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ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

ZÁPIS
z 5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí,
které se konalo dne 24.6.2019
od 15:00 hodin v Velkém sále Kulturního domu
P ří tomn i:

Mg r . Lub oš B äuc he l , rad n í
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
In g. R ad i m J i rout MB A L L. M, za stup i te l
In g. M ar ce l K le me nt, ta j e mní k
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
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 :

MU Dr. Tom áš Ad á me k, za stu pi te l
J iř í Če p e lk a, z ast up ite l
Vl a d imí r Ch ud ý, za stup i te l
In g. M ic ha l K okul a, z ast up ite l
J iř í Pr ec l ík , mís tosta rost a
MU Dr. J iř í Ře zní če k, za stu p ite l

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.

Stránka č. 2 z 27

Zahájení a schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města
Starosta města Petr Hájek zahájil 5. 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 21 členů, což je nadpoloviční většina a zastupitelstvo města je tedy usnášeníschopné.
Dále uvedl, že zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí je k dispozici k nahlédnutí
u zapisovatelky, přehledy 18. až 25. Rady města Ústí nad Orlicí byly zveřejněny na úřední desce a
na webu města, a jsou nyní k dispozici k nahlédnutí v sále. Ověřovateli zápisu byli určeni Petr
Strákoš a RSDr. Jaroslav Fišer, s čímž oba souhlasili. Zapisovatelkou byla určena Bc. Gabriela
Krátká, skrutátorkami Bc. Karina Habrová a Zdeňka Nováková.
Na závěr zahájení požádal starosta města Petr Hájek o uctění památky zesnulého Ing. Rudolfa
Jonáka minutou ticha.
Z celého zasedání byli omluveni MUDr. Tomáš Adámek, Jiří Čepelka, Vladimír Chudý, Ing. Michal
Kokula, Jiří Preclík a MUDr. Jiří Řezníček.
Předkladatel: Starosta

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

3.

Připomínky k zápisu z 4. zasedání Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města nemělo připomínky k zápisu 4. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí.
Předkladatel: Starosta

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

4.

112/5/ZM/2019 FIN/1 Vyúčtování hospodaření a účetní závěrka města za rok 2018
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-schvaluje
1.

závěrečný účet města za kalendářní rok 2018 a celoroční hospodaření města, a
to bez výhrad, dle přílohy k zápisu z RM,

2.

účetní závěrku včetně výsledku hospodaření města za účetní období 2018
sestavenou ke dni 31.12.2018,

3.

převod 20% zisku lesního hospodářství za rok 2018 ve výši 41.443 Kč do Fondu
rozvoje lesního hospodářství.

II. Zastupitelstvo města-ukládá
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1. Ing. Petře Brejšové
1.1.

zveřejnit závěrečný účet

Termín: 27.6.2019
Důvodová zpráva:
Závěrečný účet je předkládán v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
Údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku musí být po ukončení kalendářního
roku souhrnně zpracovány do závěrečného účtu, který je společně se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok předkládán postupně k projednání v radě
města, ve finančním výboru a následně v zastupitelstvu města. Součástí závěrečného účtu je
vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.
Na základě předložených materiálů mohou členové zastupitelstva města zhodnotit finanční
hospodaření města a jím zřízených a založených právnických osob.
Schvalovat závěrečný účet je vyhrazeno zastupitelstvu města podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích.
Z přiložených materiálů vyplývá, že je možno zastupitelstvu města doporučit
schválení závěrečného účtu bez výhrad.
Zastupitelstvu se zároveň navrhuje převést 20% ze zisku lesního hospodářství do Fondu rozvoje
lesního hospodářství. Stav fondu k 31.12.2018 byl 1.274.208,95 Kč. Vzhledem k tomu, že zisk
z lesního hospodářství byl v roce 2018 207.212,83, navrhujeme v souladu se statutem fondu
navýšení o 41.443 Kč.
Návrh závěrečného účtu byl projednán dne 19.06.2019 finančním výborem.
Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desce dne 07.06.2019.
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.

5.

Předkladatel: Ing. Petra Brejšová

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Petra Brejšová
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 6
Usnesení bylo: Přijato

113/5/ZM/2019 DSS/1 - Příspěvek na provozování cyklobusů na území Pardubického
kraje v období od 01.06.2019 do 30.09.2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-schvaluje
uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v
období od 01.06.2019 do 30.09.2019 a úhradě nákladů s tím spojených ve výši 20.000 Kč.
II. Zastupitelstvo města-ukládá
1. lic. Jaroslavu Škarkovi
1.1.

administrativně zajistit podpisy smlouvy uvedené v bodě I. tohoto usnesení.
Termín: 31.7.2019

Důvodová zpráva:
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Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend předkládá ke schválení Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti
(cyklobusy) na části území Pardubického kraje v období od 01.06.2019 do 30.09.2019 a úhradě nákladů s tím spojených ve výši
20 000 Kč.
Město Ústí nad Orlicí finančně přispěje na provoz cyklobusů dle smlouvy, která je přílohou. V roce 2019 od června do září bude
v Pardubickém kraji jezdit šest linek cyklobusů. Přímo města Ústí nad Orlicí se týkají tři linky (680948, 700949, 680017). Město
Ústí nad Orlicí bude začleněno do připravované mapy cyklobusů a propagačních materiálů s tím spojených. Prezentaci cyklobusů
zajišťuje Euroregion Glacensis.
Od společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí jsou doloženy statistiky nastupujících a vystupujících za rok 2018 na linkách 680948 a 700949.
Rada města doporučuje předloženou smlouvu schválit.

Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení s krátkou rozpravou, ve které Ing.
Klement představil smlouvu o dopravní obslužnosti cykloautobusy. Ing. Jirout vyjádřil názor
finančního výboru, který se sešel 19. 6. 2019, a požadovaný příspěvek doporučil schválit.
J. Holubář se dotázal, zda jsou již k dispozici na Informačním centru mapy. Na to reagovala Bc.
Kroulíková, (vedoucí odd. cestovního ruchu a propagace), že požadované mapy jsou již
k dispozici.

6.

Předkladatel: Ing. Marcel Klement
Zpracovatel: lic. Jaroslav Škarka

Hlasování
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 6

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

114/5/ZM/2019 OŠKCP/5 - Návratná finanční výpomoc ZŠ Komenského
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")
Základní škole Ústí nad Orlicí, Komenského 11, Ústí nad Orlicí, IČ 75018365, (dále
jen"škola"), příspěvkové organizaci města, a to ve výši 2 947 889 Kč (slovy: dva miliony
devět set čtyřicet sedm tisíc osm set osmdesát devět korun českých). Návratná finanční
výpomoc je poskytována na předfinancování výdajů na realizaci projektů 1. Vybudování
multimediální jazykové laboratoře a 2. Modernizace učebny chemie v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu - 15. výzvy MAS ORLICKO-IROP-Vzdělávání v klíčových
kompetencích III. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské
nám. 932/6, Praha 1. (dále jen "MMR"). Finanční prostředky návratné finanční výpomoci
budou škole převedeny až po předložení Rozhodnutí MMR o poskytnutí dotace na výše
uvedené projekty. Splatnost poskytnuté návratné finanční výpomoci je v souladu se
zákonem stanovena na 30. 6. 2020, dle důvodové zprávy a příloh č. 1. a 2. k tomuto
usnesení.
II. Zastupitelstvo města-schvaluje
rozpočtové opatření v ORJ - 4 Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace a ORJ - 7
Všeobecná pokladní správa směřující k zajištění návratné finanční výpomoci Základní škole
Ústí nad Orlicí, Komenského 11, Ústí nad Orlicí dle bodu I. tohoto usnesení a přílohy č. 2 k
tomuto usnesení.
III. Zastupitelstvo města-ukládá
1. Mgr. Luboši Mikyskovi
1.1.

vedoucímu odboru ŠKCP, zajistit poskytnutí návratné finanční výpomoci a
realizovat rozpočtové opatření dle bodů I. a II. tohoto usnesení.
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Termín: 30.8.2019
Důvodová zpráva:
Ředitel Základní školy Ústí nad Orlicí, Komenského 11 se na město jako na svého zřizovatele
obrátil se žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 2 947 889 Kč na
předfinancování projektů:
1. projekt: Vybudování multimediální jazykové laboratoře
Náklady projektu celkem:
1 548 714 Kč
NFV města
Cíl projektu:

1 471 278 Kč
vybudovat moderní jazykovou laboratoř s 30 novými pracovními stanicemi,

laboratoř bude rovněž splňovat podmínky pro moderní výuku informatiky, bude umožňovat
multimediální formy a postupy ve výuce, bude vybavena novou ICT technikou, bude provedena
nová elektroinstalace včetně optického kabelu, bude vybavena novým nábytkem atd.
2. projekt: Modernizace učebny chemie
Náklady projektu celkem
1 554 327 Kč
NFV města
1 476 611 Kč
Cíl projektu: vybudování nové učebny pro 30 žáků umožní naplnit moderní trendy ve výuce
chemie, fyziky, přírodopisu, bude mít 10 pracovních "špinavých" pracovišť (s vodou a odpadem) a
10 "suchých" pracovišť - čistých, vybavení žákovských pracovišť elektroinstalací, bude splňovat
podmínky pro skupinovou i projektovou výuku atd.
Celková NFV města:

2 947 889 Kč.

Souhlas s podáním žádostí a následně s realizací uvedených projektových záměrů Základní školy
Ústí nad Orlicí, Komenského 11 vyslovila rada města na svém jednání dne 26.11.2018
usnesením č. 35/2/RM/2018.
Potřebné finanční prostředky jsou alokovány v kapitole 7 - Všeobecná pokladní správa.
Návratná finanční výpomoc je bezúročná, termín vrácení finančních prostředků do rozpočtu
zřizovatele je stanoven do 30. 6. 2020.
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení s krátkou rozpravou, ve které se Ing.
Bc. Řeháček zajímal o skutečnost, zda je standardním postupem žádat o návratnou finanční
výpomoc zpětně. Mgr. Mikyska vysvětlil, že tento postup je v pořádku. B. Machačný se zajímal o
to, jakým způsobem je ošetřena návratnost této výpomoci. Mgr. Mikyska uvedl, že návratnost je
ošetřena již v návrhu usnesení, kde podmínkou převedení finančních prostředků je rozhodnutí
MMR o poskytnutí dotace.

7.

Předkladatel: Mgr. Luboš Mikyska
Zpracovatel: Mgr. Luboš Mikyska

Hlasování
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 6

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

115/5/ZM/2019 MPO/1 - Kupní smlouva - p.p.č. 1893/2 a p.p.č. 1893/3 v k.ú. Ústí
nad Orlicí
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-schvaluje
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uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí
nad Orlicí, jako kupujícím, a
, podílem 1/2 a
, podílem 1/2, jako prodávajícími. Předmětem smlouvy je prodej p.p.č. 1893/2 a
p.p.č. 1893/3 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí za kupní cenu ve výši 28.350 Kč, dle přílohy usnesení
ZM.
II. Zastupitelstvo města-ukládá
1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy v daném termínu
Termín: 31.7.2019

Důvodová zpráva:
Na základě podnětu odboru rozvoje města z důvodu plánované stavby s názvem "Zpevněné
plochy Dukla č.p. 300" byly osloveny podílové spoluvlastnice p.p.č. 1893/2 - ostatní plocha o
2

2

výměře 16 m a p.p.č. 1893/3 - ostatní plocha o výměře 110 m
a

se žádostí o prodej

výše uvedených pozemků.
Pozemky jsou již v současné době využívány jako veřejná účelová komunikace. Z důvodu nastalé
potřeby opravy komunikace je nutné před touto stavbou narovnat majetkoprávní vztah k užívání
veřejně přístupné komunikace na těchto pozemcích.
Kupní cena stanovená soudním znalcem ve výši ceny v čase a místě obvyklé činí 225 Kč/m2, tj.
celkem 28.350 Kč (celková znalcem stanovená kupní cena je zaokrouhlena, toto zaokrouhlení není
2

v kupní smlouvě použito a cena vychází z ceny stanovené za m bez zaokrouhlení).
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.

8.

Předkladatel: Mgr. Přemysl Šťovíček

Hlasování

Zpracovatel: Eva Polakovičová
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 6
Usnesení bylo: Přijato

116/5/ZM/2019 MPO/2 - Kupní smlouva - Husova 692/4
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 bytové jednotky č. 692/4 vymezené podle
zákona o vlastnictví bytů, včetně podílu ve výši 89/1000 na společných částech budovy čp.
692 a na st.p.č. 793 vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí za kupní cenu 1.356.000 Kč (výběrové
řízení), dle přílohy k usnesení ZM.
II. Zastupitelstvo města-ukládá
1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy v daném termínu
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Termín: 31.7.2019
Důvodová zpráva:
Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem bytové jednotky č. 4 která se nachází v 1. nadzemním podlaží
domu v ulici Husova 692 v k.ú. Ústí nad Orlicí. Podle směrnice města Ústí nad Orlicí byl tento byt
v domě určeném k privatizaci nabídnut k prodeji. V záměru prodeje byla stanovena radou města
nejnižší kupní cena ve výši 1.099.000 Kč. Soudní znalec stanovil cenu obvyklou v místě a čase ve
výši 800.000 Kč.
Na základě vyhodnocení obálkové metody při veřejně přístupném otevírání obálek byla nejvyšší
kupní cena ve výši 1.556.500 Kč nabídnuta pí
, která od svého podání písemně odstoupila dne 30.05.2019. Záloha na úhradu
administrativních nákladů ve výši 15.000 Kč z důvodu odstoupení od nabídky do výběrového
řízení nebude pí
vrácena a stala se příjmem Města Ústí nad Orlicí.
V pořadí 2. nejvýhodnější nabídka byla předložena panem
, který byl v souladu se zveřejněným záměrem vyzván k uzavření kupní smlouvy.
Kupní smlouva je přílohou tohoto návrhu usnesení.
Žadatel má s městem vypořádané finanční vztahy ve lhůtě splatnosti.
Nabídka prodeje bytu byla zveřejněna také na webových stránkách www.reality.cz.
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.

9.

Předkladatel: Mgr. Přemysl Šťovíček
Zpracovatel: Eva Polakovičová

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 6

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

117/5/ZM/2019 MPO/3 - Pardubický kraj - žádost o bezúplatný převod - chodník
Pražská
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-schvaluje
podání žádosti o bezúplatný převod částí p.p.č. 97/1, označených dle geometrického plánu
č. 182-415/2018 jako p.p.č. 97/16, p.p.č. 97/17 a p.p.č. 97/18 vše v k.ú. Gerhartice z
vlastnictví Pardubického kraje, IČ: 70892822, Komenského náměstí 128, 532 11 Pardubice,
do vlastnictví Města Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, dle
přílohy k usnesení ZM.
II. Zastupitelstvo města-ukládá
1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi
1.1.

podat žádost o bezúplatný převod v daném termínu
Termín: 4.7.2019

Důvodová zpráva:
Pardubický kraj je vlastníkem p.p.č. 97/1 - ostatní plocha, silnice v k.ú. Gerhartice. Jedná se
o silnici II/315 (ulice Pražská).
Po kolaudaci stavby "Ústí nad Orlicí, Kerhartice ul. Pražská, chodník II. etapa" zrealizované na
základě smlouvy o podmínkách provedení stavby uzavřené s Pardubickým krajem majetkoprávní
odbor předkládá návrh usnesení k podání žádosti na Pardubický kraj o bezúplatný převod částí
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p.p.č. 97/1 nově oddělených geometrickým plánem č. 182-412/2018 a to p.p.č. 97/16 - ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 309 m2, p.p.č. 97/17 - ostatní plocha, zeleň o výměře 39
m2 a p.p.č. 97/18 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 42 m2 vše v k.ú. Gerhartice, na kterých
se nachází chodník nebo chodníková zeleň. Převod pozemků by měl být uskutečněn za účelem
narovnání majetkoprávního vztahu k vlastnictví pozemku a místní komunikace - chodníku.
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.

10.

Předkladatel: Mgr. Přemysl Šťovíček

Hlasování

Zpracovatel: Eva Polakovičová
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 6
Usnesení bylo: Přijato

118/5/ZM/2019 MPO/4 - Záměr prodeje části p.p.č. 619/19 a 619/20 v k.ú. Dolní
Houžovec
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-neschvaluje
záměr prodeje části p.p.č. 619/20 v k.ú. Dolní Houžovec, 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: 24.7.2019

Důvodová zpráva:
2

Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem pozemku p.č. 619/19 - ostatní plocha o výměře 5.512 m a
619/20 - ostatní plocha o výměře 842 m2 v k.ú. Dolní Houžovec, které se nachází v Dolním
Houžovci pod komunikací okolo zástavby RD a na okraji lesa, za potokem napájejícím rybník.
O prodej části p.p.č. 601/19 a části 619/20 požádal

,

, protože nad část parcely č. 619/19 přesahuje střecha z dřívější stavby. Střecha je
mimo současnou komunikaci. Sousedící parcela (č. 48/1) je v majetku žadatele. P.p.č. 619/20 je
neudržovaná na okraji lesa a sousedící pozemek je v majetku žadatele.
Původně byla žádost projednávána na zasedání RM jako žádost o prodej části p.p.č. 619/20 a
části p.p.č. 619/19. Kvůli negativnímu stanovisku osadního výboru (část p.p.č. 619/20 bude
možno využít při jednáních o přístupové komunikaci při opravě hráze rybníka v Houžovci) bylo RM
doporučeno jednat pouze o možnosti prodeje části p.p.č. 619/19.
Po telefonickém rozhovoru dne 3.5.2019 byla žadatelem akceptována možnost prodeje pouze
části p.p.č. 619/19.
Záměr prodeje části p.p.č. 619/19 v k.ú. Dolní Houžovec je v současnosti vyvěšen na úřední
desce.
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.
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Předkladatel: Mgr. Přemysl Šťovíček

Hlasování

Zpracovatel: Mgr. Přemysl Šťovíček
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 6
Usnesení bylo: Přijato

119/5/ZM/2019 MPO/5 - Záměr prodeje p.p.č. 261/1, 261/2 a části p.p.č. 1273/5 vše
v k.ú. Hylváty
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-neschvaluje
záměr prodeje p.p.č. 261/2 a části p.p.č. 1273/5 vše v k.ú. Hylváty 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: 24.7.2019

Důvodová zpráva:
Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem p.p.č. 261/2 - ostaní plocha - o výměře 297 m2, p.p.č. 1273/5
2

- ostatní plocha - o výměře 799 m , vše v k.ú. Hylváty. Jedná se o pozemky v okolí nemovitosti
č.p. 97 za odbočkou místní komunikace vedoucí přes Hylváty a navazující na hlavní silniční
komunikaci směr Česká Třebová.
O prodej p.p.č. 261/1, 261/2 a části p.p.č. 1273/5 požádala
, za účelem zřízení zahrady, přístupu a celoročního obývání
nemovitosti č.p. 97.
Původně byla žadost projednávána na zasedání RM jako žádost o prodej p.p.č. 261/1, 262/2 a
část 1273/5. Vzhledem k vyjádření dotčených odborů městského úřadu a osadního výboru byl
radou města doporučen pouze prodej p.p.č. 261/1 a dále jednat s žadatelkou o této možnosti.
Po telefonickém rozhovoru dne 3.6.2019 žadatelka akceptovala prodej pouze p.p.č. 261/1.
V současné době je záměr tohoto prodeje vyvěšen na úřední desce.
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení s krátkou rozpravou, ve které se Mgr.
Holubář zajímal o důvod, který vedl k zamítnutí pronájmu okolních parcel. Mgr. Šťovíček vysvětlil,
že část parcely přiléhá k plotu sousední parcely a je zde i branka, kterou majitelka sousední
parcely využívá. Mgr. Holubář se také zajímal o skutečnost, kdo v současnosti obhospodařuje
parcely, které jsou ve vlastnictví města. Mgr. Šťovíček odvětil, že těm, kteří se starají o tyto
pozemky byl rozeslán dopis, ve kterém byli vyzváni k pronájmu či prodeji.

12.

Předkladatel: Mgr. Přemysl Šťovíček

Hlasování

Zpracovatel: Mgr. Přemysl Šťovíček
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 6
Usnesení bylo: Přijato

120/5/ZM/2019 MPO/6 - Záměr prodeje - p.p.č. 1073/2 a části p.p.č. p.p.č. 1073/3 v
k.ú. Knapovec
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
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I. Zastupitelstvo města-neschvaluje
záměr prodeje pozemku p.p.č. 1073/2 a části p.p.č. 1073/3 v k.ú. Knapovec, v obci Ústí nad
Orlicí na základě žádosti paní
,
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: 24.7.2019

Důvodová zpráva:
Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem výše uvedených parcel, které se nachází v Knapovci podél
místní komunikace ("horní cesta - od hřbitova"). O prodej zažádala paní
. Na části
parcel se nachází zbořeniště po bývalé stavbě.
Žádost byla již projednávána v radě města jako žádost o prodej p.p.č. 1073/2 a část 1073/3.
Vyjádření osadního výboru - zatím neprodávat (kvůli možné opravě přiléhající vozovky a
nejasností kolem možného využití parcel).
Po telefonické konzultaci dne 6.5.2019 byl žadatelkou akceptován návrh na možnost uzavření
nájemní smlouvy na celé předmětné pozemky.
Záměr pronájmu pozemkových parcel je v současnosti vyvěšen na úřední desce.
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.

13.

Předkladatel: Mgr. Přemysl Šťovíček

Hlasování

Zpracovatel: Mgr. Přemysl Šťovíček
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 4 Nehlasovalo: 6
Usnesení bylo: Přijato

121/5/ZM/2019 MPO/7 - Záměr prodeje části p.p.č. 185/1 v k.ú. Černovír u Ústí nad
Orlicí
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-neschvaluje
záměr prodeje části p.p.č. 185/1 v k.ú. Černovír u 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 rady města v daném termínu
Termín: 24.7.2019

Důvodová zpráva:
2

Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem p.p.č. 185/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3.009 m .
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O prodej části p.p.č. 185/1 požádal
za účelem chovu včel a přístupu na parcelu 186/1, kde má včelstva umístěna.
Kvůli negativnímu stanovisku osadního výboru a odboru městského úřadu bylo RM doporučeno
jednat o možnosti uzavření nájemní smlouvy.
Po mailové korespondenci a osobním jednání na úřadě dne 19.6.2019 žadatel akceptuje možnost
uzavření nájemní smlouy.

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

14.

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

Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 6

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

122/5/ZM/2019 OŠKCP/1 - Návrhy na udělení ocenění Cena města a čestné občanství
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-uděluje
ocenění Cena města MgA. Pavlu Hůlovi, nar.

za dlouhodobý přínos a odbornou

spolupráci při Kocianově houslové soutěži, za propagaci jména Mistra Jaroslava Kociana
doma i ve světě.
II. Zastupitelstvo města-uděluje
čestné občanství města Ústí nad Orlicí in memoriam Radimu Nováčkovi, nar.

,

rodáku z Ústí nad Orlicí, jenž působil jako významný český mineralog, vysokoškolský
pedagog a jenž jako účastník protiněmeckého odboje byl popraven v koncentračním táboře
Mauthausen.
III. Zastupitelstvo města-uděluje
čestné občanství města Ústí nad Orlicí in memoriam plk. Karlu Škarkovi, nar.

,

vojáku vládního vojska Protektorátu Čechy a Morava, italskému partyzánu a příslušníku
Československé obrněné brigády v Anglii za odbojovou protiněmeckou činnost během 2.
světové války.
IV. Zastupitelstvo města-ukládá
1. Mgr. Luboši Mikyskovi
1.1.

vedoucímu odboru ŠKCP, organizačně zajistit předání ocenění dle bodů I. až
III. tohoto usnesení na slavnostním večeru města.
Termín: 31.10.2019

Důvodová zpráva:
V souladu se schváleným Statutem pro udělování ceny města, ceny starosty a počinu roku a
Statutem pro udělování čestného občanství shromáždil odbor ŠKCP návrhy na uvedená ocenění.
Dne 6.5.2019 byly tyto nominace projednány v kulturní komisi a následně dne 27.5.2019 v radě
města.
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Nominace na Cenu města
Rada města d o p o r u č u j e udělit Cenu města:

1. Pavel Hůla, MgA., nar.
Kocianově houslové soutěži.

- za dlouhodobý přínos a odbornou spolupráci při

Dlouholetý člen poroty KHS, od roku 2009 předseda odborné poroty. Propagátor jména
Mistra Jaroslava Kociana doma i ve světě, zakladatel a primárius Kocianova kvarteta.

Další návrhy na udělení Ceny města, které kulturní komise ani rada města nedoporučily ke
schválení:
1. Jiří a Oluše Kočí - za dokumentární tvorbu (filmová a fotografická díla), často archivní
způsob zachycení neopakovatelných událostí a již zmizelých míst.
2. Hana Lehnfeldová - za dlouholetou aktivní a obětavou práci pro spolky v Ústí nad Orlicí.

Nominace na udělení čestného občanství města
Kulturní komise d o p o r u č u j e udělit čestné občanství města:
1. Radim Nováček, nar.

- in memoriam - rodák z Ústí nad Orlicí, český mineralog,

vysokoškolský pedagog, účastník
koncentračním táboře Mauthausen.

protiněmeckého

odboje,

který

byl

popraven

v

2. Plk. Karel Škarka, nar.
in memoriam - voják vládního vojska Protektorátu Čechy
a Morava, italský partyzán, příslušník Československé obrněné brigády v Anglii.

Další návrhy na udělení čestného občanství města, které kulturní komise ani rada města
nedoporučily ke schválení:
1. Quido Kocian - přední představitel českého umění přelomu 19. a 20. století.
2. Kamil Roškot - významný architekt a výtvarník, projektant národní kulturní památky divadla v Ústí nad Orlicí.
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.

15.

Předkladatel: Mgr. Luboš Mikyska
Zpracovatel: Mgr. Luboš Mikyska

Hlasování
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 6

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

123/5/ZM/2019 OŠKCP/2 - Návrh na poskytnutí individuální finanční investiční
dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí individuální účelové investiční finanční dotace z
rozpočtu města 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální
investiční dotace dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku KČT, odbor Horal Ústí nad Orlicí,
sídlem Říčky 106, Orlické Podhůří, 562 01, IČO 70903409, na projekt Rekonstrukce dětského
koutku v areálu Aktivní turistiky v Cakli ve výši 50.000 Kč
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II. Zastupitelstvo města-schvaluje
související rozpočtová opatření v ORJ 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace
týkající se poskytnutí individuální investiční finanční dotace do oblasti sportu, dle přílohy č.
2 k usnesení
III. Zastupitelstvo města-ukládá
1. Mgr. Luboši Mikyskovi
1.1.

vedoucímu odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace
zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí individuální investiční
dotace a realizaci rozpočtových opatření dle bodu I. a II. tohoto usnesení
Termín: 30.8.2019

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvu města je předkládána žádost spolku KČT, odbor Horal Ústí nad Orlicí o poskytnutí
individuální investiční dotace na projekt Rekonstrukce dětského koutku v areálu Aktivní turistiky v
Cakli ve výši 67.000 Kč. Rada města po projednání žádosti navrhuje poskytnout dotaci ve výši
50.000 Kč.
K případnému poskytnutí dotace se váží rozpočtová opatření v příloze č. 2 k usnesení (dotace by
byla kryta položkami rozpočtu ORJ 4 Dotační program Podpora jednotlivých sportovních nebo
volnočasových akcí sportovního charakteru - nekonání akce SPORT BÁRT BIKEMARATHON ve výši
25 000 Kč a Ostatní výdaje - spoluúčasti na dotacích, rezerva kultura).
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení s krátkou rozpravou, ve které se Ing.
Bc. Řeháček zajímal o skutečnost, jakým způsobem lze individuální finanční investiční dotaci
získat. Zda si může jakákoliv společnost založit např. kemp a tam dětský koutek, který chce
opravit. Pak tedy pouze zažádá o dotaci? Mgr. Mikyska uvedl, že je to takto v pořádku, a o
individuální finanční dotaci může zažádat opravdu kdokoliv a za jakýmkoli účelem.

16.

Předkladatel: Mgr. Luboš Mikyska
Zpracovatel: Mgr. Luboš Mikyska

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

124/5/ZM/2019 OŠKCP/3 - Návrh na poskytnutí individuální finanční neinvestiční
dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí individuální účelové neinvestiční finanční dotace z
rozpočtu města 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální
neinvestiční dotace dle příloh č. 1 a 2 k usnesení spolku Tělocvičná jednota Sokol Hylváty,
sídlem Třebovská 108, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí, IČO 00484946, na projekt Výměna
střechy ve výši 150.000 Kč
II. Zastupitelstvo města-ukládá
1. Mgr. Luboši Mikyskovi
1.1.
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vedoucímu odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace,
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy a zajistit
neinvestiční dotace dle bodu I. tohoto usnesení

poskytnutí individuální

Termín: 30.8.2019
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvu města je předkládána žádost spolku TJ Sokol Hylváty o poskytnutí individuální
neinvestiční dotace na projekt Výměna střechy na budově sokolovny ve výši 150.000 Kč.Projekt je
podpořen z rozpočtu Pardubického kraje částkou 200 000 Kč.
Navrhovaný dotační titul je v rozpočtu města pro rok 2019 veden samostatně.
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.

17.

Předkladatel: Mgr. Luboš Mikyska
Zpracovatel: Mgr. Luboš Mikyska

Hlasování
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 6

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

125/5/ZM/2019 OŠKCP/4 - Návrh na poskytnutí individuální finanční investiční
dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí individuální účelové investiční finanční dotace z
rozpočtu města 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální
investiční dotace dle příloh č. 1 a 2 k usnesení spolku Basketbalový klub Ústí nad Orlicí, z.s.,
sídlem Třebovská 1057, 562 03 Ústí nad Orlicí, IČO 22762337, na projekt Nákup
basketbalových košů včetně konstrukce na zavěšení a nové multifunkční časomíry do
haly SŠUP ve výši 300.000 Kč
II. Zastupitelstvo města-schvaluje
související rozpočtová opatření týkající se poskytnutí individuální investiční finanční dotace
do oblasti sportu dle přílohy č. 3 k usnesení
III. Zastupitelstvo města-ukládá
1. Mgr. Luboši Mikyskovi
1.1.

vedoucímu odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace,
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí individuální investiční
dotace a realizaci rozpočtových opatření dle bodu I. a II.. tohoto usnesení
Termín: 30.8.2019

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvu města je předkládána žádost spolku Basketbalový klub Ústí nad Orlicí o poskytnutí
individuální investiční dotace na projekt Nákup basketbalových košů včetně konstrukce na
zavěšení a nové multifunkční časomíry do haly SŠUP ve výši 300.000 Kč.
Obě vybrané firmy, jak na časomíru, tak na vybavení, patří mezi spolehlivé a prověřené
dodavatele v ČR s dobrými referencemi a jejich cenová nabídka zároveň patří mezi nejnižší.
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Součet cenových nabídek je nižší než požadovaná dotace z důvodu možných vícenákladů.
Nevyčerpaná část dotace bude samozřejmě vrácena na účet poskytovatele.
K případnému poskytnutí dotace se váží rozpočtová opatření v příloze č. 3 k usnesení. Dotace
bude kryta z rezervy finančního odboru.
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení s rozpravou, ve které se Ing. Bc.
Řeháček dotazoval na skutečnost, zda Basketbalový klub žádá o celou částku pouze město.
Zajímal se, zda neoslovili i jiné instituce. Mgr. Mikyska uvedl, že tato informace mu není známa.
K tomuto dotazu vysvětlil P. Hájek, že tento projekt vznikl na jeho podnět. Věděl o
nevyhovující podlaze sportovní haly, a z tohoto důvodu oslovil Pardubický kraj o spolupráci. Kraj
jako zřizovatel školy zajistil rekonstrukci podlahy a obložení tělocvičny, následně bude provedena
výměna osvětlení. Město by se na tomto projektu mělo podílet dotací do nové časomíry a nových
sklopných basketbalových košů. Využití časomíry bude využíváno i jinými sportovními oddíly.
Mgr. Holubář poukázal na to, že zřizovatelem školy je kraj, proto by koše měl zakoupit právě ten.
P. Hájek uvedl, že majitel by nechal původní, staré koše. Všechna jednání byla vedena tak, že kraj
se bude podílet částkou cca. 4 mil Kč, a město přislíbilo pořízení časomíry a košů. Jak uvedl,
důležitým faktorem je, že tuto halu budou moci následně využívat i jiné sporty. Mgr. Holubář
uvedl, že tomuto rozumí, ale že se jedná o princip. V předchozích bodech hlasoval pro přiznání
dotací, ale v tomto případě si není jistý. Domnívá se, že je potřeba lépe nastavit dotační pravidla.
Dále se dotázal na venkovní hřiště, které bylo ještě v minulosti osazeno basketbalovými koši a
mohlo se hrát venku, v této chvíli se zde převážně parkuje. Zajímal se o budoucnost tohoto
pozemku. P. Hájek vysvětlil, jaké kroky byly v tomto případě učiněny. Jednání o možnostech
vybudovat zde plnohodnotné sportoviště stále probíhají a rada města hledá řešení.
Ing. Bc. Řeháček se dotázal na nutnost výměny košů za nové, sklopné. Mgr. Mikyska vysvětlil, že
staré koše nesplňují parametry pro pořádání národních zápasů a možnost jejich sklopení umožní
halu využívat i na jiné sporty, jako např. volejbal.
Pozn.:
Z. Velebný odešel v 15:52 hodin a přišel v 15:53 hodin.

18.

Předkladatel: Mgr. Luboš Mikyska
Zpracovatel: Mgr. Luboš Mikyska

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 6

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

126/5/ZM/2019 OŠKCP/7 - Program regenerace MPZ na rok 2019 - dotace na základě
Rozhodnutí Ministerstva kultury, smlouvy o poskytnutí dotace
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-schvaluje
na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č.j. MK 44418/2019 OPP ze dne 6.6.2019 v
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
2019 poskytnutí finanční dotace, panu
, ve výši 368.536,- Kč, dle příloh č. 1, 2 a 3 k usnesení.
II. Zastupitelstvo města-ukládá
1. Mgr. Luboši Mikyskovi
1.1.
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vedoucímu odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace,
zajistit uzavření veřejnoprávních smluv a poskytnutí dotací, dle bodu I. tohoto
usnesení.
Termín: 15.8.2019
Důvodová zpráva:
Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok
2019 obdrželo město Ústí nad Orlicí dotaci ve výši 1.590.000 Kč. Dotace byla navýšená o částku
100.000,- Kč za obdržené vítězství v krajském kole soutěže Cena za nejlepší přípravu a realizaci
Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2018.
Kromě města Ústí nad Orlicí (částka ve výši 623 000 Kč na č.p. 7 a Hernychovu vilu) je uvedeným
rozhodnutím tato dotace, navýšená o povinný podíl města, určena těmto subjektům:
1) Dům čp. 9, Ústí nad Orlicí, vlastníci
,
,
, na obnovu truhlářských prvků - oprava a výměna špaletových oken a balkonových
dveří a další související práce, ve výši 368.536 Kč.
2) Dům čp.4, Ústí nad Orlicí, vlastník

, na restaurování pískovcových pilířů v

podloubí domu, ve výši 87.000 Kč.
3) Dům čp. 20, Ústí nad Orlicí, vlastníci manželé

, na restaurování

pískovcových pilířů v podloubí domu a na obnovu vnějšího pláště - oprava omítky v podloubí a
další související práce, ve výši 176.613 Kč.
4) Kostel Nanebevzetí P. Marie, Ústí nad Orlicí a Děkanství čp. 19, Ústí nad Orlicí, vlastník
Římskokatolická farnost - děkanství Ústí nad Orlicí, na obnovu vnějšího pláště - oprava a nátěr
narušených omítek fasády a další související práce a na obnovu truhlářských prvků - oprava a
výměna špaletových oken 1. nadzemní podlaží a další související práce, ve výši 600.200 Kč.
Poskytnutí dotace dle rozpisu Rozhodnutí musí být schváleno zastupitelstvem města. Současně
jsou ke schválení předloženy smlouvy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtových
prostředků města (spolufinancování města
101/4/ZM/2019 - 104/4/ZM/2019).

schválené

ZM dne

15.4.2019,

č. usnesení

Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.
Ing. Bc. Řeháček požádal o možnost rozdělení hlasování samostatně na bod I., II., III., a IV. P.
Hájek s tímto návrhem souhlasil a dle technických možností bylo hlasování rozděleno na bod I.,
II., III. a IV.

19.

Předkladatel: Mgr. Luboš Mikyska

Hlasování

Zpracovatel: Mgr. Luboš Mikyska
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 6
Usnesení bylo: Přijato

127/5/ZM/2019 OŠKCP/7 - Program regenerace MPZ na rok 2019 - dotace na základě
Rozhodnutí Ministerstva kultury, smlouvy o poskytnutí dotace
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-schvaluje
na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č.j. MK 44418/2019 OPP ze dne 6.6.2019 v
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
2019 poskytnutí finanční dotace, paní
, ve výši 87.000,- Kč, dle příloh 1, 2 a 4 k usnesení.
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II. Zastupitelstvo města-ukládá
1. Mgr. Luboši Mikyskovi
1.1.

vedoucímu odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace,
zajistit uzavření veřejnoprávních smluv a poskytnutí dotací, dle bodu I. tohoto
usnesení.
Termín: 15.8.2019

Důvodová zpráva:
Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok
2019 obdrželo město Ústí nad Orlicí dotaci ve výši 1.590.000 Kč. Dotace byla navýšená o částku
100.000,- Kč za obdržené vítězství v krajském kole soutěže Cena za nejlepší přípravu a realizaci
Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2018.
Kromě města Ústí nad Orlicí (částka ve výši 623 000 Kč na č.p. 7 a Hernychovu vilu) je uvedeným
rozhodnutím tato dotace, navýšená o povinný podíl města, určena těmto subjektům:
1) Dům čp. 9, Ústí nad Orlicí, vlastníci

,

, na obnovu truhlářských prvků - oprava a výměna špaletových oken a balkonových
dveří a další související práce, ve výši 368.536 Kč.
2) Dům čp.4, Ústí nad Orlicí, vlastník
podloubí domu, ve výši 87.000 Kč.

, na restaurování pískovcových pilířů v

3) Dům čp. 20, Ústí nad Orlicí, vlastníci manželé
, na restaurování
pískovcových pilířů v podloubí domu a na obnovu vnějšího pláště - oprava omítky v podloubí a
další související práce, ve výši 176.613 Kč.
4) Kostel Nanebevzetí P. Marie, Ústí nad Orlicí a Děkanství čp. 19, Ústí nad Orlicí, vlastník
Římskokatolická farnost - děkanství Ústí nad Orlicí, na obnovu vnějšího pláště - oprava a nátěr
narušených omítek fasády a další související práce a na obnovu truhlářských prvků - oprava a
výměna špaletových oken 1. nadzemní podlaží a další související práce, ve výši 600.200 Kč.
Poskytnutí dotace dle rozpisu Rozhodnutí musí být schváleno zastupitelstvem města. Současně
jsou ke schválení předloženy smlouvy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtových
prostředků města (spolufinancování města schválené ZM dne 15.4.2019, č. usnesení
101/4/ZM/2019 - 104/4/ZM/2019).
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení dle bodu výše.

20.

Předkladatel: Mgr. Luboš Mikyska

Hlasování

Zpracovatel: Mgr. Luboš Mikyska
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 6
Usnesení bylo: Přijato

128/5/ZM/2019 OŠKCP/7 - Program regenerace MPZ na rok 2019 - dotace na základě
Rozhodnutí Ministerstva kultury, smlouvy o poskytnutí dotace
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-schvaluje
na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č.j. MK 44418/2019 OPP ze dne 6.6.2019 v
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
2019 poskytnutí finanční dotace, manželům
a
,

, ve výši 176.613,- Kč, dle příloh 1, 2 a 5 k usnesení.
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II. Zastupitelstvo města-ukládá
1. Mgr. Luboši Mikyskovi
1.1.

vedoucímu odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace,
zajistit uzavření veřejnoprávních smluv a poskytnutí dotací, dle bodu I. tohoto
usnesení.
Termín: 15.8.2019

Důvodová zpráva:
Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok
2019 obdrželo město Ústí nad Orlicí dotaci ve výši 1.590.000 Kč. Dotace byla navýšená o částku
100.000,- Kč za obdržené vítězství v krajském kole soutěže Cena za nejlepší přípravu a realizaci
Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2018.
Kromě města Ústí nad Orlicí (částka ve výši 623 000 Kč na č.p. 7 a Hernychovu vilu) je uvedeným
rozhodnutím tato dotace, navýšená o povinný podíl města, určena těmto subjektům:
1) Dům čp. 9, Ústí nad Orlicí, vlastníci
,

,

, na obnovu truhlářských prvků - oprava a výměna špaletových oken a balkonových
dveří a další související práce, ve výši 368.536 Kč.
2) Dům čp.4, Ústí nad Orlicí, vlastník
podloubí domu, ve výši 87.000 Kč.

, na restaurování pískovcových pilířů v

3) Dům čp. 20, Ústí nad Orlicí, vlastníci manželé
, na restaurování
pískovcových pilířů v podloubí domu a na obnovu vnějšího pláště - oprava omítky v podloubí a
další související práce, ve výši 176.613 Kč.
4) Kostel Nanebevzetí P. Marie, Ústí nad Orlicí a Děkanství čp. 19, Ústí nad Orlicí, vlastník
Římskokatolická farnost - děkanství Ústí nad Orlicí, na obnovu vnějšího pláště - oprava a nátěr
narušených omítek fasády a další související práce a na obnovu truhlářských prvků - oprava a
výměna špaletových oken 1. nadzemní podlaží a další související práce, ve výši 600.200 Kč.
Poskytnutí dotace dle rozpisu Rozhodnutí musí být schváleno zastupitelstvem města. Současně
jsou ke schválení předloženy smlouvy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtových
prostředků města (spolufinancování města schválené ZM dne 15.4.2019, č. usnesení
101/4/ZM/2019 - 104/4/ZM/2019).
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení dle bodu výše.

21.

Předkladatel: Mgr. Luboš Mikyska

Hlasování

Zpracovatel: Mgr. Luboš Mikyska
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 6
Usnesení bylo: Přijato

129/5/ZM/2019 OŠKCP/7 - Program regenerace MPZ na rok 2019 - dotace na základě
Rozhodnutí Ministerstva kultury, smlouvy o poskytnutí dotace
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-schvaluje
na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č.j. MK 44418/2019 OPP ze dne 6.6.2019 v
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
2019 poskytnutí finanční dotace, Římskokatolické farnosti - děkanství Ústí nad Orlicí, IČ
47501103, Kostelní 19, Ústí nad Orlicí, ve výši 600.200,- Kč, dle příloh 1, 2 a 6 k usnesení.

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

1.7.2019

Zápis [5/ZM/24.6.2019]

Stránka č. 19 z 27

II. Zastupitelstvo města-ukládá
1. Mgr. Luboši Mikyskovi
1.1.

vedoucímu odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace,
zajistit uzavření veřejnoprávních smluv a poskytnutí dotací, dle bodu I. tohoto
usnesení.
Termín: 15.8.2019

Důvodová zpráva:
Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok
2019 obdrželo město Ústí nad Orlicí dotaci ve výši 1.590.000 Kč. Dotace byla navýšená o částku
100.000,- Kč za obdržené vítězství v krajském kole soutěže Cena za nejlepší přípravu a realizaci
Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2018.
Kromě města Ústí nad Orlicí (částka ve výši 623 000 Kč na č.p. 7 a Hernychovu vilu) je uvedeným
rozhodnutím tato dotace, navýšená o povinný podíl města, určena těmto subjektům:
1) Dům čp. 9, Ústí nad Orlicí, vlastníci
,

,

, na obnovu truhlářských prvků - oprava a výměna špaletových oken a balkonových
dveří a další související práce, ve výši 368.536 Kč.
2) Dům čp.4, Ústí nad Orlicí, vlastník
podloubí domu, ve výši 87.000 Kč.

, na restaurování pískovcových pilířů v

3) Dům čp. 20, Ústí nad Orlicí, vlastníci manželé
, na restaurování
pískovcových pilířů v podloubí domu a na obnovu vnějšího pláště - oprava omítky v podloubí a
další související práce, ve výši 176.613 Kč.
4) Kostel Nanebevzetí P. Marie, Ústí nad Orlicí a Děkanství čp. 19, Ústí nad Orlicí, vlastník
Římskokatolická farnost - děkanství Ústí nad Orlicí, na obnovu vnějšího pláště - oprava a nátěr
narušených omítek fasády a další související práce a na obnovu truhlářských prvků - oprava a
výměna špaletových oken 1. nadzemní podlaží a další související práce, ve výši 600.200 Kč.
Poskytnutí dotace dle rozpisu Rozhodnutí musí být schváleno zastupitelstvem města. Současně
jsou ke schválení předloženy smlouvy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtových
prostředků města (spolufinancování města schválené ZM dne 15.4.2019, č. usnesení
101/4/ZM/2019 - 104/4/ZM/2019).
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení dle bodu výše.

22.

Předkladatel: Mgr. Luboš Mikyska

Hlasování

Zpracovatel: Mgr. Luboš Mikyska
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 6
Usnesení bylo: Přijato

130/5/ZM/2019 STA/1 - Investiční plán rozvoje města na období 2020-2024+
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-bere na vědomí
předložený Investiční plán rozvoje města na období 2020-2024+, dle přílohy k usnesení ZM.
Důvodová zpráva:
Na základě Programového prohlášení z prosince 2018 a výsledku koaličního jednání je
zastupitelstvu města předložen Investiční plán rozvoje města na období 2020-2024+. Tento plán v
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soubě obsahuje investiční priority a zároveň priority projektové přípravy. Zároveň předpokládá
přijetí nového úvěru ve výši 100 mil. Kč.
Z Investičního plánu vyplývá snaha města realizovat novostavbu Domu dětí a mládeže v areálu
Perla 01, a to s nezbytnou technickou a dopravní infrastrukturou. Úvěr by měl pokrýt výdaje i v
případě nezískání dotace, o kterou město zažádalo prostřednictvím dotačního programu
Ministerstva pro místní rozvoj. Předpokládané výdaje na DDM představují 90 mil. včetně DPH,
výdaje do navazující infrastruktury cca 15-20 mil. Kč.
Investiční plán je nezbytné chápat jako variabilní, a to jak v čase, tak i ve výdajích. O zařazení
jednotlivých akcí do rozpočtu města v příslušném kalendářním roce bude rozhodovat dokončená
projektová příprava, nezbytnost realizace v návaznosti na město jako celek (např. rekonstrukce
komunikací apod.), saldo rozpočtu, případné dotace a dosud neznámé ostatní vlivy apod.
Dluhové zatížení města po přijetí nového úvěru ve výši 100 mil. Kč s dobou splatnosti 20 let je
patrné v samostatné příloze.
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo město projednalo předložený návrh usnesení s rozpravou, ve které P. Hájek uvedl,
že předložený plán investic naplňuje závazek programového prohlášení pro volební období 2018 2022. Plán zahrnuje všechny zásadní investice, které souvisí s potřebami města a jeho rozvojem.
Dominantní investicí je revitalizace areálu Perla 01, předpokladem je výstavba DDM včetně
navazující technické infrastruktury. Pro naplnění tohoto plánu bude nezbytné přijmout nový
investiční úvěr ve výši 100 mil Kč se splatností 20 let. O schválení úvěru bude rozhodovat
zastupitelstvo nejpozději v prosinci tohoto roku tak, aby čerpání mohlo být součástí návrhu
rozpočtu 2020.
Tento plán byl představen i členům Finančního výboru a byl jimi doporučen ke schválení.
V proběhlé diskusi se pozastavil B. Machačný nad skutečností, že v tomto areálu stály
jednopatrové budovy více než 150 let, a podloží pod nimi bylo stabilní. V současnosti je zde
naplánována budova DDM a cena je dle jeho názoru příliš vysoká, a proto požádal o prověření
nezávislým auditorem. Také upozornil na skutečnost, že tento kraj byl významným v odvětví
textilní výroby a předení. Chtěl by do areálu Perla 01 umístit muzeum, které by dostatečně
připomínalo dalším generacím tuto historii města a okolí.
P. Hájek na tuto žádost reagoval konstatováním, že odůvodnění předpokládaných nákladů na
výstavbu DDM měli zastupitelé k dispozici na únorovém zasedání. Muzeum s odkazem na textilní
historii města je dlouhodobě připravováno, nejedná se tedy o nový podnět. Se záměrem je
seznámen ředitel muzea, který v současné době zpracovává možný koncept.
Pozn.:
Ing. Jirout odešel v 16:03 hodin a přišel v 16:05 hodin.
Mgr. Holubář odešel v 16:04 hodin a přišel v 16:06 hodin.

23.

Předkladatel: Petr Hájek

Hlasování

Zpracovatel: Petr Hájek
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 6
Usnesení bylo: Přijato

131/5/ZM/2019 STA/2 - Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí - prodej bývalé
administrativní budovy a navazujících pozemků
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
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I. Zastupitelstvo města-schvaluje
záměr prodeje bývalé administrativní budovy v areálu Perla 01 včetně dvou navazujících
pozemků, dle přílohy k usnesení ZM.
II. Zastupitelstvo města-ukládá
1. Petru Hájkovi
1.1.

starostovi města, informovat zastupitelstvo o průběžném plnění dle bodu I.
tohoto usnesení.
Termín: 9.12.2019

Důvodová zpráva:
Na základě výsledku koaličního jednání a předloženého Investičního plánu rozvoje města na
období 2020-2024+ je zastupitelstvu města předložen k odsouhlasání záměr prodeje bývalé
administrativní budovy Perla 01 včetně dvou navazujících pozemků.
Přestože město zahájilo projektovou přípravu dle schváleného investičního záměru, dochází v
průběhu realizace ke změně stanoviska. Návrh prodeje je vyvolán předpokládanými vysokými
náklady na celkovou rekonstrukci bývalé administrativní budovy, které jsou odhadovány na cca
150 mil. Kč. Takto vysokou investici si město bez dalšího zadlužení nemůže v následujících cca 15
letech dovolit. Koalice vetšinovým názorem upřednostňuje prodej administrativní budovy. Pomocí
dlouhodobého úvěru navrhuje realizovat novostavbu Domu dětí a mládeže včetně nezbytné
technické a dopravní infrastruktury a navazujících veřejných ploch. Případnou investicí města
může být v následujícím volebním období realizace Galerie a muzea. Tato výstavba je ovšem
podmíněna vývojem rozpočtu města, nezbytnými investicemi do stávajícího majetku a realizací
dalších investičních priorit.
Po přijetí navrženého usnesení zastupitelstvem bude snahou města zintenzivnit aktivity směřující k
prodeji. Tedy navázat spolupráci s odborným konzultantem a koordinátorem za účelem
vypracování znaleckých posudků, stanovení strategie a cílů, vyhledávání potenciálních investorů
apod. Prodej administrativní budovy by měl být vždy vázán podmínkou akceptování a dodržení
regulačního plánu a pokud možno také městem připraveným investičním záměrem (prodejní
plocha pro služby a obchod, kancelářské zázemí, byty).
K diskusi zůstává část lokality určená regulačním plánem k bytové výstavbě (dle Regulačního
plnánu blok 05). Možností je za a) ponech v současné době jako územní rezervu nebo za b)
upřednostnit prodej v návaznosti na prodej administrativní budovy a případný zájem developera.
V příloze je uvedena situace, ze které je patrný záměr prodeje bývalé administrativní budovy
včetně přilehlých pozemků ve dvou, na sebe nezávislých, etapách. Druhou přílohu tvoří hlavní
výkres - situace dle Regulačního plánu a třetí přílohu celková situace zájmového území lokality
Perla 01.
V případě schválení záměru prodeje bude radě města předložen návrh usnesení na ukončení
započatých prací projektové přípravy konverze administrativní budovy.
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení s rozpravou, ve které P. Hájek
konstatoval, že na základě dokončené dokumentace pro stavební rekonstrukci bývalé
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administrativní budovy projektanti odhadli částku v takové výši, že prodej této budovy se zdá
nejvhodnějším řešením. Tento prodej se neuskuteční v nejbližší době a časový horizont nelze
odhadnout, ale je potřeba připravit podmínky tohoto prodeje.
Ing. Bc. Řeháček se dotázal na návaznost dvou pozemků, které jsou v návrhu zmíněny. P. Hájek
vysvětlil, že v příloze je vše barevně vyznačeno. Jsou zde uvedeny i další pozemky, které ale
budou ponechány pro případnou parkovací rezervu nebo veřejné plochy.
Ing. Bc. Řeháček předložil protinávrh, ve znění pouhého prodeje bývalé administrativní budovy
v areálu Perla 01, bez dvou přilehlých pozemků. O tomto protinávrhu bylo hlasováno a na základě
výsledku hlasování nebyl schválen.
Poté proběhlo hlasování o předloženém návrhu v původním znění, které bylo přijato.
Pozn.:
RSDr. Fišer odešel v 16:19 hodin a přišel v 16:22 hodin.

24.

Předkladatel: Petr Hájek

Hlasování

Zpracovatel: Petr Hájek
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 18 Proti: 2 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 6
Usnesení bylo: Přijato

132/5/ZM/2019 OŠKCP/6 - Udělení výjimky z počtu žáků ve třídě ZŠ
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-povoluje
v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Základní škole Ústí nad Orlicí, Školní 75, IČ
75018608 pro školní rok 2019/2020 výjimku z nejnižšího průměrného počtu žáků ve třídě
stanoveného v prováděcím právním předpisem, kterým je vyhláška č. 48/2005 Sb.,o
základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů s tím, že uhradí zvýšené výdaje na
vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem. Minimální počet
žáků ve škole ve školním roce 2019/2020 bude 34 žáků, tj. průměrně 11,33 žáka na 1 třídu.

II. Zastupitelstvo města-ukládá
1. Mgr. Luboši Mikyskovi
1.1.

vedoucímu odboru ŠKCP, informovat ředitelku dotčené školy a Krajský úřad
Pardubického kraje o povolení výjimky dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 12.7.2019

Důvodová zpráva:
Ředitelka Základní školy Ústí nad Orlicí, Školní 75 požádala o udělení výjimky z nejnižšího
průměrného počtu žáků.
Žádost má racionální zdůvodnění a byla předem projednána s vedoucím odboru ŠKCP včetně
možných řešení situace do příštích let.
Prováděcí vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání je stanoven nejnižší počet žáků ve
třídě v případě školy tvořené třemi třídami průměrně 14 žáků, tedy při přepočtu na školu 42 žáků.
Základní škola Školní 75 má pro školní rok 2018/2019 přihlášeno 34 žáků, tj. 11,33 žáka na 1
třídu.
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Školský zákon umožňuje zřizovateli udělením výjimky snížit tento počet, za předpokladu, že
zřizovatel uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací čnnost školy, a to nad výši stanovenou krajským
normativem.
Udělení výjimky pro kalendářní rok 2019 znamená navýšení rozpočtu školy z finančních
prostředků města o cca 68 000 Kč, které nebudou mít vliv na schválený rozpočet města 2019,
neboť finanční krytí bude z rezervy ORJ 4 - školství, kultura a sport.
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení s rozpravou, ve které Mgr. Mikyska
vysvětlil, proč je žádáno o udělení výjimky z počtu žáků ve třídě. Výše nákladů, která je zde
uvedena nemusí být ve skutečnosti tak vysoká, protože lze počítat i s určitou rezervou finančních
prostředků od Krajského úřadu Pardubického kraje. V následujícím roce také dojde ke změně
ve financování škol, a na základě dosavadních výsledků hospodaření školy se jeví tato jako
soběstačná.
Ing. Bc. Řeháček se zajímal o důvody, které vedly k tomuto návrhu výjimky. Mgr. Mikyska uvedl,
že v tomto roce se odstěhovaly dvě početnější rodiny a také došlo k odkladu několika dětí. Tato
problematika byla řešena s ředitelkou školy. Jedním z řešení by bylo místo trojtřídní školy udělat
pouze dvojtřídní. Domníváme se, že tato redukce není vhodná s ohledem na kvalitu výuky.
Ing. Bc. Řeháček se dotázal na výhled do dalších let, a zda se tato situace nebude opakovat. Mgr.
Mikyska přiznal, že si nedovolí další výhled odhadnout. Ing. Bc. Řeháček nabídl řešení v podobě
spojení malé školy s větší a vytvoření detašovaného pracoviště. Mgr. Mikyska projevil určité
pochybnosti a uvedl, že předpokládá zvýšení počtu dětí v budoucnu. Návrh Ing. Bc. Řeháčka si
ponechal jako případné řešení.

25.

Předkladatel: Mgr. Luboš Mikyska

Hlasování

Zpracovatel: Mgr. Luboš Mikyska
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 6
Usnesení bylo: Přijato

133/5/ZM/2019 TAJ/1 - Volba přísedícího Okresního soudu v Ústí nad Orlicí
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-volí
paní Soňu Kubovou, nar.
, trvale bytem
,
přísedícím Okresního soudu Ústí nad Orlicí, a to na dobu dalšího čtyřletého volebního
období, počínaje dnem 21.09.2019.
Důvodová zpráva:
Návrh na opětovné zvolení výše uvedené přísedící předkládám ZM na základě žádosti předsedy
Okresního soudu Ústí nad Orlicí, viz příloha.
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.

26.

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

Hlasování
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 6

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

134/5/ZM/2019 TAJ/2 - Informace o rezignaci
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města-bere na vědomí
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rezignaci pana Mgr. Jana Pokorného na funkci oddávajícího, do které byl jmenován na 1.
zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí dne 05.11.2018.
Důvodová zpráva:
Předkládám informaci o rezignaci Mgr. Jana Pokorného na funkci oddávajícího.
Záznam rozpravy:
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.

27.

Předkladatel: Ing. Marcel Klement

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Marcel Klement
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 6
Usnesení bylo: Přijato

ORM - Informace vedoucí odboru
Zastupitelstvo města vzalo předloženou informaci na vědomí.
Připravenou prezentaci, která byla součástí předložené informace, představil přizvaný Ing. arch.
Šolc. Ten konstatoval, že park u Roškotova divadla je osazen vzrostlou zelení, je kombinací parku
s architekturou budovy divadla a tato koncepce se mu jeví jako velice zdařilá. Poukázal na
skutečnost, že divadlo je národní kulturní památkou. Ve své prezentaci předložil dvě varianty
možného pojetí okolí divadla, které se mimo jiné lišily v zásadním rozhodnutí, zda ponechat jako
součást parku budovu bývalého DDM nebo nikoliv.
P. Hájek poděkoval za prezentaci a uvedl, že tento projekt je stále živý a je stále možnost do
připravovaného projektu zasahovat. Rada města se shodla na pokračování projektu za účasti
architekta Šolce.
Přítomní radní vyjádřili své pozitivní názory nad právě prezentovanými variantami pojetí
rekonstrukce budovy divadla a přilehlého parku.
Mgr. Pokorný ocenil názornost prezentace. Upozornil na to, že možné odstranění busty Jaroslava
Kociana a květinového záhonu může být mnohými vnímáno jako příliš radikální řešení. Dále uvedl,
že kromě vlastní úpravy parku je neméně důležité také navrácení původního vzhledu budovy,
která utrpěla necitlivou rekonstrukcí v 80. letech. Konečně připomněl, že by bylo vhodné řešit
použití materiálů v parku, například u plánovaného dětského hřiště tak, aby odpovídalo
funkcionalisty-konstruktivistickému pojetí divadla.
Mgr. Vašková uvedla, že projekt, ve kterém se pracuje s velkým schodištěm bude příležitostí pro
setkávání mladých lidí, a proto navrhla umístit do těchto míst "usb" zásuvky, možnost připojení
wifi, případně nabíjení elektrokol. Ing. arch. Šolc uvedl, že toto je technický detail, který lze do
projektu zapracovat.
Někteří z radních se zajímali o skutečnost, že v předloženém projektu je navržen amfiteatr. Ing.
arch. Šolc vysvětlil, že se snažil kulturní funkci, kterou divadlo představuje, přenést také ven.
Zároveň lze tento prostor využívat k sezení. Uvedl, že amfitertr nemusí být prioritou. Umístění
dětského kříště a laviček je zcela tradiční využití prostoru.
Ing. Bc. Řeháček se dotázal na zmiňovanou čajovnu, zda byla v zadání projektu. P. Hájek
vysvětlil, že během rozhovorů s Ing. arch. Šolcem vyplynulo, že park je v současnosti vnímán
pouze jako průchozí a chybí zde možnost občerstvení při pořádání jakékoliv akce. Čajovna by tuto
funkci mohla naplnit, v rámci studie není definováno zda má být čajovna provozována v průběhu
celého léta, anebo nahodile při konkrétní akci.
Mgr. Holubář zdůraznil, že v parku je nejdůležitější zeleň. Zajímal se, zda Ing. arch. Šolc
spolupracuje se zahradními architekty. Ten přisvědčil. Mgr. Holubář také poukázal na skutečnost,
že v parcích se scházejí různé skupiny lidí, a je potřeba nově zbudovaný park chránit. Nejen
oplocením, ale také přiznáním cestiček, které si lidé samovolně v průběhu let vyšlapali.
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P. Hájek konstatoval, že předložené návrhy jsou vnímány pozitivně a dodal, že bude potřeba
seznámit širokou veřejnost s připravovaným záměrem a na některém z dalších zasedání
zastupitelstva města podá další informace.
Pozn.:
MUDr. Skotálek odešel v 16:41 hodin.
H. Drobná odešla v 16:41 hodin a přišla v 16:45 hodin.
Mgr. Bäuchel odešel v 16:41 hodin a přišel v 16:45 hodin.
P. Hájek odešel v 16:41 hodin a přišel v 16:45 hodin.
M. Pořický odešel v 16:45 hodin a přišel v 16:58 hodin.
Mgr. Holubář odešel v 17:03 hodin a přišel v 17:06 hodin.
P. Hájek odešel v 17:26 hodin a přišel v 17:29 hodin.

Předkladatel: Ing. arch. Eva Holásková

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

28.

STA - Informace starosty města
Předloženou informaci vzalo zastupitelstvo města na vědomí.
P. Hájek uvedl, že o této problematice bude i nadále vedení města jednat s vlastníkem objektu
potravin ve snaze najít vhodné řešení.
Pozn.:
Mgr. Pokorný odešel v 17:35 hodin a přišel v 17:39 hodin.
Předkladatel: Petr Hájek

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

29.

Korespondence
Korespondence:
1. 2019 - výroční zpráva 2018 - J. Preclík
2. Žádost - J. Kechnerová
Předloženou korespondenci vzalo zastupitelstvo města na vědomí.
Předkladatel: Starosta

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

30.

Zápisy
Předložené zápisy vzalo zastupitelstvo města na vědomí.
Předkladatel: Starosta

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

31.
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Závěr
Interpelace:
J. Severová uvedla, že ve chvílích prudkých přívalových dešťů dochází k poškození velkého dubu
na ul. Na Štěpnici u školní jídelny, a ta ohrožuje své okolí. P. Hájek přislíbil, že na tento podnět
bude písemně odpovězeno.
Ing. Jirout upozornil na odrazová zrcadla, která jsou rozmístěna po městě. Ta jsou mnohdy
zarostlá zelení a neplní tak svou funkci.
systematicky.

Zajímal se, zda se někdo o tato zrcadla stará

Mgr. Holubář se zajímal o řešení tzv. Zelené střechy na budově Stacionáře, v jaké fázi se tento
projekt nachází. Druhým dotazem bylo zachytávání dešťové vody z tohoto objektu. P. Hájek
odpověděl, že v otázce střechy stacionáře obdrželo město negativní vyjádření statika. K druhému
dotazu dodal, že v současné chvíli se zpracovává projekt, který řeší instalaci akumulační nádrže.
RSDr. Fišer upozornil na rozmístění kontejnerů na biodpad na sídlišti Na štěpnici, kde jsou tyto
kontejnery umístěny na chodnících. P. Hájek přislíbil, že k tomuto se vyjádří J. Preclík.
Úkoly:
1. OŽP - zajistit písemnou odpověď na interpelaci J. Severové - termín nejpozději do 19. 7.
2019
2. OŽP - zajistit údržbu veřejné zeleně u odrazových zrcadel (ulice ČSA a ostatní) - termín
neprodleně
3. OŽP - zajistit písemnou odpovď na interpelaci J. Fišera - termín nepozději do 19.7.2019

P. Hájek upozornil na termín dalšího zasedání Zastupitelstva města, které se bude konat 16. 9.
2019.
Na závěr zasedání popřál P. Hájek zastupiteli T. Teplému k jeho narozeninám.
Starosta města Petr Hájek ukončil 5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí v 17:45 hodin.
Předkladatel: Starosta

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

Petr Hájek
starosta

Zapisovatelé:
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Krátká Gabriela, Bc., DiS.
Referent

Ověřovatelé:

RSDr. Jaroslav Fišer

Petr Strákoš

zastupitel

radní

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

1.7.2019

