 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje
záměr pronájmu části p.p.č. 667/11 v obci Ústí nad Orlicí a v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí, na základě
žádosti pana J░░░ Ž░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi
1.1.

zajistit zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce v daném termínu
Termín: 8.4.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

351/17/RM/2019 MPO/7 - Směna částí p.p.č. 855/7, 855/3, 1316/2, 934/3, 855/15, a 1321/2
v k.ú. Hylváty
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření směnné smlouvy Městem Ústí nad Orlicí, IČ:00279676, Sychrova
16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako směnitelem 1 a panem T░░░░ T░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jako
směnitelem 2. Předmětem smlouvy je směna částí p.p.č. 855/7, 855/3, 1316/2, 934/3, 855/15 (v majetku pana T░░░░ T░░░░ ) a 1321/2
(v majetku města Ústí nad Orlicí) v obci Ústí nad Orlicí v k.ú. Hylváty, bez doplatku, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
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1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi
1.1.

předložit smlouvu do jednánáí zastupitelstva města.
Termín: 15.4.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

352/17/RM/2019 MPO/8 - Smlouva o zřízení věcného břemene - TEPVOS, spol. s r.o. - Velké
Hamry
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, a společností TEPVOS, spol. s r.o., IČ 25945793,
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 25945793, jako oprávněným. Předmětem smlouvy je
věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě - kanalizační stoky na p.p.č. 2353/6 a p.p.č. 2353/9 vše v
k.ú. Ústí nad Orlicí, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 21.006 Kč včetně DPH (tj. 150 Kč/m
vedení + DPH), dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy v daném termínu
Termín: 8.5.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

353/17/RM/2019 MPO/9 - Smlouva o zřízení věcného břemene - TEPVOS, spol. s r.o. - Polní,
Příčná, B. Němcové, Nová
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, a společností TEPVOS, spol. s r.o., IČ 25945793,
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 25945793, jako oprávněným. Předmětem smlouvy je
věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě - vodovodu a kanalizace na p.p.č. 502/1 a p.p.č. 503 vše v
k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí a p.p.č. 960/1, p.p.č. 973/2, p.p.č. 973/4, p.p.č. 1002/8, p.p.č.
1002/21 a p.p.č. 2414/4 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 115.146 Kč
včetně DPH (tj. 150 Kč/m vedení + DPH), dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy v daném termínu
Termín: 8.5.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

354/17/RM/2019 MPO/10 - Smlouva o zřízení věcného břemene - Gas Net, s.r.o. - Automyčka
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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 940/96, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem, jako oprávněným, a společností AUTOMYČKA - UO s.r.o., IČ 25936646,
Lochmanova 420, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako investorem. Předmětem smlouvy je zřízení věcného
břemene služebnosti plynárenského zařízení na p.p.č. 2561/2 a p.p.č. 2561/3 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí
za jednorázovou úplatu 1.924 Kč včetně DPH, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy v daném termínu
Termín: 8.5.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

355/17/RM/2019 MPO/11 - Smlouva o zřízení věcného břemene - Gas Net, s.r.o. - Drážní
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 940/96, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem, jako oprávněným, a M░░░░ ░ V░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░

░░

, jako

investorem.

Předmětem

smlouvy

je zřízení

věcného

břemene

služebnosti

plynárenského zařízení na p.p.č. 504/2 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí za jednorázovou úplatu 1.347
Kč včetně DPH, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy v daném termínu
Termín: 8.5.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

356/17/RM/2019 MPO/12 - Smlouva o zřízení věcného břemene - p.p.č. 916/2 v k.ú. Ústí nad
Orlicí
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676,
Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako povinným, a F░░░░ ░ T░░░░ a ░░ M░░░░ R░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jako oprávněným. Předmětem smlouvy je věcné břemeno služebnosti
inženýrské sítě - kanalizační a vodovodní přípojky na p.p.č. 916/2 v k.ú. Ústí nad Orlicí, za jednorázovou
finanční náhradu ve výši 249 Kč včetně DPH (tj. 30 Kč/m vedení + DPH), dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy v daném termínu
Termín: 8.5.2019
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Usnesení bylo: PŘIJATO

357/17/RM/2019 MPO/13 - Směnná smlouva - Kerhartice nad Orlicí - fyzická osoba
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření směnné smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676,
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako směnitelem 1, a V░░░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ , jako směnitelem 2. Předmětem smlouvy je směna p.p.č. 314/19, p.p.č. 314/26 a p.p.č. 314/25
za p.p.č. 314/28 vše v k.ú. Kerhartice nad Orlicí s doplatkem kupní ceny ve výši 58.590 Kč, dle přílohy
usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi
1.1.

předložit smlouvu k projednání zastupitelstvu města v daném termínu
Termín: 15.4.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

358/17/RM/2019 MPO/14 - Záměr prodeje bytů do osobního vlastnictví obálkovou metodou
I. Rada města schvaluje
záměr prodeje jednotek vymezených podle zákona o vlastnictví bytů výběrovým řízením obálkovou
metodou:

1.

jednotka č. 1169/11 - bytová jednotka o 1 kuchyni a 2 pokojích s příslušenstvím v budově na ul.
Bří Čapků 1169, 1169 na st.p.č. 1677 a 1678 včetně spoluvlastnického podílu na společných
částech budovy č.p. 1168 a 1169 a na st.p.č. 1677 a 1678 vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí za
minimální kupní cenu 1.090.000 Kč,

2.

jednotka č. 692/4 - bytová jednotka o 1 kuchyni a 2 pokojích s příslušenstvím v budově na ul.
Husova 692 na st.p.č. 793 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.
692 a na st.p.č. 793 vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí, za minimální kupní cenu 1.090.000 Kč.

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi
1.1.

zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce v daném termínu
Termín: 17.4.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

359/17/RM/2019 MPO/15 - Záměr prodeje části p.p.č. 2563/2 v k.ú. Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje
záměr prodeje části p.p.č. 2563/2 v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí na základě žádosti ░░░░ ░░░ L░░░░ a
░░░ L░░░ K░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , dle přílohy k usnesení RM.
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II. Rada města ukládá
1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi
1.1.

zajistit zveřejnění záměru na úřední desce města.
Termín: 15.4.2019

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

360/17/RM/2019 MPO/16 - Záměr prodeje p.p.č. 1626/32 a 1626/39 v k.ú. Ústí nad Orlicí
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části p.p.č. 1626/32 a p.p.č. 1626/39 vše v obci a k.ú.
Ústí nad Orlicí na základě žádosti ░░░░ ░░░░ H░░░ a L░░░ T░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░ , dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi
1.1.

předložit žádost k projednání zastupitelstvu města v daném termínu
Termín: 15.4.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

361/17/RM/2019 MPO/17 - Záměr uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického
práva - fyzická osoba
I. Rada města schvaluje
záměr uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva k části p.p.č. 2367/1 v k.ú. Ústí nad
Orlicí na základě žádosti E░░░ J░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi
1.1.

zajistit zveřejnění záměru v daném termínu
Termín: 17.4.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

362/17/RM/2019 MPO/18 - Výzva k podání dodatečné nabídky kupní ceny - Hylváty - most
I. Rada města schvaluje
výzvu k podání dodatečné nabídky kupní ceny na prodej p.p.č. 1099/4 a mostu ev.č. 16-M s názvem
objektu "Most přes Knapovecký potok cesta do pole, Hylváty", dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi
1.1.

informovat žadatele o rozhodnutí rady města v daném termínu
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Termín: 17.4.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

363/17/RM/2019 MPO/19 - Smlouva o nájmu nemovitosti - Majáles 2019
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24
Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem a Petrem Strákošem, IČ: 18838251, Horní Houžovec 66, Ústí nad
Orlicí 562 01, jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části p.p.č. 1608/8 a části p.p.č. 298/2 v
obci a k.ú. Ústí nad Orlicí - Mírové náměstí - za účelem pořádání Majálesu 2019 dne 26.04.2019 za
nájemné ve výši 1.000 Kč Kč + paušální náklady na el. energii ve výši 200 Kč + DPH, dle přílohy k
usnesení RM.
II. Rada města souhlasí
s udělením výjimky, z ustanovení čl. 3 odst. 5 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, na akci Majáles 2019 konaného dne 26.04.2019 na
veřejném prostranství Kociánka v Ústí nad Orlicí
III. Rada města ukládá
1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. a informovat žadatele o udělení výjimky dle bodu II.
v daném termínu
Termín: 24.4.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

364/17/RM/2019 ORM/1 - Schválení statutu Komise pro revitalizaci území Perla 01
I. Rada města schvaluje
statut Komise pro revitalizaci území Perla 01 Rady města Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Evě Holáskové
1.1.

vedoucí odboru rozvoje města zajistit účinnost a platnost tohoto dokumentu.
Termín: 30.4.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

365/17/RM/2019 ORM/2 - Schválení výzvy a zadávací dokumentace - Oprava hráze nádrže
Dolní Houžovec
I. Rada města schvaluje
výzvu a zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu dle § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Oprava hráze nádrže Dolní
Houžovec, dle důvodové zprávy a přílohy k usnesení.
II. Rada města ukládá
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1. Ing. arch. Evě Holáskové
1.1.

vedoucí odboru rozvoje města zajistit dle příkazní smlouvy č. ORM/1995/1/2019 zveřejnění
výzvy a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku uvedenou v bodě I. tohoto usnesení.
Termín: 9.4.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

366/17/RM/2019 ORM/3 - Mimořádná dotace pro TEPVOS na krytí ztráty sportovišť v roce
2018
I. Rada města bere na vědomí
vyúčtování dotační smlouvy za rok 2018 ve výši 15.227.898,-Kč a žádost o doplatek dotace za uplynulý
rok 2018 ve výši 1.399.491,- Kč, předložené společností TEPVOS spol. s r.o., IČ: 25945793, se sídlem
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, ve věci krytí ztrátovosti sportovišť, dle přílohy k usnesení
RM.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí doplatku dotace ve výši 655.000,- Kč společnosti TEPVOS spol.
s r.o., IČ: 25945793, se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, účelově určené na krytí
ztráty sportovišť dle Smlouvy o poskytování dotace na krytí ztrátovosti sportovišť ze dne 23.10.2008.
Tato částka představuje rozdíl mezi plánovanými a skutečnými odpisy za rok 2018.
III. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Evě Holáskové
1.1.

vedoucí odboru rozvoje města, předložit zastupitelstvu města k projednání návrh na
poskytnutí dotace, dle bodu II. tohoto usnesení.

Termín: 15.4.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

367/17/RM/2019 ORM/4 - Revokace usnesení č. 295/13/RM/2019 a schválení nové výzvy a
zadávací dokumentace na zhotovitele stavebních prací pro akci - "Dům dětí a mládeže - Ústí nad
Orlicí
I. Rada města revokuje
usnesení č. 295/13/RM/2019 ze dne 18.3.2019.
II. Rada města schvaluje
výzvu a zadávací dokumentaci na stavební práce zadávané v užším řízení podle ustanovení §58
ZZVZ podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na zhotovitele akce "Dům dětí a mládeže - Ústí nad
Orlicí", dle důvodové zprávy a přílohy k usnesení.
III. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Evě Holáskové
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vedoucí odboru rozvoje města zajistit zveřejnění zadávací dokumentace na veřejnou
zakázku uvedenou v bodě I. tohoto usnesení.
Termín: 30.4.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

368/17/RM/2019 ORM/5 - Hodnocení a posouzení nabídek a schválení SOD - Opravy fasád a
exteriéru Hernychovy vily v Ústí nad Orlicí
I. 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 " Opravy
fasád a exteriéru Hernychovy vily v Ústí nad Orlicí", kterou podal uchazeč BSP MHA s.r.o., Koldínova
1145/4, 130 00 Praha 3-Žižkov, za nabídkovou cenu 1.256.458,37 Kč včetně 21% DPH, dle zprávy o
hodnocení a posouzení nabídek v příloze k usnesení RM.
II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. ORM/1904/4/2019 mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24
Ústí nad Orlicí jako objednatelem a společností BSP MHA s.r.o., IČ: 05192188, Koldínova 1145/4, 130
00 Praha 3-Žižkov, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je zhotovení akce "Opravy fasád a
exteriéru Hernychovy vily v Ústí nad Orlicíe", v ceně 1.256.458,37 Kč včetně 21% 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 II. tohoto usnesení.
Termín: 6.5.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

369/17/RM/2019 ORM/6 - Smlouva č. Z_S14_12_8120069273 o smlouvě budoucí o realizaci
přeložky
I. Rada města schvaluje
smlouvu č. Z_S14_12_8120069273 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24
Ústí nad Orlicí, jako žadatelem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02
Děčín, jako provozovatelem. Předmětem smlouvy je závazek uzavřít konečnou smlouvu na realizaci
přeložky, v předpokládané ceně 509.000,- Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Evě Holáskové
1.1.

vedoucí odboru rozvoje města, zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 30.4.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

http://172.16.2.159:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk
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370/17/RM/2019 ORM/7 - Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. ORM/2825/1/2017 - Stabilizační byty
Dukla čp. 300
I. Rada města schvaluje
dodatek číslo 2 smlouvy o dílo číslo ORM/2825/1/2017 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676,
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností KPV SYSTÉM s.r.o., IČ: 27546756,
Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem akce "Stabilizační byty Dukla čp. 300", kterým
se posouvá termín dokončení díla a navyšuje celková cena díla o 284.754,- Kč bez DPH, dle přílohy k
usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Evě Holáskové
1.1.

vedoucí odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 30.4.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

371/17/RM/2019 TAJ/1 - Návrh na jmenování hodnotící komise pro výběrové řízení na pozici
ředitele/ředitelky KLUBCENTRA
I. Rada města jmenuje
hodnotící komisi pro výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky KLUBCENTRA v Ústí nad Orlicí:
předseda komise - Petr Hájek, členové komise - PaedDr. Jiří Tomášek, Ing. Jozef Polák, Pavel Strnad,
Daniel Kubelka, Alice Červinková a Vladimír Chudý.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Marcelu Klementovi
1.1.

tajemníkovi městského úřadu administrativně zajistit jmenování členů hodnotící komise dle
bodu I tohoto usnesení.
Termín: 9.4.2019

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

372/17/RM/2019 TAJ/2 - Informace tajemníka MěÚ o stavu plnění přijatých usnesení RM za
časové období listopad 2018 až leden 2019
I. Rada města bere na vědomí
informaci tajemníka MěÚ o splněných usneseních rady města:
RM 1 (12. 11. 2018) - RM 10 (28. 1. 2019):
1 - 200, 202, 203, 205.
Celkem 203 usnesení.
II. Rada města bere na vědomí
informaci tajemníka MěÚ o usnesení rady města za listopad 2018 až leden 2019, jejichž realizace není
k dnešnímu dni dokončena:

http://172.16.2.159:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk
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201

Plán kontrolní činnosti MěÚ a MP pro rok 2019

204

Vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele / ředitelky KLUBCENTRA v Ústí nad Orlicí

Celkem 2 usnesení.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

http://172.16.2.159:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk
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Záznam o průběhu hlasování z 17. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 8.4.2019
Program

č. usn./2019
A

N

Z

317
CH A

N

318

Z CH A

N

319

Z CH A

N

320

Z CH A

N

321

Z CH A

Petr Hájek

x

x

x

x

x

x

Jiří Preclík

x

x

x

x

x

x

Pavel Svatoš

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

Luboš Bäuchel

x

x

x

x

x

x

Jan Zábrodský

x

x

x

x

x

x

Jan Pokorný

x

x

x

x

x

x

9

9

9

9

9

9

322

č. usn./2019
A

N

Z

323
CH A

N

324

Z CH A

N

325

Z CH A

N

326

Z CH A

N

Z CH A

x

x

x

x

x

x

Jiří Preclík

x

x

x

x

x

x

Pavel Svatoš

x

x

x

x

x

x

Matouš Pořický

x

x

x

x

Anna Škopová

x

x

x

x

x

x

Petr Strákoš

x

x

x

x

x

x

Luboš Bäuchel

x

x

x

x

x

x

Jan Zábrodský

x

x

x

x

x

x

Jan Pokorný

x

x

x

x

x

x

9

9

9

9

8

328
A

N

Z

329
CH A

N

330

Z CH A

N

N

1

8

332

Z CH A

N

Z CH A

x

x

x

x

x

Jiří Preclík

x

x

x

x

x

x

Pavel Svatoš

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Anna Škopová

x

Petr Strákoš

x

Luboš Bäuchel

x

Jan Zábrodský

x

x

x

x

x

x

Jan Pokorný

x

x

x

x

x

x

3

9

9

9

9

8

x
x

1

6

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

1

333

x

x

Z CH

x

Petr Hájek

Matouš Pořický

N

x

331

Z CH A

Z CH

327

Petr Hájek

č. usn./2019

N

N

Z CH

334

č. usn./2019
A

N

Z

335
CH A

N

336

Z CH A

N

337

Z CH A

N

338

Z CH A

N

339

Z CH A

Petr Hájek

x

x

x

x

x

x

Jiří Preclík

x

x

x

x

x

x

Pavel Svatoš

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

Luboš Bäuchel

x

x

x

x

x

x

Jan Zábrodský

x

x

x

x

x

x

Jan Pokorný

x

x

x

x

x

x

9

9

9

9

9

9

340

č. usn./2019
A

N

Z

341
CH A

N

342

Z CH A

N

343

Z CH A

N

344

Z CH A

N

Z CH A

x

x

x

x

x

x

Jiří Preclík

x

x

x

x

x

x

Pavel Svatoš

x

x

x

x

x

x

Matouš Pořický

x

x

x

x

x

x

Anna Škopová

x

x

x

x

x

Petr Strákoš

x

x

x

x

x

x

Luboš Bäuchel

x

x

x

x

x

x

Jan Zábrodský

x

x

x

x

x

x

Jan Pokorný

x

x

x

x

x

x

9

9

9

9

9

8

346
A

N

Z

CH A

Petr Hájek

x

x

Jiří Preclík

x

x

Pavel Svatoš

x

x

Matouš Pořický

x

x

Anna Škopová

348
nevzniklo

347

x

N

Z CH A

N

349

Z CH A

x

Z CH A

x

N

Z CH A

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Petr Strákoš

x

x

Luboš Bäuchel

x

x

x

x

x

x

Jan Zábrodský

x

x

x

x

x

x

Jan Pokorný

x

x

x

x

x

8

1

8

1

4

1

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

3

1

8

1

8

N

Z CH

x

x

x

1

x

x

x

Z CH

351

x
x

N

x

350

x
x

x

N

Z CH

345

Petr Hájek

č. usn./2019

N

1

8

1

352

č. usn./2019
A

Petr Hájek

N

Z

353
CH A

x

N

354

Z CH A

x

Jiří Preclík

N

355

Z CH A

x

x

N

356

Z CH A

x

x

N

357

Z CH A

x

x

x

x

x

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

Luboš Bäuchel

x

x

x

x

x

x

Jan Zábrodský

x

x

x

x

x

x

Jan Pokorný

x

x

x

x

x

x

8

358

č. usn./2019
A

Petr Hájek

1

N

Z

1

359
CH A

x

N

1

Z CH A

N

1

Z CH A

N

1

Z CH A

N

Z CH A

x

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

Luboš Bäuchel

x

x

x

x

x

Jan Zábrodský

x

x

x

x

x

x

Jan Pokorný

x

x

x

x

x

x

6

364

č. usn./2019
A

Petr Hájek

1

N

Z

CH A

8

N

Z CH A

N

x

Matouš Pořický

x

Anna Škopová

x

x

Petr Strákoš

x

x

Luboš Bäuchel

x

x

Jan Zábrodský

x

Jan Pokorný

x

7

x

x

1

1

8

367

Z CH A

N

x

1

8

368

Z CH A

x

x

Pavel Svatoš

N

Z CH A

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

7

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

1

1

8

1

8

Z CH

x

x

7

N

x

x

x

1

369

x
x

1

1

366

x
x

8

1

365

x

Jiří Preclík

2

Z CH

x

Pavel Svatoš

8

N

x

x

x

1

363

x

x

8

362

x

x

8

361

x

x

8

360

x

Jiří Preclík

8

Z CH

x

Pavel Svatoš

8

N

1

8

1

370

č. usn./2019
A

Petr Hájek

N

Z

371
CH A

x

N

372

Z CH A

x

Jiří Preclík

x

x

x

x

x

x

Matouš Pořický

x

x

x

Anna Škopová

x

x

x

Petr Strákoš

x

Luboš Bäuchel

x

x

x

Jan Zábrodský

x

x

x

x

x
7

1

1

7

Z CH

x

Pavel Svatoš

Jan Pokorný

N

x

x

x

2

8

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

1

