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ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

ZÁPIS
z 2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí,
které se konalo dne 10.12.2018
od 15:00 hodin v Velkém sále Kulturního domu
P ří tomn i:

MU Dr. Tom áš Ad á me k, za stu pi te l
Mg r . Lub oš B äuc he l , rad n í
J iř í Če p e lk a, z ast up ite l
H an a Drob ná , zas tup i tel k a
RS Dr. J ar osl av Fi še r, za stup i te l
P et r H á j ek , sta rost a
Mg r . Ji ří H ol ub á ř, za stup i te l
Vl a d imí r Ch ud ý, za stup i te l
In g. R ad i m J i rout MB A , za stup i te l
In g. M ar ce l K le me nt, ta j e mní k
In g. M ic ha l K okul a, z ast up ite l
B ohum il M ac ha čný , zas tup it el
Mg r . Ja n Po korn ý, ra d ní
Ma tou š P oři ck ý, mí stos tar osta
In g. B c . J aros la v Ře há če k, za stu p ite l
MU Dr. J iř í Ře zní če k, za stu p ite l
J an a Se ve rov á, za stu pi te l ka
MU Dr. J an Sk otá le k, za stu p ite l
P et r S trá koš, r ad ní
Mg r . Pa ve l Sv at oš, mí stosta ros ta
B c. A nna Š kop ov á, ra d ní
Tom áš Te p lý , zas tup i te l
P ed Dr . Ji ří T omá šek , za stup i te l
Mg r . Ra dk a Va šk ová , zas tup it el ka
Zd e ně k Ve l eb ný , zas tup i tel
P et r Wa g e nkn ec ht, za stu pi te l
J an Zá b rod sk ý, r ad ní

O mlu ve ni :

J iř í Pr ec l ík , mís tosta rost a

Ne p ří tomn i:

<d le pr ez en ční l is tin y>

H ost é:

<d le pr ez en ční l is tin y>

P ře d se d aj í cí :

P et r H á j ek , sta rost a
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<d le pr ez en ční l is tin y>

Číslo

Bod

bodu

Komentář

2.
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Zahájení a schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města
Starosta města Petr Hájek zahájil 2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí a uvedl, že ze
zasedání je pořizován záznam pro veřejné a úřední záznamy, kdy odkaz na záznam bude umístěn
na webu města. Dále konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a veřejně vyhlášeno a materiály
byly elektronicky doručeny ve stanoveném termínu. Uvedl, že ve chvíli zasedání je přítomno 26
členů, což je nadpoloviční většina a zastupitelstvo města je tedy usnášení schopné. Dále uvedl, že
zápis z 1. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí je k dispozici k nahlédnutí u zapisovatelky,
přehledy 1. až 3. Rady města Ústí nad Orlicí byly zveřejněny na úřední desce a na webu města a
jsou nyní k dispozici k nahlédnutí v sále. Dále požádal, aby byl upraven program tím způsobem,
že nejprve bude složen slib pana Teplého a poté informace tajemníka. Zastupitelstvo města s
touto změnou souhlasilo a následně schválilo program zasedání.
Ověřovateli zápisu byli určeni Mgr. Radka Vašková a MUDr. Tomáš Adámek, s čímž oba souhlasili.
Zapisovatelkou byla určena Bc. Karina Habrová, skrutátorkami Zdeňka Nováková a Lucie Břízová.
Z celého zasedání byl omluven Jiří Preclík.

Předkladatel: Starosta

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

3.

Připomínky k zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva města
Bez připomínek.
Předkladatel: Starosta

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

4.

35/2/ZM/2018 TAJ - Informace tajemníka
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-bere na vědomí
předloženou informaci
Důvodová zpráva:
Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen
"GDPR").
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Na dnešním jednání zastupitelstva města vystoupí Zdeňka Nováková, pověřenec pro ochranu
osobních údajů města Ústí nad Orlicí, která seznámí zastupitele města s právy a povinnostmi
vyplývajícími z GDPR pro fyzické osoby vykonávající veřejnou funkci.
Současně budou zastupitelé města vyzváni k podpisu dokumentu "Pravidla ochrany osobních
údajů
v rámci výkonu funkce v orgánech města Ústí nad Orlicí", který je v příloze. Originály určené k podpisu budou
předloženy na jednání zastupitelstva města.

Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města vzalo předloženou informaci na vědomí.

5.

Předkladatel: Ing. Marcel Klement
Zpracovatel: Zdeňka Nováková

Hlasování
Pro: 26 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

36/2/ZM/2018 TAJ/1 - Složení slibu
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-bere na vědomí
složení slibu pana Tomáše Teplého - člena Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí.
Důvodová zpráva:
Vzhledem k neúčasti pana Tomáše Teplého na ustavujícím zasedání zastupitelstva města, je
skládán slib nově zvoleného zastupitele města, na nejbližším dalším zasedání zastupitelstva
města.

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu města jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města vzalo předložený návrh usnesení na vědomí.

6.

Předkladatel: Ing. Marcel Klement
Zpracovatel: Ing. Marcel Klement

Hlasování
Pro: 26 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

37/2/ZM/2018 TAJ/2 - Jednací řád Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-schvaluje
Jednací řád zastupitelstva města, dle přílohy k tomuto usnesení.
Důvodová zpráva:
Vzhledem k novelám právních předpisů a technickým úpravám při zasedání zastupitelstva města
byl zpracován nový jednací řád zastupitelstva města.
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.
Předkladatel: Ing. Marcel Klement

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Marcel Klement
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 25 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

7.
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38/2/ZM/2018 MPO/1 - Žádost o bezúplatný převod p.p.č. 443/2 a 454 v k.ú.
Černovír u Ústí nad Orlicí a p.p.č. 514/13 a 514/15 v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-schvaluje
žádost o bezúplatný převod p.p.č. 443/2 a p.p.č. 454 v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Černovír u
Ústí nad Orlicí, p.p.č. 514/13 a p.p.č. 514/15 v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Oldřichovice u Ústí
nad Orlicí, které jsou ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření Státní
pozemkový úřad za účelem vyřešení majetkoprávního vztahu dle přílohy k usnesení ZM.
II. Zastupitelstvo města-ukládá
1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi
1.1.

vedoucímu majetkoprávního odboru vyřídit žádost se Státním pozemkovým
úřadem, dle bodu I.
Termín: 10.12.2018

Důvodová zpráva:
2

Majetkoprávní odbor předkládá žádost o převod p.p.č. 443/2 - tr.tr.porost o výměře 726 m a
p.p.č.454 - tr.tr.porost o výměře 119 m2 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí, p.p.č. 514/13 - ostatní
plocha o výměře 2952 m2 a p.p.č.514/15 - ostatní plocha o výměře 2585 m2 v k.ú. Oldřichovice u
Ústí nad Orlicí. Pozemky tvoří asfaltová komunikace - odbočka směr letiště a dále do Knapovce.
Ostatní pozemkové parcely pod touto komunikací jsou již v majetku města. S pozemky hospodaří
Státní pozemkový úřad a převod realizujeme za účelem vyřešení majetkoprávní vztahu ke
zbývajícím výše uvedeným parcelám.
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.

8.

Předkladatel: Mgr. Přemysl Šťovíček
Zpracovatel: Eva Procházková

Hlasování
Pro: 25 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

39/2/ZM/2018 MPO/2 - Kupní smlouva - st.p.č. 498 v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad
Orlicí
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ:00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí
nad Orlicí, jako prodávajícím a
Orlicí, jako kupujícím. Předmětem smlouvy je prodej st.p.č. 498 v k.ú. Oldřichovice u
Ústí nad Orlicí, obci Ústí nad Orlicí za kupní cenu ve výši 9.366 Kč, dle přílohy k usnesení
ZM.
II. Zastupitelstvo města-ukládá
1. Evě Polakovičové
1.1.

zajistit podpis kupní smlouvy dle bodu I.
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Termín: 17.12.2018
Důvodová zpráva:
Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem st.p.č. 498 o výměře 14 m2 v obci Ústí nad Orlicí a k.ú.
Oldřichovice u Ústí nad Orlicí. St.p.č. 498 vznikla rozdělením p.p.č. 597/2 na základě
geometrického plánu č. 419-318/2018 v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí. Na uvedené parcele se
nachází garáž za "Cihelnou" ve vlastnictví žadatelů

Kupní cena je
2

stanovena dle oceňovací vyhlášky č. 457/2017Sb.ve výši 9.366,- Kč, tj. 669,-Kč/m .
Stavební úřad, odbor rozvoje města a odbor životního prostředí nemá k prodeji připomínek.
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.

9.

Předkladatel: Mgr. Přemysl Šťovíček

Hlasování

Zpracovatel: Eva Procházková
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 26 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

40/2/ZM/2018 MPO/3 - Kupní smlouva - p.p.č. 936/15 v k. ú. Hylváty
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí
nad Orlicí, jako prodávajícím a panem
, jako kupujícími. Předmětem smlouvy je prodej p. p. č. 936/15 v k. ú. Hylváty za
kupní cenu ve výši 16.056,-Kč, dle přílohy k usnesení ZM.
II. Zastupitelstvo města-ukládá
1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy v daném termínu.
Termín: 15.1.2019

Důvodová zpráva:
Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem p. p. č. 936/3 - ostatní plocha o výměře 473 m2 v k. ú.
2

Hylváty, v obci Ústí nad Orlicí. O prodej části o výměře 24 m požádal pan

, bytem

. Na dané části pozemku je postavena garáž, kterou koupili manželé
Předchozí majitel garáže na stavbu neměl
příslušné povolení a pan
je již nyní v kontaktu se stavebním úřadem v Ústí nad Orlicí, aby v
případě vykoupení pozemku mohl dokončit kroky vedoucí k legalizaci stavby.
Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem p. p. č. 936/3. Na základě geometrického plánu č. 1445303/2018, vyhotoveného
, GEODEZIE, s.r.o., Tvardkova 1191, 562 01
Ústí nad Orlicí, byl z uvedeného pozemku oddělen p.p.č. 936/15 o výměře 24 m2 v k. ú. Hylváty, v
obci Ústí nad Orlicí.
Kupní cena je stanovena dle oceňovací vyhlášky č. 457/2017 Sb., ve výši 669,- Kč/m2, tj. celková
výše 16.056,- Kč.
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Stavební úřad nemá k prodeji připomínek. Po prodeji musí vlastník dle stavebního zákona
projednat umístění garáže se stavebním úřadem. Odbor životního prostředí a odbor rozvoje města
nemá připomínek.
Žadatelé mají s městem vyrovnané finační vztahy ve lhůtě splatnosti.

Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení s krátkou rozpravou, ve které se Ing.
Bc. Řeháček dotázal, kdo platit geometrický plán. Mgr. Šťovíček odpověděl, že ho platí žadatel,
neboť v průběhu procesu může žadatel od své žádosti odstoupit a náklady za pořízení
geometrického plánu by byly těžce vymahatelné.

10.

Předkladatel: Mgr. Přemysl Šťovíček

Hlasování

Zpracovatel: Mgr. Přemysl Šťovíček
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 26 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

41/2/ZM/2018 MPO/4 - Záměr prodeje p.p.č. 233/7, v k.ú. Knapovec, v obci Ústí nad
Orlicí
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-neschvaluje
záměr prodeje pozemku p.p.č. 233/7, v k.ú. Knapovec, v obci Ústí nad Orlicí na základě
žádosti
usnesení ZM.

, dle přílohy k

II. Zastupitelstvo města-ukládá
1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi
1.1.

zajistit úkony dle rozhodnutí zastupitelstva města v daném termínu.
Termín: 15.1.2019

Důvodová zpráva:
Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem p.p.č. 233/7 - trvalý travní porost o výměře 1906 m2 v k.ú.
Knapovec, v obci Ústí nad Orlicí. O prodej požádal
, za účelem provozování včelařství.
SÚ upozorňuje, že přes daný pozemek vede elektrické vedení. Odbor ŽP s prodejem nesouhlasí
(na žádost OV Knapovec se od roku 2016 o pozemek staráme. Byla odstraněna buřeń v nákladu
18.600,- Kč. Nyní je pozemek upraven k sečení za minimální náklad 1.000 - 2.000Kč/rok. Při
případné rekonstrukci komunikace bude pozemek klíčový). Osadní výbor s prodejem nesouhlasí
(tato parcela sousedí s místní komunikací, která se bude rekonstruovat. Umístění včel není
vhodné pokud jsou v sousedství děti).
Žadatel má s městem vyrovnané finanční vztahy ve lhůtě splatnosti.

Záznam rozpravy:

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

18.12.2018

Zápis [2/ZM/10.12.2018]

Stránka č. 7 z 20

Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení s rozpravou, ve které Mgr. Holubář
uvedl, že ho udivilo, že se tam nachází nějaká zástavba. Dále uvedl, zda není možné žadateli
vyhovět a současně příslušný pozemek využít jako stavební parcelu. Mgr. Šťovíček odpověděl, že
majetkoprávní odbor vycházel z doporučení uvedených odborů. P. Hájek doplnil, že když někdo
chová včely na svém pozemku, tak celkem logicky přebírá odpovědnost. Doplnil, že majetkoprávní
odbor byl pověřen úkolem, kdy má zajistit vhodný pozemek. Mgr. Holubář se dále dotázal, zda se
na pozemku nacházejí sítě? Mgr. Šťovíček odpověděl, že tuto otázku nedokáže zodpovědět, ale
zjistí tuto informaci. Dále doplnil, že s vedoucím životního prostředí již byly vyhlédnuty vhodné
pozemky, které budou žadateli následně nabídnuty. Mgr. Kopecký doplnil vyjádření Mgr. Šťovíčka.
seznámil členy zastupitelstva i přítomnou veřejnost se stanoviskem osadního výboru, kdy
sdělil, že se nejedná o stavební parcelu. Dále uvedl, že OV má v plánu rekonstruovat páteřní
komunikaci, kdy na tento pozemek bude sváděna dešťová voda, takže pokud by se pozemek
prodal, tak není kam odvádět vodu. Závěrem doplnil, že v okolí pozemku se nachází rodinné
domy, kde mají malé děti a pokud by se žadateli vyhovělo, tak by se zvýšilo množství včel, což by
bylo pro děti nebezpečné.
Pozn.:
B. Machačný odešel ze zasedání v 15:32 hodin.
Ing. Jirout odešel ze zasedání v 15:33 hodin.
B. Machačný přišel na zasedání v 15:34 hodin.
Ing. Jirout přišel na zasedání v 15:37 hodin.

11.

Předkladatel: Mgr. Přemysl Šťovíček
Zpracovatel: Mgr. Přemysl Šťovíček

Hlasování
Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 6 Nehlasovalo: 3

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

42/2/ZM/2018 MPO/5 - záměr prodeje pozemku p.p.č. 1062/4 v k.ú. Knapovec
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-neschvaluje
záměr prodeje pozemku p. p. č. 1062/4 v k. ú. Knapovec, v obci Ústí nad Orlicí na základě
žádosti
dle přílohy k usnesení ZM.
II. Zastupitelstvo města-ukládá
1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi
1.1.

zajistit úkony dle rozhodnutí zastupitelstva města v daném termínu
Termín: 15.1.2019

Důvodová zpráva:
Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem p. p. č. 1062/4 - trvalý travní porost o výměře 743 m2 v k. ú.
Knapovec, v obci Ústí nad Orlicí. O prodej požádali
účel využítí v žádosti neuvedli.
Stavební úřad s prodejem nesouhlasí. V územním plánu je pozemek veden v ploše "veřejné
prostranství", ve které jsou zařazeny prostory přístupné bez omezení (veřejná zeleň, komunikace,
parkovací stání apod.), prodej pozemku tedy není v souladu s územním plánem. Současně
stavební úřad upozorňuje, že na daném pozemku se nachází inženýrské sítě. Odbor životního
prostředí se připojuje k názoru stavebního úřadu. Odbor rozvoje města nemá připomínek.
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Žadatelé mají s městem vyrovnané finační vztahy ve lhůtě splatnosti.
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.

12.

Předkladatel: Mgr. Přemysl Šťovíček
Zpracovatel: Mgr. Přemysl Šťovíček

Hlasování
Pro: 25 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

43/2/ZM/2018 MPO/6 - Smlouva o poskytnutí příspěvku - lokalita U Letiště - st. 3839
v k.ú. Ústí nad Orlicí
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na financování výstavby technické infrastruktury
mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako
poskytovatelem příspěvku, a
jako příjemcem příspěvku. Předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku na výstavbu
technické infrastruktury dle zásad spoluúčasti města ve výši 200.000 Kč, dle přílohy k
usnesení ZM.
II. Zastupitelstvo města-ukládá
1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy v daném termínu
Termín: 31.1.2019

Důvodová zpráva:
je vlastníkem p.p.č. 923/197 a st.p.č. 3839, jehož součástí je rodinný dům
vše v k.ú. Ústí nad Orlicí, jedná se o stavební pozemek v lokalitě U Letiště.
V souladu se zásadami spoluúčasti města Ústí nad Orlicí na výstavbě technické infrastruktury pro
novou bytovou výstavbu předkládá majetkoprávní odboru zastupitelstvu města smlouvu o
poskytnutí příspěvku na financování výstavby technické infrastruktury pro stavebníka.
Jedná se o příspěvek ve výši 200.000 Kč na výstavbu technické infrastruktury.
Na základě stavebníkem předloženém oznámení o užívání stavby přidělil Stavební úřad Ústí nad
Orlicí dne 5.10.2018 stavbě rodinného domu číslo popisné 1559.
Žadatel uzavřel s Městem Ústí nad Orlicí dne 19.12.2016 kupní smlouvu za účelem stavby
rodinného domu v lokalitě U Letiště. Stavební povolení nabylo právní moci dne 24.07.2017.
Žadatel má s městem vyrovnané finanční vztahy ve lhůtě splatnosti.
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.

13.

Předkladatel: Mgr. Přemysl Šťovíček

Hlasování

Zpracovatel: Eva Polakovičová
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 26 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

44/2/ZM/2018 MPO/7 - Kupní smlouva - prodej p. p. č. 2362/6 v k.ú. Ústí nad Orlicí
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
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I. Zastupitelstvo města-schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí
nad Orlicí, jako prodávajícím, a
, jako kupujícím. Předmětem smlouvy je prodej p.p.č. 2362/6 v k.ú. Ústí nad Orlicí za
kupní cenu ve výši 35.890 Kč, dle přílohy usnesení ZM.
II. Zastupitelstvo města-ukládá
1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy v daném termínu
Termín: 31.1.2019

Důvodová zpráva:
Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem p.p.č. 2362/6 - ostatní plocha o výměře 102 m2 v k.ú. Ústí nad
Orlicí. Jedná se o parcelu mezi ulicí Královéhradecká a Mlýnská. Prostor není dlouhodobě veřejně
užíván.
O prodej pozemku požádala
účelem soukromého přístupu k rodinnému domu.

za

Stavební úřad, odbor rozvoje města a odbor životního prostředí nemají k prodeji připomínek.
Kupní cena je stanovena v celkové výši 35.890 Kč. Cena se skládá z ceny obvyklé stanovené
znalcem ve výši 33.940 Kč (tj. 332,71 Kč/m2) a nákladů na vyhotovení znaleckého posudku ve
výši 1.950 Kč.
Nad rámec zákonné povinnosti zveřejnění záměru prodeje byl vlastník sousedního domu
Královéhradecká č.p. 291 písemně informován o jednání o uzavření kupní smlouvy na
zastupitelstvem města dne 10.12.2018
Žadatelka má s městem vyrovnané finanční vztahy ve lhůtě splatnosti.
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení s krátkou rozpravou, ve které P.
Hájek upravil sdělení Mgr. Šťovíčka, kdy uvedl, že to nepoužívali zaměstnanci Perly 06, ale
zaměstnanci Perly mokrý provoz.
Ing. Řeháček uvedl, že v důvodové zprávě je uvedeno, že byl informován soused. Dotázal se
tedy, zda tento soused nějakým způsobem reagoval. Mgr. Šťovíček odpověděl, že ne. Doplnil, že
byl písemně informován a měl možnost vyjádřit se na tomto veřejném zasedání zastupitelstva
města.

14.

Předkladatel: Mgr. Přemysl Šťovíček
Zpracovatel: Eva Polakovičová

Hlasování
Pro: 26 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

45/2/ZM/2018 MPO/8 - Kupní smlouva - prodej p. p. č. 601/8 v k.ú. Ústí nad Orlicí
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí
nad Orlicí, jako prodávajícím, a
, jako
kupujícím. Předmětem smlouvy je prodej p.p.č. 601/8 v k.ú. Ústí nad Orlicí za kupní cenu ve
výši 46.820 Kč, dle přílohy usnesení ZM.
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II. Zastupitelstvo města-ukládá
1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy v daném termínu
Termín: 31.1.2019

Důvodová zpráva:
Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem p.p.č. 601/1 - ostatní plocha o výměře 1.841 m2 v k.ú. Ústí
nad Orlicí, jedná se o veřejné prostranství mezi zahradnictvím Šťastných a hřbitovem.
O prodej části p.p.č. 601/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí požádal
za účelem vytvoření uceleného území provozovny zahradnictví a zlepšení přístupu
na pozemky.
Na základě schváleného záměru prodeje byl geometickým plánem č. 2850-385/2018 oddělen z
p.p.č. 601/1 nový p.p.č. 601/8 o výměře 148 m2, který je předmětem prodeje, vše v k.ú. Ústí nad
Orlicí.
Stavební úřad, odbor rozvoje města a odbor životního prostředí nemají k prodeji části p.p.č. 601/1
v k.ú. Ústí nad Orlicí připomínek.
Kupní cena je stanovena v celkové výši 46.820 Kč. Cena se skládá z ceny obvyklé stanovené
znalcem ve výši 44.400 Kč (tj. 300 Kč/m2) a nákladů na vyhotovení znaleckého posudku ve výši
2.420 Kč.
Žadatel má s městem vyrovnané finanční vztahy ve lhůtě splatnosti.
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.

15.

Předkladatel: Mgr. Přemysl Šťovíček

Hlasování

Zpracovatel: Eva Polakovičová
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 24 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

46/2/ZM/2018 MPO/9 - Kupní smlouva - prodej p. p. č. 128 v k.ú. Dolní Houžovec
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí
nad Orlicí, jako prodávajícím, a
jako kupujícím. Předmětem smlouvy je prodej p.p.č. 128 v k.ú. Dolní Houžovec, za kupní
cenu ve výši 11.954 Kč, dle přílohy usnesení ZM.
II. Zastupitelstvo města-ukládá
1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy v daném termínu
Termín: 31.1.2019

Důvodová zpráva:
Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem p.p.č. 128 - zahrada o výměře 160 m2 v k.ú. Dolní Houžovec, v
obci Ústí nad Orlicí.
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O prodej p.p.č. 128 požádal pan

z

důvodu, že dotčený pozemek sousedí s jeho pozemkem a že tento pozemek je dlouhodobě
neudržovaný.
je vlastníkem nemovitostí p.p.č. 137, 136/1 a p.p.č.st. 76/1, jejíž
součástí je stavba rodinného domu čp. 20, naproti přes cestu.
Odbor rozvoje města nemá k prodeji připomínek. Stavební úřad prodej nedoporučuje, přes
pozemek procházejí inženýrské sítě. Odbor životního prostředí prodej nedoporučuje z důvodu
vyjádření stavebního úřadu.
Osadní výbor Knapovec, Dolní a Horní Houžovec doporučuje prodej. Celé vyjádření OV je přílohou
návrhu usnesení.
Kupní cena je stanovena v celkové výši 11.954 Kč. Cena se skládá z ceny obvyklé stanovené
znalcem ve výši 9.600 Kč (tj. 332,71 Kč/m2) a nákladů na vyhotovení znaleckého posudku ve výši
2.354 Kč.
Žadatel je v kupní smlouvě informován o umístění vedení inženýrských sítí a s jejich umístěním
souhlasí.
Žadatel má s městem vyrovnané finanční vztahy ve lhůtě splatnosti.
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení s rozpravou, ve které Ing. Bc.
Řeháček uvedl, že má k tomuto návrhu usnesení více dotazů. Nejprve se dotázal, jak je možné, že
dle vyjádření OV se na parcele nachází studna, ale v ocenění není zahrnuta. Mgr. Šťovíček
odpověděl, že může potvrdit, že se na parcele nachází studna. Ing. Řeháček se opakovaně
dotázal, proč tedy studna není součástí znaleckého posudku. Mgr. Šťovíček odpověděl, že vznese
dotaz. Ing. Bc. Řeháček dále uvedl, že je špatně uvedena cena za metr, která by neměla činit
332,71,- Kč, ale něco kolem cca 150,- Kč. P. Hájek potvrdil, že se jedná o chybu v předloženém
materiálu. Ing. Bc. Řeháček se dále dotázal, proč ve vyjádření odborů je řečeno, že se na
pozemku nenachází sítě, ale OV uvádí, že ano. Mgr. Šťovíček odpověděl, že se sítě nenachází
přímo na pozemku, ale že nad pozemkem vede kabel od společnosti ČEZ. Ing. Bc. Řeháček dále
uvedl, že ho překvapuje, že rada města doporučuje zastupitelstvu města tento návrh usnesení
schválit i přes to, že jsou uvedena negativní vyjádření odborů vzhledem k tomu, že u jiných
podobných návrhů je předložen návrh usnesení v negativním znění. Závěrem tedy navrhl, aby byl
předložený návrh usnesení stažen z programu z důvodu chybějícího ocenění studny.
Mgr. Holubář uvedl, že studna je asi historická, kdy si ji vybudoval majitel nebo jeho předci.
T. Teplý se dotázal, zda kupující s navrženou cenou souhlasí a zda s ním byla projednána. Mgr.
Šťovíček odpověděl, že ano a doplnil, že se jedná o cenu prodeje i znaleckého posudku.
P. Hájek konstatoval, že je pro zastupitelstvo města rozhodující celková cena uvedená v návrhu
usnesení.
Ing. Bc. Řeháček uvedl, že kupující s cenou nemohl souhlasit, když celková cena je správně, ale
nevychází cena za metr. Mgr. Šťovíček odpověděl, že celková cena vychází ze znaleckého
posudku, se kterým žadatel souhlasil. Doplnil, že cena za metr je chybně uvedena,
pravděpodobně z důvodu špatně nakopírovaného textu z jiného materiálu.
uvedl, že zmiňovaná studna sloužila před padesáti lety k napájení čtyř přilehlých
domů. Doplnil, že žadatel se o ni celou dobu stará a jen díky jeho péči je v dobrém stavu, který
umožňuje využívání vody ze studny na zalévání zahrady. Závěrem doplnil, že pozemek kupuje
žadatel hlavně z toho důvodu, aby byl pozemek udržován, což je v souladu s požadavkem OV.
Pozn.:
Protinávrh Ing. Bc. Řeháčka o stažení návrhu usnesení z programu nebyl schválen, a tudíž se
následně hlasovalo o původním návrhu usnesení.
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Předkladatel: Mgr. Přemysl Šťovíček

Hlasování

Zpracovatel: Eva Polakovičová
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 19 Proti: 2 Zdrželo se: 5 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

47/2/ZM/2018 MPO/10 - Kupní smlouva - výkup id 1/2 p.p.č. 100/1 v k.ú. Černovír u
Ústí nad Orlicí
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí
nad Orlicí, jako kupujícím, a
jako prodávajícím. Předmětem smlouvy je prodej id 1/2 p.p.č. 100/1 v k.ú. Černovír u Ústí
nad Orlicí za kupní cenu 10.780 Kč, dle přílohy k usnesení ZM.
II. Zastupitelstvo města-ukládá
1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy v daném termínu
Termín: 31.1.2019

Důvodová zpráva:
Paní
je vlastníkem ideální 1/2 p.p.č. 100/1 - zahrada o výměře 124 m2 v k.ú.
Černovír u Ústí nad Orlicí. Druhým spoluvlastníkem pozemku v podílu 1/2 je Město Ústí nad Orlicí.
Tento podíl Město Ústí nad Orlicí získalo od pí
na základě kupní smlouvy ze
dne 20.12.2017. V době výkupu tohoto podílu byl druhým spoluvlastníkem nedostatečně
identifikovatelný vlastník pan
Po projednání dodatečného dědického řízení se
vlastníkem této poloviny pozemku nově stala pí
, která opět nabídla prodej
tohoto podílu Městu Ústí nad Orlicí.
Na části p.p.č. 100/1 se nachází účelová komunikace, která je přístupovou cestou pro RD na
kopci. Dále je na pozemku umístěna trafostanice a inženýrské sítě.
2

Kupní cena je stanovena na základě znaleckého posudku ve výši 10.780 Kč, tj. 67,37 Kč/m .

Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení s rozpravou, ve které Ing. Bc.
Řeháček upozornil, že opětovně je uvedena cena za metr. P. Hájek vyzval Mgr. Šťovíčka a
požádal o vyjádření se k těmto chybám. Mgr. Šťovíček odpověděl, že nedokáže uvést přesný
důvod, proč je cena špatně uvedena a doplnil, že se dotáže příslušné referentky. P. Hájek uvedl,
že je důležité, aby navržená cena byla v souladu se znaleckým posudkem.

17.

Předkladatel: Mgr. Přemysl Šťovíček

Hlasování

Zpracovatel: Eva Polakovičová
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 8 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

48/2/ZM/2018 FIN/1 - Návrh na schválení rozpočtového provizoria na rok 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-schvaluje
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ve smyslu § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
rozpočtové provizorium na období od 1.1.2019 do data schválení rozpočtu města na rok
2019, které se bude řídit těmito zásadami :
• kapitálové (investiční) výdaje jsou dovoleny jen na investice výslovně schválné
zastupitelstvem města a na investice financované z účelových dotací ze státního
rozpočtu,
• běžné výdaje jsou dovoleny jen ve výši odpovídající běžným výdajům za stejné období
roku 2018 zvýšené o výdaje na zajištění provozu pověřeného městského úřadu
financované z účelové dotace ze státního rozpočtu a
• běžné výdaje jsou dále
zastupitelstvem města.

dovoleny na

projekty a

akce výslovně

schválené

Důvodová zpráva:
Finanční odbor předkládá RM a ZM návrh na schválení rozpočtového provizoria na období od
1.1.2019 do schválení rozpočtu města na rok 2019. Podle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, musí město schválit podmínky rozpočtového
provizoria, pokud před 1.1.2019 nebude schválen rozpočet na rok 2019. Návrh rozpočtu města
na rok 2019 bude předložen zastupitelstvu města ke schválení dne 11.2.2019.
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.

18.

Předkladatel: Ing. Jozef Polák
Zpracovatel: Ing. Jozef Polák

Hlasování
Pro: 24 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 2

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

49/2/ZM/2018 FIN/2 - Návrh na schválení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad
Orlicí o místním poplatku ze psů
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-vydává
Obecně závaznou vyhlášku města Ústí nad Orlicí č. 2/2018, o místním poplatku ze psů, dle
přílohy k usnesení ZM.
Důvodová zpráva:
Na základě doporučení odboru dozoru MV ČR se navrhuje vydat novou vyhlášku o místním
poplatku ze psů podle nově vydaných vzorů vyhlášek zveřejněných MF ČR. Ve výši poplatku,
splatnosti poplatku, osvobození a úlevách nedochází ke změně.
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.
Pozn.:
Mgr. Vašková uvedla, že má technickou připomínku k hlasovacímu zařízení, kdy v případě, že
někdo, kdo neuvede PRO, PROTI, ZDRŽEL SE, tak je uveden jako NEHLASOVAL. Zeptala se, zda
je tento člověk následně zahrnut mezi ty, kteří se zdrželi. P. Hájek odpověděl, že ne, že je uveden
jako, že nehlasoval.
Předkladatel: Ing. Jozef Polák

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Jozef Polák
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 25 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
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50/2/ZM/2018 DSS/1 - Příspěvek k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti
na části území Pardubického kraje v období od 09.12.2018 do 14.12.2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-schvaluje
uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v
období od 09.12.2018 do 14.12.2019 a úhradě nákladů s tím spojených ve výši 327.852 Kč.
II. Zastupitelstvo města-ukládá
1. lic. Jaroslavu Škarkovi
1.1.

administrativně zajistit podpisy smlouvy uvedené v bodě I. tohoto usnesení.
Termín: 31.1.2018

Důvodová zpráva:
Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend předkládá ke schválení Smlouvu o
zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 09.12.2018 do
14.12.2019 a úhradě nákladů s tím spojených ve výši 327.852 Kč.
Město Ústí nad Orlicí finančně přispívá na zajištění dopravní obslužnosti na území města
Pardubickému kraji dle smlouvy, která je přílohou. Dopravní obslužnost bude zajišťována na
základě upravených podmínek, kdy bude zajišťována pouze dopravní obslužnost místní části Horní
a Dolní Houžovec. Ostatní městské části jsou obsluhovány MHD Ústí nad Orlicí. Sazba za 1 km
zůstává z minulého období nezměněna ve výši 21 Kč. Příspěvek se zvýšil o 6.300 Kč z důvodu
navýšení četnosti spojů ve schvalovaném období.
Rada města doporučuje předloženou smlouvu schválit.
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.
Pozn.:
B. Machačný odešel ze zasedání v 16:02 hodin.

20.

Předkladatel: lic. Jaroslav Škarka

Hlasování

Zpracovatel: lic. Jaroslav Škarka
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 25 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

51/2/ZM/2018 TAJ/3 - Volba členů finančního výboru
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-volí
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů další členy finančního výboru zastupitelstva města, a
to RNDr. Pavla Kodytka, RSDr. Jaroslava Fišera, Ing. Pavla Hanzla, Ing. Hanu Brodskou,
Hanu Drobnou a Vladimíra Chudého.
Důvodová zpráva:
2. zasedání - volba členů výborů ZM
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení s krátkou rozpravou, ve které MUDr.
Adámek uvedl, že do finančního výboru by dále navrhl Vladimíra Chudého. Vladimír Chudý
souhlasil s nominací.
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Ing. Klement požádal o vyjádření souhlasu se členstvím H. Drobnou. H. Dobrná vyjádřila svůj
souhlas.
Zastupitelstvo města schválilo předložený návrh usnesení ve znění připomínek.

21.

Předkladatel: Ing. Marcel Klement

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Marcel Klement
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 25 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

52/2/ZM/2018 TAJ/4 - Volba členů kontrolního výboru
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-volí
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů další členy kontrolního výboru zastupitelstva města, a
to Mgr. Martina Mačku, Ing. Václava Pospíšila, Jana Zábrodského, Pavla Voleského, JUDr.
Zdeňka Ešpandra a MUDr. Tomáše Adámka.
Důvodová zpráva:
2. zasedání - volba členů výborů ZM
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení s krátkou rozpravou, ve které V.
Chudý navrhl, aby dalším členem byl MUDr. Adámek. MUDr. Adámek s nominací souhlasil.
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení ve znění připomínek.
Pozn.:
B. Machačný přišel na zasedání v 16:06 hodin.

22.

Předkladatel: Ing. Marcel Klement
Zpracovatel: Ing. Marcel Klement

Hlasování
Pro: 26 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

53/2/ZM/2018 TAJ/5 - Osadní výbory
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-revokuje
usnesení č. 21/1/ ZM/2018 ze dne 05.11.2018
II. Zastupitelstvo města-schvaluje
čtyři minimálně 5členné osadní výbory, a to:
1.

osadní výbor pro část města Černovír, Oldřichovice, Tichá Orlice a Václavov

2.

osadní výbor pro část města Hylváty a Dukla

3.

osadní výbor pro část města Kerhartice

4.

osadní výbor pro část města Knapovec, Horní a Dolní Houžovec

Důvodová zpráva:
Na základě žádosti osadního výboru Kerhartice, došlo ke změně znění, kdy osadní výbor má
minimálně 5 členů.

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

18.12.2018

Zápis [2/ZM/10.12.2018]

Stránka č. 16 z 20

Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.

23.

Předkladatel: Ing. Marcel Klement
Zpracovatel: Ing. Marcel Klement

Hlasování
Pro: 26 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

54/2/ZM/2018 TAJ/6 - Volba předsedy a členů osadního výboru Knapovec, Dolní a
Horní Houžovec
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-volí
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů předsedu osadního výboru pro část města Knapovec,
Dolní a Horní Houžovec Ing. Zdeňka Bílého a další členy uvedeného osadního výboru, a to
Jiřího Vacka, Mgr. Ondřeje Staňka, Hanu Drobnou a Tomáše Krále.
Důvodová zpráva:
2. zasedání - volba předsedy a členů osadních výborů ZM
Předseda osadního výboru bude z uvedených členů zvolen na zasedání výboru v průběhu 49.
týdne a jeho jméno bude doplněno do návrhu usnesení v rámci tohoto týdne.
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení s krátkou rozpravou, ve které Ing. Bc.
Řeháček požádal, aby se o návrzích usnesení OV hlasovalo dohromady. P. Hájek uvedl, že
vzhledem k prvnímu provozu hlasovacího zařízení toto není možné, a proto zastupitelstvo města
hlasovalo o návrzích odděleně.

24.

Předkladatel: Ing. Marcel Klement
Zpracovatel: Ing. Marcel Klement

Hlasování
Pro: 26 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

55/2/ZM/2018 TAJ/7 - Volba předsedy a členů osadního výboru Hylváty a Dukla
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-volí
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů předsedu Osadního výboru pro část města Hylváty a
Dukla Petra Lipenského a další členy uvedeného osadního výboru, a to Davida Jirouta, Mgr.
Lenku Tomíkovou, Oldřicha Kašpara, Ludmilu Gorunovou a Mgr. Lenku Podzimkovou.
Důvodová zpráva:
2. zasedání - volba předsedy a členů osadních výborů ZM
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení s krátkou rozpravou, ve které MUDr.
Řezníček navrhl, aby další členkou byla Mgr. Lenka Podzimková. P. Hájek se dotázal, zda máme
písemný souhlas. Ing. Klement odpověděl, že ano.
Zastupitelstvo města schválilo předložená návrh usnesení ve znění připomínek.
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Předkladatel: Ing. Marcel Klement

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Marcel Klement
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 26 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

56/2/ZM/2018 TAJ/8 - Volba předsedy a členů osadního výboru Kerhartice
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-volí
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů předsedu osadního výboru pro část města Kerhartice
pana Daniela Rősslera a další členy uvedeného osadního výboru, a to Mgr. et. Mgr. Hanu
Hanusovou, Jaroslava Harapáta, Evu Polakovičovou, Ing. Hanu Brodskou, Ing. Vladislava
Fajta a Janu Šparlinkovou.
Důvodová zpráva:
2. zasedání - volba předsedy a členů osadních výborů ZM
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.

26.

Předkladatel: Ing. Marcel Klement
Zpracovatel: Ing. Marcel Klement

Hlasování
Pro: 26 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

57/2/ZM/2018 TAJ/9 - Volba předsedy a členů osadního výboru Černovír,
Oldřichovice, Tichá Orlice, Václavov
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-volí
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů předsedu osadního výboru pro část města Černovír,
Oldřichovice, Tichá Orlice, Václavov pana Františka Berana a další členy uvedeného osadního
výboru, a to Pavla Felgra, Zuzanu Mačátovou, Moniku Kulhánkovou a Petra Sloupenského.
Důvodová zpráva:
2. zasedání - volba předsedy a členů osadních výborů ZM
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.

27.

Předkladatel: Ing. Marcel Klement

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Marcel Klement
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 26 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

SÚ - Informace vedoucího odboru
Petice za zrušení skládky v lokalitě Andělov Ústí nad Orlicí. - Zastupitelstvo města vedlo k
této petici rozsáhlou diskuzi, kdy Ing. Bc. Řeháček informoval členy zastupitelstva města o
důležitosti řešit tuto problematiku vzhledem k prašnosti a hlučnosti v daném místě a současně
upozornil, že vybudovaná zpevněná plocha obsahuje nejen stavební materiál, zeminu, ale i plasty,
kabely a azbest. Doplnil, že občan z Andělova disponuje fotografiemi, které tyto nebezpečný
odpad zachycují. K předloženému sdělení se vyjádřili, jak vedoucí stavebního úřadu, tak odboru
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životního prostředí, kteří uvedli, že jak dle názvu petice vyplývá, tak se nejedná o skládku a že
stavebník prokázal, že vytřídil stavební materiál, což potvrdili tím, že byli na místním šetření.
Vzhledem k tomu, že Ing. Bc. Řeháček vznesl svůj požadavek, tak P. Hájek uvedl, že je možné na
základě potřebné fotodokumentace učinit sondu, kterou by se zjistilo, zda tento pozemek
obsahuje nebezpečný materiál. Podotknul však, že je otázkou, kdo tuto akci bude financovat. Mgr.
Kopecký doplnil, že bude potřeba souhlasu stavebníka, aby sonda mohla být realizována. Ing. Bc.
Řeháček uvedl, že pokud nebude stavebník souhlasit, tak je tu druhá možnost přes Inspekci
životního prostředí.
RSDr. Fišer uvedl, že respektuje jak vyjádření příslušných odborů, tak požadavek občanů, kteří v
této lokalitě bydlí. Požádal tedy, aby byla na příštím zasedání předložena informace o řešení této
problematiky, jak pro zastupitele, tak pro občany.
Mgr. Holubář se také vyjádřil k této problematice, kdy uvedl, že řešením prašnosti a hlučnosti by
byla výsadba zeleně a stromů. Dále uvedl, že větší problém má s tím, že byl zamezen průchod
podél trati, kde si občané zkracovali cestu. P. Hájek odpověděl, že je tento průchod se
stavebníkem projednán a přístup bude obnoven.
Ing. Bc. Řeháček se závěrem dotázal, zda pan
který podal petici bude informován o
případném jednání vedení o této problematice. P. Hájek odpověděl, že panu
bude
zaslána odpověď na jeho petici.

Změny územního plánu Ústí nad Orlicí. - Zastupitelstvo města vzalo předloženou informaci
na vědomí.
Pozn.:
Mgr. Bäuchel odešel ze zasedání v 16:36 hodin a přišel na zasedání v 16:40 hodin.
Předkladatel: Petr Marčík

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

28.

Korespondence
OV Kerhartice - Žádost o rozšíření počtu členů ze dne 20.11.2018, čj.: 37190/2018
Stanovisko: Zastupitelstvo města vzalo předloženou žádost na vědomí a věnovalo se jí v návrhu
usnesení TAJ/5.
- PETICE "za zrušení skládky

v lokalitě Andělov" ze dne

16.10.2018, čj.: 33307/2018
Stanovisko: Zastupitelstvo města se zabývalo předloženou peticí v rámci informace SÚ.
STOReAGE z.s. - Realizace výstavních prostor: žádost o výpůjčku ze dne 3. 12. 2018,
čj.: 38630/2018
Stanovisko: Zastupitelstvo města vzalo předloženou žádost na vědomí.
Přiděleno: k projednání RM.
STOReAGE z.s. - Realizace výstavních prostor: žádost o výpůjčku ze dne 3. 12. 2018,
čj.: 38633/2018
Stanovisko: Zastupitelstvo města vzalo předloženou žádost na vědomí.
Přiděleno: k projednání RM.
Pozn.:
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Bc. Škopová odešla ze zasedání v 16:45 hodin a přišla na zasedání v 16:51 hodin.
Předkladatel: Starosta

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

29.

Závěr

Různé:
Mgr. Vašková uvedla, že přislíbila občanům z bytových domů v ulici Kladské, že přednese jejich
žádost o zřízení kamerového systému v jejich domech a to z důvodu, že se v okolí pohybují
pochybné existence a podomní prodejci.
J. Zábrodský uvedl, že má technickou poznámku ohledně výsledku hlasování, kdy je zastupitel
přítomen, ale nehlasuje, tak jestli by tato část mohla být zapracována do jednacího řádu. P. Hájek
odpověděl, že do příštího zasedání ZM bude tato problematika vyřešena a zapracována.
Mgr. Holubář vznesl dotaz ohledně rekonstrukce budoucího stacionáře. Zeptal se, zda je
uvažováno s ekologickými prvky v rámci stavby a doplnil, že podobně by mohlo být smýšleno i v
rámci ubytovny na Dukle. P. Hájek odpověděl, že v rámci projektu toto řešeno nebylo, ale na
příští schůzi rady města bude toto předmětem, kdy se bude řešit jako zadržování vody, tak
případná bezúdržbová střecha.
Ing. Bc. Řeháček se dotázal, jakým způsobem budou obsazovány komise rady města. P. Hájek
odpověděl, že jako v minulých letech a doplnil, že v následujících dnech budou strany vyzvány k
nominaci.
B. Machačný uvedl, že by se rád zmínil o městské dopravě a konstatoval, že cítí, že doprava
funguje a je relativně úspěšná. Doplnil, že má několik technický poznámek, kdy by zaprvé
zvýraznil jízdní řády tak, aby byly odlišeny od ostatních obcí a měst. Následně doporučil, aby byla
zvýšena reklama tak, aby došlo k upřednostnění městské dopravy Ústí nad Orlicí před ostatními
dopravci. Závěrem navrhl, aby součástí autobusů byly nahrávky stanic a displeje, aby občané
věděli, kde se nachází a jaká stanice bude následovat.
Mgr. Holubář se dotázal na stav koncepce dopravy v klidu. Mgr. Svatoš odpověděl, že termín
odevzdání nebude dodržen vzhledem k vážným zdravotním problémům pana Roháče. Dále
doplnil, že plyne penále 100,- Kč za den a pokud nenastane nějaká změna, tak po novém roce
bude město nuceno se rozhodnout, zda neodstoupí od smlouvy.
poskytl zastupitelům města informaci o ceně vodného a stočného pro rok 2019. Nově
bude cena stanovana následovně Voda pitná (vodné) 31,63 Kč/m3 , Voda odpadní (stočné) 47,78
Kč/m3, celkem 79,41 Kč/m3 včetně DPH. Výsledná cena musí generovat dostatek finančních
prostředků jednak na vlastní provoz a dále na další obnovu kanalizační a vodovodní sítě
vyplývající z platné legislativy vč. splácení úvěrů vč. úroků. Oproti minulým rokům, kdy cena
stagnovala dochází nyní k mírnému navýšení cen jak vodného tak i stočného. Celkové navýšení
vč. DPH činí 2,30 Kč za 1 m3, tj. 2,98 %. Doplnil, že podrobná informace bude v Ústeckých
listech. Závěrem popřál zastupitelům města zdraví a pohodu do nového roku.

Starosta města Petr Hájek uvedl, že 3. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí proběhne dne
11. 2. 2019 a následně ukončil 2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí v 16:53 hodin.

Předkladatel: Starosta

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

18.12.2018

Zápis [2/ZM/10.12.2018]

Stránka č. 20 z 20

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Petr Hájek

Jiří Preclík

starosta

místostarosta

Zapisovatelé:

Bc. Karina Habrová
sekretariát

Ověřovatelé:

Mgr. Radka Vašková
zastupitelka

MUDr. Tomáš Adámek
zastupitel
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