RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ
10. schůze Rady města Ústí nad Orlicí
konané dne 23.2.2015

217/10/RM/2015 OSS/1 Statut a Jednací řád Řídící skupiny komunitního plánování sociálních
služeb Města Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje
Statut Řídící skupiny pro komunitní plánování sociálních služeb Rady města Ústí nad Orlicí.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Ivaně Nečekalové
1.1.

vedoucí odboru sociálních služeb administrativně zajistit účinnost a platnost tohoto statutu.
Termín: 2.3.2015

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

218/10/RM/2015 OSS/2 Statut Bytové komise Rady města Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje
Statut Bytové komise Rady města Ústí nad Orlicí ve znění připomínek.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Ivaně Nečekalové
1.1.

vedoucí odboru sociálních služeb zajistiti účinnost a platnost tohoto dokumentu.

Termín: 2.3.2015
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

219/10/RM/2015 OSS/3 Statut Komise pro práci se seniory Rady města Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje
Statut Komise pro práci se seniory Rady města Ústí nad Orlicí

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

vedoucí odboru sociálních služeb zajistit účinnost a platnost tohoto dokumentu.
Termín: 2.3.2015

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

220/10/RM/2015 OSS/4 Ředitel/ředitelka Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí
I. Rada města bere na vědomí
vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace CSP města Ústí nad Orlicí Jany Ešpandrovou k
30.4.2015
II. Rada města pověřuje
vedením příspěvkové organizace CSP města Ústí nad Orlicí Mgr. Radku Vaškovou od 1.5.2015 do
31.12.2015.
III. Rada města vyhlašuje
podle § 102 odst. 2 písm b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Centra sociální péče města
Ústí nad Orlicí, příspěvkové organizace města, dle přílohy k usnesení RM.
IV. Rada města jmenuje
Výběrovou komisi pro výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Centra sociální péče města Ústí nad
Orlicí ve složení:
Předseda: J. Preclík - místostarosta města
Člen: Bc. A. Škopová - radní
Člen: Ing. M. Minář - ředitel SS Lanškroun
Člen: Ing. J. Polák - vedoucí finančního odboru
Člen: J. Ešpandrová - současná ředitelka CSP
Člen: Mgr. I. Nečekalová - vedoucí sociálních odboru
V. Rada města ukládá
1. Mgr. Ivaně Nečekalové
1.1.

vedoucí odboru sociálních služeb administrativně zajistit v daných termínech body I., II.,
III., IV. tohoto usnesení
Termín: 31.12.2015

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

221/10/RM/2015 OSS/5- Prodloužení nájemních smluv
I. Rada města schvaluje
prodloužení nájemních smluv
1.
na služební byt č. 1 v hasičské zbrojnici čp. 94, ul. M. J. Kociana, Ústí nad Orlicí, s M░░░░ ░ B░░░░
░ ░░░░ ░░░░ , od 1.3.2015 do 28.2.2017.
2.
na byt č. 6 v domě čp. 77, ul. Pražská, Ústí nad Orlicí, s R░░░░ Č░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
manželkou B░░░░ Č░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , od 1.1.2015 do 30.6.2015.

a

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

vedoucí odboru sociálních služeb, zajistit předání podkladů k uzavření nájemních smluv
Termín: 3.3.2015

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

222/10/RM/2015 OSS/6 - Dotace na úhradu nájmu
I. Rada města schvaluje
poskytnutí finanční dotace dle "Zásad města Ústí nad Orlicí pro poskytování dotace z rozpočtu města
pro fyzické osoby, které se ocitly v mimořádně obtížné životní situaci související s hrazením nájemného"
v celkové výši 12.000 Kč pro R░░░░ J░░░░ ░░░░ ░░ trvale bytem, Ústí nad Orlicí, ░░░░ ░░░░ ░ k
úhradě nájmu a záloh za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v měsících únor - duben r.
2015.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Ivaně Nečekalové
1.1.

vedoucí odboru sociálních služeb, zajistit podpisy Dohod a odeslání úhrady za únor 2015.
Termín: 2.3.2015

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

223/10/RM/2015 OSS/7 - Uzavření nájemní smlouvy
I. Rada města schvaluje
uzavření nájemních smluv
1.
na byt č.4 o velikosti 1+2 v domě čp. 26 ul. Sokolská, Ústí nad Orlicí, s Š░░░░ Š░░░░ ░░░░ ░░░░
trvale bytem Ústí nad Orlicí░░░░ ░░░░ do 30.9.2015.

2.
na byt zvláštního určení č. 19 o velikosti 0+1 v domě čp. 1501, ul. Kladská, Ústí nad Orlicí, s M░░░░
░ C░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ trvale bytem Ústí nad Orlicí░░░░ ░░░░ do 30.9.2015.
3.
na byt zvláštního určení č.20 o velikosti 1+1 v domě čp. 1502, ul. Kladská, Ústí nad Orlicí, s S░░░░
░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ a ░░░░ ░░ A░░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ trvale bytem Ústí nad
Orlicí░░░░ ░░░░ do 30.9.2015.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Ivaně Nečekalové
1.1.

vedoucí odboru sociálních služeb, zajistit předání podkladů k uzavření nájemních smluv
Termín: 3.3.2015

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

224/10/RM/2015 OKT/1 - Žádost o projednání připojení k mezinárodní kampani "Vlajka pro
Tibet"
I. Rada města schvaluje
připojení města Ústí nad Orlicí k podpoře mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet" vyvěšením vlajky
Tibetu na budovu radnice, č.p. 16, pravidelně vždy 10. března na počest výročí povstání Tibeťanů, jako
projev solidarity s tibetským lidem, a to až do konce volebního období 2018, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
1. Bc. Radomíře Hájkové
1.1.

vedoucí kanceláře tajemníka, uvědomit Spolek Lungta, Dlouhá 2/609, 110 00 Praha 1 o
účasti v kampani "Vlajka pro Tibet" a organizačně zajistit vyvěšení vlajky Tibetu dle bodu
I. tohoto usnesení.
Termín: 10.3.2014

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

225/10/RM/2015 OKT/2 - Výsledek zadávacího řízení: Dodávka plynu pro město Ústí nad Orlicí
a jím zřízené organizace
I. Rada města rozhoduje
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru
nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení s
názvem "Dodávka plynu pro město Ústí nad Orlicí a jím zřízené organizace", kterou podal uchazeč
Pražská plynárenská, a.s., Národní 37 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ: 60193492, s nejnižší
nabídkovou cenou, která vychází z nejnižší nabídnuté hodnoty koeficientu K pro jednotlivé skupiny

odběrů (VO, SO, MO) a následně z přepočtového vzorce, dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
v příloze k usnesení RM.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu mezi městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562
24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676 jako zákazníkem a společností Pražská plynárenská, a.s., Národní 37
110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ: 60193492 jako dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka zemního
plynu na rok 2016 ve sjednaném rozsahu, dle přílohy k usnesení RM.
III. Rada města ukládá
1. Bc. Radomíře Hájkové
1.1.

vedoucí kanceláře tajemníka, zajistit při dodržení zákoných lhůt administrativní úkony
spojené s uzavřením smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu dle bodu II.
tohoto usnesení.
Termín: 27.3.2015

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

226/10/RM/2015 OKT/3 - Veřejná zakázka na dodávku servisních dílů a služeb v oblasti
výpočetní techniky
I. Rada města schvaluje
text výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku "Servisní díly a
služby v oblasti výpočetní techniky 2015-2017", dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Jiřímu Čajkovi
1.1.

vedoucímu oddělení informatiky, zveřejnit zadávací dokumentaci k veřejné zakázce,
uvedené v bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 27.2.2015

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

227/10/RM/2015 OKT/4 - Veřejná zakázka na dodávku tonerů do tiskáren a multifunkcí
I. Rada města schvaluje
text výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu "Dodávka a renovace tonerů pro
laserové tiskárny a multifunkční zařízení", dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Jiřímu Čajkovi
1.1.

vedoucímu oddělení informatiky, zveřejnit zadávací dokumentaci k veřejné zakázce,
uvedené v bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 27.2.2015

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

228/10/RM/2015 OŠKCP/1 - Program regenerace městské památkové zóny - dotace z
ministerstva kultury pro rok 2015
I. Rada města schvaluje
podání žádosti města Ústí nad Orlicí o dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón na rok 2015, do níž budou zahrnuty tyto objekty:
1. radnice čp. 16 v ulici Sychrova a Kostelní,
2. socha Panny Marie na Mírovém náměstí,
3. sousoší Nejsvětější Trojice v areálu kostela,
4. objekt měšťanského domu čp. 22, Mírové náměstí,
5. objekt měšťanského domu čp. 23, Mírové náměstí
6. objekt měšťanského domu čp. 104 v ulici Sychrova,
dle přílohy č. 2 k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Luboši Mikyskovi
1.1.

vedoucímu odboru ŠKCP, organizačně zajistit podání žádosti do Programu regenerace MPR
a MPZ na rok 2015, dle bodu č. I. tohoto usnesení a dle upřesnění vycházejících z výsledků
výběrových řízení a předložených smluv o dílo na jednotlivé akce obnovy
Termín: 3.4.2015

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

229/10/RM/2015 OŠKCP/2 - Jmenování členů školských rad při základních školách
I. Rada města jmenuje
v souladu s § 167 odst. 2) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů k 1.1.2015 členy školských rad při
základních školách:
Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332:
- Matouš Pořický
- Mgr. Luboš Bäuchel
Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11:
- Ing. Michal Kokula
- Jiří Preclík
Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147:
- Mgr. Jiří Holubář
Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75:

- JUDr. Zdeněk Ešpandr
- Ing. Vladislav Fajt

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Luboši Mikyskovi
1.1.

vedoucímu odboru ŠKCP, informovat ředitele dotčených škol a nové členy školských rad o
jmenování, dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 6.3.2015

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

230/10/RM/2015 ZP/1 - Projekt pořízení kompostérů s využitím dotační podpory OPŽP
I. Rada města bere na vědomí
nabídku OHGS s.r.o., vypracovanou Mgr. Špajsem zadat projekt a podat žádost o dotaci z OPŽP výzva
LXIV Oblast podpory 4.1. na pořízení kompostérů k předcházení vzniku bioodpadů prostřednictvím
Regionu Orlicko - Třebovsko pro obce svazku.
II. Rada města souhlasí
aby město Ústí nad Orlicí prostřednictvím Regionu Orlicko - Třebovsko podalo žádost o dotaci z OPŽP
výzva LXIV Oblast podpory 4.1. na pořízení kompostérů k předcházení vzniku bioodpadů.
III. Rada města ukládá
1. Mgr. Tomáši Kopeckému
1.1.

vedoucímu odboru životního prostředí zajistit součinnost města vedoucí k podání žádosti o
dotaci.
Termín: 19.3.2015

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

232/10/RM/2015 ZP/3 - smlouva ECOBAT zpětný odběr přenosných baterií
I. Rada města schvaluje
smlouvu o zpětném odběru přenosných baterií a akumulátorů mezi mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ
00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí jako objednatelem a firmou ECOBAT s.r.o., Praha 6,
Soborská 1302/8, PSČ 160 00, IČ: 267 25 967 jako provozovatelem. Provozovatel služby ECOBAT s.r.o.
zajišťuje společné plnění povinností výrobců baterií ve spolupráci s obcemi na území České republiky, s
posledními prodejci a dalšími osobami, které provádějí nebo zajišťují zpětný odběr a využití použitých
baterií, v rámci jím provozovaného systému, kterého se dále účastní výrobci baterií jakožto smluvní
klienti provozovatele, jehož cílem je řádné plnění povinností výrobců baterií v souladu se zákonem o
odpadech. Obec se zavazuje v rámci provozování odpadového systému obce umožnit provozovateli
zřízení míst zpětného odběru a zajišťovat v nich zpětný odběr baterií v souladu se zákonem a touto
smlouvou, včetně svozu baterií z míst zpětného odběru na shromažďovací místo. Provozovatel se

zavazuje v souladu s touto smlouvou poskytnout obci technické vybavení pro zřízení míst zpětného
odběru, zajistit bezplatný odvoz odebraných baterií ze shromažďovacího místa a za využití odpadového
systému obce platit obci odměnu.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Tomáši Kopeckému
1.1.

vedoucímu odboru životního prostředí zajistit administrativní kroky vedoucí k podpisu
smlouvy.
Termín: 31.3.2015

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

233/10/RM/2015 SÚ/1 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/SÚ/2014 - zpracování regulačního
plánu Perla 01.
I. Rada města schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/SÚ/2014 ze dne 18.6.2014 mezi Městem Ústí nad Orlicí, Sychrova
16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, jako objednatelem a MS plan s.r.o., Donská 9, 101 00 Praha,
IČ: 16190513, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je rozšíření předmětu díla o zpracování hlukové
studie v ceně 142.780,- Kč včetně DPH, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Petru Marčíkovi
1.1.

administrativně zajistit uzavření dodatku uvedeného v bodě I. tohoto usnesení.
Termín: 9.3.2015

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

234/10/RM/2015 MPO/1 - Nájemní smlouva na p.p.č. 188 k.ú. Hylváty
I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad
Orlicí, jako pronajímatelem a panem D░░░ L░░░░ ░░░ , trvale bytem Bozděchova 637/9, 150 00
Praha 5, jako nájemcem. Předmětem smlouvy je pronájem p.p.č. 188 v k.ú. Hylváty, v obci Ústí nad
Orlicí, za nájemné ve výši 1.184, - Kč ročně (tj. 4,70 Kč/m2/rok), dle přílohy usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Haně Zemanové
1.1.

vedoucí oddělení majetkových úkonů, zajistit uzavření smlouvy dle bodu I.
Termín: 31.3.2015

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

235/10/RM/2015 MPO/2 - Záměr pronájmu části p.p.č. 241/2 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí
I. Rada města schvaluje
záměr pronájmu části p.p.č. 241/2 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí, v obci Ústí nad Orlicí na základě žádosti
paní ░░░ V░░░ B░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Haně Zemanové
1.1.

vedoucí oddělení majetkových úkonů, zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce v daném
termínu
Termín: 31.3.2015

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

236/10/RM/2015 MPO/3 - Záměr pronájmu části p.p.č. 241/2 a části p.p.č. 236/1 v k.ú.
Kerhartice nad Orlicí
I. Rada města schvaluje
záměr pronájmu části p.p.č. 241/2 a části p.p.č. 236/1 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí, v obci Ústí nad
Orlicí na základě žádosti paní P░░ H░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , dle přílohy k
usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Haně Zemanové
1.1.

vedoucí oddělení majetkových úkonů, zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce v daném
termínu
Termín: 31.3.2015

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

237/10/RM/2015 MPO/4 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti
inženýrské sítě
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inžýenýrské sítě mezi
Městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako stranou budoucí
povinnou, a společností TEPVOS, spol. s r.o., IČ 25945793, Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí, jako
stranou budoucí oprávněnou. Předmětem smlouvy je budoucí zřízení věcného břemene služebnosti
inženýrské sítě v rámci stavby "Vodovod Knapovec, rozšíření pro RD Bioprodukt, k.ú. Knapovec" na
p.p.č.128, 132, 1065/3, 1065/4, 1180, 1181, 1185/2 a st.p.č. 304 v k.ú.Knapovec, v obci Ústí nad
Orlicí, za finanční náhradu 150 Kč/běžný metr vedení + DPH, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Haně Zemanové
1.1.

vedoucí oddělení majetkových úkonů, uzavřít smlouvu v daném termínu.

Termín: 31.3.2015
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

239/10/RM/2015 MPO/6 - Záměr pronájmu části p.p.č. 1723/2 v k.ú. Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje
záměr pronájmu části p.p.č. 1723/2 v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí na základě žádosti J░░░ N░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Haně Zemanové
1.1.

vedoucí oddělení majetkových úkonů, zajistit zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce
v daném termínu
Termín: 27.2.2015

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

240/10/RM/2015 MPO/7 - Záměr prodeje části p.p.č. 2530 v k.ú. Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje
záměr prodeje části p.p.č. 2530 v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí na základě žádosti společnosti Sefir s.r.o.,
Chlumecká 1539, 198 00 Praha 9 Kyje po dokončení všech smluvních závazků na základě uzavřených
smluv se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, které souvisí se stavbou "Průjezd
železničním uzlem", dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města neschvaluje
záměr prodeje části p.p.č. 2530 v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí na základě žádosti společnosti Sefir s.r.o.,
Chlumecká 1539, 198 00 Praha 9 Kyje, dle přílohy k usnesení RM.
III. Rada města ukládá
1. Ing. Haně Zemanové
1.1.

vedoucí oddělení majetkových úkonů, zajistit další úkony dle rozhodnutí rady města v
daném termínu
Termín: 27.2.2015

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

241/10/RM/2015 MPO/8 - Záměr prodeje 2563/10 v k.ú. Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje
záměr prodeje části p.p.č. 2563/10 v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí na základě žádosti ░░ V░░░░ ░
H░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Haně Zemanové
1.1.

vedoucí oddělení majetkových úkonů, zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce v
daném termínu
Termín: 27.2.2015

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

Usnesení bylo: ZAMÍTNUTO

242/10/RM/2015 MPO/9 - Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti - TEPVOS, přivaděč
Kerhartice
I. Rada města schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, Sychrova
16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako povinným, a společností TEPVOS, spol. s r. o., IČ 25945793, Třebovská
287, 562 03 Ústí nad Orlicí, jako oprávněným. Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě
na p.p.č. 2541/1 a 2541/2 v k.ú. Ústí nad Orlicí a p.p.č. 93/1, 93/5, 93/10 a 93/11 vše v k.ú. Kerhartice
nad Orlicí za finanční náhradu 27.102 Kč + DPH (tj. 150 Kč/m inženýrských sítí + DPH), dle přílohy k
usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Haně Zemanové
1.1.

vedoucí oddělení majetkových úkonů, zajistit uzavření smlouvy v daném termínu
Termín: 23.3.2015

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

243/10/RM/2015 MPO/10 - Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti - TEPVOS, ul.
Pickova
I. Rada města schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, Sychrova
16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako povinným, a společností TEPVOS, spol. s r. o., IČ 25945793, Třebovská
287, 562 03 Ústí nad Orlicí, jako oprávněným. Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě
na p.p.č. 2355/6, 2398/1 a 2400/3 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí za finanční náhradu 36.642 Kč + DPH (tj.
150 Kč/m inženýrských sítí + DPH), dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Haně Zemanové
1.1.

vedoucí oddělení majetkových úkonů, zajistit uzavření smlouvy v daném termínu
Termín: 23.3.2015

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

244/10/RM/2015 MPO/11 - Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti - TEPVOS, ČOV

I. Rada města schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, Sychrova
16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako povinným, a společností TEPVOS, spol. s r. o., IČ 25945793, Třebovská
287, 562 03 Ústí nad Orlicí, jako oprávněným.
1.
Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 1626/11, p.č. 1846/3, p.č.
1853/6, p.č. 1853/21, p.č. 1853/32, p.č. 1892/6, p.č. 1892/12, p.č. 1892/18, p.č. 1892/19, p.č. 1932/1,
p.č. 2450/3, p.č. 2451, p.č. 2455/4, p.č. 2533/1, p.č. 60/7 a p.č. 2474/2 vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí
za finanční náhradu 51.459 Kč + DPH (tj. 30 Kč/m2 inženýrských sítí + DPH), dle přílohy k usnesení
RM.
2.
Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 6/1, p.č. 6/7, p.č. 6/9, p.č.
7/1, p.č. 7/16, p.č. 7/17, p.č. 16/7, p.č. 16/12, p.č. 21/4, p.č. 97/2 a p.č. 104/2 vše v obci Ústí nad
Orlicí a k.ú. Gerhartice za finanční náhradu 21.105 Kč + DPH (tj. 30 Kč/m2 inženýrských sítí + DPH, dle
přílohy k usnesení RM.
3.
Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 43/1, p.č. 43/2, p.č. 43/33,
p.č. 2016/1, p.č. 2019/1, p.č. 2042/2, p.č. 2042/6, p.č. 2344, p.č. 2341/1, p.č. 2347/1, p.č. 2351/1,
p.č. 2351/7, p.č. 2351/9, p.č. 2353/9, p.č. 2414/3, p.č. 2414/4, p.č. 2414/5, p.č. 2414/8, p.č. 2414/53,
p.č. 2414/58, p.č. 2353/1 a p.č. 2353/6 vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí a pozemku p.č. 502/1 v obci
2

Ústí nad Orlicí a k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí za finanční náhradu 160.800 Kč + DPH (tj. 30 Kč/m
inženýrských sítí + DPH, dle přílohy k usnesení RM.
4.

Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 472/1, p.č. 565/2, p.č.
590/3, p.č. 2355/5, p.č. 2400/3, p.č. 2565/20, p.č. 2565/25, p.č. 2657/5, p.č. 2657/53, p.č. 2661/1,
p.č. 2661/3, p.č. 460/1, p.č. 2355/6, p.č. 2400/6, p.č. 2493/1, p.č. 2554, p.č. 2569/1 a p.č. 2569/3 vše
2

v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí za finanční náhradu 94.290 Kč + DPH (tj. 30 Kč/m inženýrských sítí + DPH,
dle přílohy k usnesení RM.
5.
Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 151/4, p.č. 190/3, p.č.
194/1, p.č. 195, p.č. 200, p.č. 411/6, p.č. 415/1, p.č. 415/6, p.č. 415/7, p.č. 415/9, p.č. 415/12, p.č.
415/17, p.č. 465/23, p.č. 1240, p.č. 1245/5, p.č. 1273/1, p.č. 1273/2, p.č. 1275/5, p.č. 1275/7 a p.č.
1365/3 vše v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Hylváty za finanční náhradu 173.730 Kč + DPH (tj. 30 Kč/m2
inženýrských sítí + DPH, dle přílohy k usnesení RM.
6.
Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 11/3, p.č. 11/5, p.č. 20/3,
p.č. 799/4, p.č. 1134/2, p.č. 1134/3, p.č. 1134/12, p.č. 1139/7, p.č. 1139/8, p.č. 1139/9, p.č. 1163/1,
p.č. 1216/4, p.č. 1219/9, p.č. 1219/20, p.č. 1280/4, p.č. 1281/1, p.č. 1283/8, p.č. 1321/2, p.č. 1387/1,
p.č. 1389, p.č. 1394/2, p.č. 1395/1, p.č. 1398/2, p.č. 1398/3, p.č. 1398/4, p.č. 1398/5, p.č. 1398/8,
p.č. 1398/10, p.č. 938/1, p.č. 1187/3, p.č. 1190/3, p.č. 1199/2, p.č. 1278/1, p.č. 1280/4, p.č. 1281/1,

p.č. 1283/8, p.č. 1290/1, p.č, 1295/1, p.č. 1393/5, p.č. 1404/1, p.č. 23, p.č. 938/1 a p.č. 941/4 vše
v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Hylváty za finanční náhradu 329.430 Kč + DPH (tj. 30 Kč/m2 inženýrských
sítí + DPH, dle přílohy k usnesení RM.
7.
Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 196/4, p.č. 228/1, p.č.
257/1, p.č. 300/14, p.č. 300/17, p.č. 309/2, p.č. 311/2, p.č. 311/20, p.č. 311/21, p.č. 332/1, p.č.
332/2, p.č. 503/1, p.č. 504/2, p.č. 515/1, p.č. 516/2, p.č. 548/1, p.č. 548/3, p.č. 548/4, p.č. 550, p.č.
200/9, p.č. 224/3, p.č. 309/14 a p.č. 330/20 vše v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Kerhartice nad Orlicí za
2

finanční náhradu 155.340 Kč + DPH (tj. 30 Kč/m inženýrských sítí + DPH, dle přílohy k usnesení RM.
8.
Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 976/6, p.č. 976/28, p.č.
976/30, p.č. 976/31, p.č. 979/1, p.č. 979/7, p.č. 979/9, p.č. 979/10, p.č. 1004/4, p.č. 1005/1, p.č.
1008/2, p.č. 1029/8, p.č. 1029/10, p.č. 1033/1, p.č. 1056/1, p.č. 1063/5, p.č. 1063/8, p.č. 1063/9, p.č.
1095/1, p.č. 1095/2, p.č. 1096/2, p.č. 1096/4, p.č. 1128/2, p.č. 1291/6 a p.č. 1302/1 vše v obci Ústí
nad Orlicí a k.ú. Hylváty a pozemků p.č. 2689/2 a p.č. 2689/9 v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí za finanční
náhradu 226.560 Kč + DPH (tj. 30 Kč/m2 inženýrských sítí + DPH, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Haně Zemanové
1.1.

vedoucí oddělení majetkových úkonů, zajistit uzavření smluv v daném termínu
Termín: 23.3.2015

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

245/10/RM/2015 MPO/12 - Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 6667800014 - komplexní
pojištění flotil
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 6667800014 o pojištění vozidel - FLOTILA, mezi městem Ústí nad
Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, jako pojistníkem a Kooperativou pojišťovnou,
a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ: 47116617, jako pojistitelem.
Předmětem dodatku je pojištění motorových vozidel - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidel a úrazové pojištění vozidel společnosti TEPVOS, spol. s r.o., dle přílohy k usnesení
RM.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi
1.1.

vedoucímu majetkoprávního odboru, administrativně zajistit uzavření dodatku č. 1,
uvedeného v bodě I. tohoto usnesení.
Termín: 2.3.2015

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

246/10/RM/2015 MPO/13 - Záměr pronájmu části pozemku k.ú.Ústí nad Orlicí - Farmářské trhy
I. Rada města schvaluje
záměr pronájmu části p.p.č. 2326/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí, v obci Ústí nad Orlicí, na základě žádosti pana
Petra Konopka, IČ: 88050289, se sídlem Školní 1397, Vrchlabí za účelem pořádání farmářských trhů,
dle přílohy usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi
1.1.

vedoucímu majetkoprávního odboru, zveřejnit na úřední desce Městského úřadu v Ústí nad
Orlicí záměr pronájmu části p.p.č. 2326/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí, v obci Ústí nad Orlicí, za
účelem pořádání farmářských trhů, dle přílohy k usnesení RM.
Termín: 25.2.2015

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

247/10/RM/2015 MPO/14 - Smlouva o nájmu nemovitosti - Farmářské trhy- 19.3.2015
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24
Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem a Petrem Konopkem, IČ: 88050289, Školní 1397, 543 01 Vrchlabí,
jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části p.p.č. 2326/1 v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí - Mírové
náměstí - za účelem pořádání farmářského trhu dne 19.03.2015 za nájemné ve výši 2.000 Kč +
paušální náklady na el. energii ve výši 350 Kč + DPH, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi
1.1.

vedoucímu majetkoprávního odboru zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. v daném termínu
Termín: 18.3.2015

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

248/10/RM/2015 ORM/1 - Dodatek číslo 2 SOD číslo ORM/1410/4/2014 - na zhotovení
projektové dokumentace k akci "Hasičská zbrojnice SDH Hylváty"
I. Rada města schvaluje
dodatek číslo 2 smlouvy o dílo číslo ORM/1410/4/2014 mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676,
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí jako objednatelem a firmou KOKULA s.r.o., IČ: 28784189, Na
Śtěpnici 970, Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem projektové dokumentace na akci "Hasičská zbrojnice
SDH Hylváty", kterým se rozšiřuje předmět plnění a zvyšuje cena díla o 59.895,- Kč včetně DPH, dle
přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Petru Marešovi
1.1.

vedoucímu odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 13.3.2015
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ]

249/10/RM/2015

ORM/2-

Schválení

příkazní

smlouvy

Usnesení bylo: PŘIJATO

č.

ORM/1421/4/2015

-

výkon

koordinátora BOZP na akci "Zateplení ZŠ na Štěpnici 300, Ústí nad Orlicí"
I. Rada města schvaluje
Příkazní smlouvu č. ORM/1421/4/2014 mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24
Ústí nad Orlicí jako příkazcem a firmou FORENTA s.r.o., IČ:25963082, Na Bělisku 1229, 562 01 Ústí nad
Orlicí ,jako příkazníkem. Předmětem smlouvy je zajištění činnosti výkonu koordinátora bezpečnosti
práce na stavební akci "Zateplení ZŠ na Štěpnici 300, Ústí nad Orlicí". Celková cena je 49.610,- Kč
včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Petru Marešovi
1.1.

vedoucímu odboru rozvoje města, zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 27.2.2015

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

250/10/RM/2015 ORM/3 - Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy - ČEZ - TGM
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 15_SOBS01_4121074801 mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ:
00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí jako žadatelem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:
24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín jako provozovatelem odběrné soustavy. Předmětem smlouvy
je připojení nového odběrného místa - vodní prvek v ul. T. G. Masaryka, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Petru Marešovi
1.1.

vedoucímu odboru rozvoje města, zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 31.3.2015

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

251/10/RM/2015 TAJ/1 - Stanovení limitu finančních prostředků na platy úředníků pro rok
2015
I. Rada města schvaluje
v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů limit finančních prostředků na platy 95 zaměstnanců města zařzených do
městského úřadu pro rok 2015 ve výši 29.400 tisíc Kč.
II. Rada města ukládá

1. JUDr. Evě Kalouskové
1.1.

tajemnici městského úřadu dodržet stanovený limit na platy úředníků pro rok 2015.
Termín: 31.12.2015

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

252/10/RM/2015 TAJ/2 - Jednací řád komisí Rady města Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje
Jednací řád komisí Rady města Ústí nad Orlicí dle přílohy k usnesení RM a ve znění připomínek.
II. Rada města ukládá
1. JUDr. Evě Kalouskové
1.1.

tajemnici městského úřadu zajistit zveřejnění schváleného Jednacího řádu komisí Rady
města Ústí nad Orlicí na webových stránkách města.
Termín: 27.2.2015

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

253/10/RM/2015 TAJ/3 - Sazebník výše úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb.
I. Rada města schvaluje
podle § 3 nařízení vlády č.173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za
poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Sazebník výše úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. JUDr. Evě Kalouskové
1.1.

tajemnici městského úřadu zajistit umístění nového Sazebníku na webové stránky města.
Termín: 27.2.2015

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

254/10/RM/2015 TAJ/4 - revokace usnesení RM č.1755/71/RM/2012
I. Rada města revokuje
usnesení RM č.1755/71/RM/2012 ze dne 5. listopadu 2012,
II. Rada města svěřuje

Usnesení bylo: PŘIJATO

starostovi města Ústí nad Orlicí s účinností od 24.2.2015 v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm.
g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc
rozhodovat za Radu města Ústí nad Orlicí v následujících záležitostech samostatné působnosti obce.
Starosta města Ústí nad Orlicí je oprávněn rozhodovat o:
a) uzavírání smluv, jejichž předmětem je dodávka pitné vody, odvádění vody odpadní a srážkové,
dodávka tepla a teplé užitkové vody, odvoz a zneškodnění odpadů, zajištění závodního stravování
zaměstnanců města, poštovních služeb a s nimi souvisejícího zboží a služeb, vedení běžných účtů u
peněžních ústavů bez omezení,
b) uzavírání dodatků smluv o sdružených službách dodávky elektrické energie a zemního plynu, jejichž
předmětem je rozšíření či snížení počtu odběrných míst, změny distribučních sazeb elektřiny, změny
velikosti proudové hodnoty jističů, dále dodatků ke smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a
další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji,
dodatků ke smlouvě o výpůjčce technického vybavení pro informační systém správních evidencí a
registr silničních vozidel, dodatků k servisním a materiálovým smlouvám a smlouvám o pronájmu
multifunkčních zařízení, jejichž předmětem je úprava paušálních plateb vycházejících ze současného
stavu zatížení těchto strojů,
c) uzavírání smluv, jejichž předmětem jsou dodávky zboží a služeb, které jsou spojeny s běžným
provozem orgánů města a organizačních složek města a se zajištěním správy a údržby majetku města,
nepřevyšující částku 50.000 Kč bez DPH v jednotlivých případech a 100.000 Kč bez DPH s jedním
dodavatelem za jeden kalendářní rok,
d) uzavírání smluv o výpůjčce movitého majetku sloužícího k zajištění výkonu státní správy, jestliže je
město výpůjčitelem,
e) uzavírání smluv o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků, pokud nemají vliv na rozpočet města,
f) uzavírání darovacích smluv, jejichž předmětem jsou peněžité a nepeněžité dary nepřevyšující částku
100.000 Kč s jedním dárcem za jeden kalendářní rok, pokud je obdarovaným město Ústí nad Orlicí,
g) uzavírání smluv o poskytnutí reklamy na akcích "Město v pohybu" a "Ústecký advent", pokud je
město dodavatelem a smluv o veřejné produkci na těchto akcích,
h) uzavírání smluv, jejichž předmětem je poskytnutí dotací z prostředků obcí, kraje, příslušného
ministerstva nebo Evropské unie pro příspěvkové organizace města, pokud nevyžadují finanční
spoluúčast města nad rámec schváleného rozpočtu,
i) uzavírání smluv, jejichž předmětem je poskytnutí dotací nepřevyšující částku 100.000 Kč z prostředků
kraje, příslušného ministerstva, NUTS nebo Evropské unie pro město,
j) uzavírání smluv na prodej drobného movitého majetku ve vlastnictví města s pořizovací cenou do
10.000,- Kč bez DPH,
k) uzavírání smluv, jejichž předmětem je čerpání finančních prostředků z dispozičních fondů starosty,
místostarostů, nebo tajemníka,
l) vydávání, rušení a změnách vnitřních předpisů k provedení zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví ve
znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu.
III. Rada města ukládá
1. JUDr. Evě Kalouskové

1.1.

tajemnici městského úřadu seznámit s novým pověřením starosty města vedoucí
zaměstnance městského úřadu.
Termín: 27.2.2015

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

255/10/RM/2015 STA/1 - Rekonstrukce ulice T. G. Masaryka
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 492/17/ZM/2013 ze dne 17.6.2013.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města předloženou dopravní studii akceptovat jako podklad pro zpracování nového
územního plánu Ústí nad Orlicí s výhradou řešení lokality Perla 01 a s otočením jednosměrného provozu
v ulici T.G.Masaryka.
III. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit realizaci rekonstrukce ulice T.G.Masaryka v souladu s variantou C2, dle
přílohy usnesení rady města.
IV. Rada města ukládá
1. Petru Hájkovi
1.1.

starostovi města, předložit návrh řešení rekonstrukce ulice T.G.Masaryka k projednání
zastupitelstvu města, dle bodu I. až III. tohoto usnesení.

Termín: 2.3.2015
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

Záznam o průběhu hlasování z jednání Rady města Ústí nad Orlicí č. 10 konané dne 23. 2. 2015
217

ID usnesení
A

N

Z

218
CH A

N

219

Z CH A

N

220

Z CH A

N

221

Z CH A

N

222

Z CH A

Petr Hájek

x

x

x

x

x

x

Jiří Preclík

x

x

x

x

x

x

Michal Kokula

x

x

x

x

x

x

Matouš Pořický

x

x

x

x

x

x

Anna Škopová

x

x

x

x

x

x

Petr Strákoš

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Jan Zábrodský

x

x

x

x

x

x

Zdeněk Ešpandr x

x

x

x

x

x

1

8

223

ID usnesení
A

N

Z

1

8

224
CH A

N

1

8

225

Z CH A

N

1

8

226

Z CH A

N

1

8

227

Z CH A

N

Z CH A

x

x

x

x

x

x

Jiří Preclík

x

x

x

x

x

x

Michal Kokula

x

x

x

x

x

x

Matouš Pořický

x

x

x

x

x

x

Anna Škopová

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Jan Zábrodský

x

x

x

x

x

x

Zdeněk Ešpandr x

x

x

x

x

x

229

ID usnesení
A

Petr Hájek

8

N

Z

230
CH A

x
x

x

Michal Kokula

x

x

Matouš Pořický

x

x

Anna Škopová

x

x
x

Pavel Svatoš

x

x

Jan Zábrodský

x

x

Zdeněk Ešpandr x

x

8

N

8

1

1

8

8

231

Z CH

x

Jiří Preclík

Petr Strákoš

1

Návrh usnesení
ve věci
"Nájemní
smlouva akustický
tomograf k
měření stavu
x
stromů" byl
stažen z
programu
jednání

1

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

1

8

232
A

N

1

8

233

Z CH A

N

Z CH A

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Z CH

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

8

N

x

x

1

1
234

x

8

Z CH

x

x

1

N

x

Pavel Svatoš

8

1
228

Petr Hájek

Petr Strákoš

Z CH

x

Pavel Svatoš

8

N

1

7

2

Záznam o průběhu hlasování z jednání Rady města Ústí nad Orlicí č. 10 konané dne 23. 2. 2015
235

ID usnesení
A

N

Z

236
CH A

N

237

Z CH A

Petr Hájek

x

x

x

Jiří Preclík

x

x

x

Michal Kokula

x

x

x

Matouš Pořický
Anna Škopová

x
x

x

x

x

Jan Zábrodský

x

x

x

Zdeněk Ešpandr x

x

x

7

2

7

241

ID usnesení
A

N

Z

Návrh usnesení
ve věci "Záměr
pronájmu
x
st.p.č. 2251 v
k.ú. Ústí nad
Orlicí" byl
x
stažen z
programu
jednání

x

Pavel Svatoš

2

7

242
CH A

N

A

2

Z CH A

N

x

N

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
2

8

245

Z CH A

N

Z CH A

x

x

x

x

x

x

Jiří Preclík

x

x

x

x

x

x

Michal Kokula

x

x

x

Matouš Pořický

x

x

x

x

x

x

Anna Škopová

x

x

x

x

x

x

Petr Strákoš

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Jan Zábrodský

x

x

x

x

x

x

Zdeněk Ešpandr

x

x

x

x

x

x

7

247

ID usnesení
A

N

Z

2

7

248
CH A

N

2

7

249

Z CH A

N

2

8

250

Z CH A

N

1

8

251

Z CH A

N

Z CH A

x

x

x

x

x

x

Jiří Preclík

x

x

x

x

x

x

Michal Kokula

x

x

x

x

x

Matouš Pořický

x

x

x

x

x

x

Anna Škopová

x

x

x

x

x

x

x

x

Petr Strákoš

x

x

x

x

Pavel Svatoš

x

x

x

x

Jan Zábrodský

x

x

x

x

x

x

Zdeněk Ešpandr x

x

x

x

x

x

8

1

7

2

8

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

1

8

x

1

8

1
252

Petr Hájek

x

Z CH

x

x

1

N

x

Pavel Svatoš

8

1
246

Petr Hájek

x

Z CH

x

x

244

Z CH A

N

x

7

243

Z CH A

N

240

x

x

x

239

Z CH

x
x

Petr Strákoš

N

238

1

N

Z CH

x

8

1

Záznam o průběhu hlasování z jednání Rady města Ústí nad Orlicí č. 10 konané dne 23. 2. 2015
253

ID usnesení
A

N

Z

254
CH A

N

255

Z CH A

Petr Hájek

x

x

x

Jiří Preclík

x

x

x

Michal Kokula

x

x

x

Matouš Pořický

x

x

x

Anna Škopová

x

x

x

Petr Strákoš

x

x

x

Pavel Svatoš
Jan Zábrodský

x

x

x

x

x

x

Zdeněk Ešpandr x

x

x

8

1

8

1

N

9

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

Z CH

