
RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ 
31. schůze Rady města Ústí nad Orlicí

konané dne 23.9.2019

695/31/RM/2019 OSS/1 - Uzavření nájemních smluv

I. Rada města schvaluje

uzavření nájemních smluv

1. na byt č. 4, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 138, s ░░░░ ░░░░ ░░░ , nar. 
░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Ústí nad Orlicí a manželem ░░░░ ░░░░ ░░░░ , nar. 
░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Ústí nad Orlicí, do 31. 12. 2019.

2. na byt č. 8, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, J. K. Tyla 1093, se ░░░░ ░░░░ ░░░ , 
nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Ústí nad Orlicí, do 31. 12. 2019.

3. na byt č. 1, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, J. K. Tyla 1092, s ░░░░ ░░░░ ░ , nar. 
░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Ústí nad Orlicí a manželem ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░░

░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Ústí nad Orlicí,  do 31. 12. 2019.

4. na byt č. 17, o velikosti 2+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 215, s ░░░░ ░░░░ ░░ , nar. 
░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Ústí nad Orlicí, do 31. 12. 2019.

5. na byt č. 11, na adrese Ústí nad Orlicí, Letohradská 1357, s ░░░░ ░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ , 
trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Ústí nad Orlicí, do 31. 12. 2019.

6. na byt zvláštního určení č. 1, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1434, s ░░░░

░░░░ ░░ nar. ░░░░ ░░░ , trvale ░░░░ ░░░░ , Ústí nad Orlicí, do 31. 12. 2019.

7. na byt zvláštního určení č. 5, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1433, s ░░░░ ░░░░ ,  nar. 
░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Ústí nad Orlicí,do 31. 12. 2019.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové

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

Termín: 30.9.2019
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Usnesení bylo: PŘIJATO[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ] 

696/31/RM/2019 OSS/2 - Prodloužení nájemních smluv

I. Rada města schvaluje
prodloužení nájemních smluv, uzavřených do 30. 9. 2019:

1. na byt č. 2, na adrese Ústí nad Orlicí, Třebovská 50, s ░░░░ ░░░░ ░░░ , nar. ░░░░ ░░ a 
manželem ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░░ , do 31. 12. 2019.

2. na byt č. 6, na adrese Ústí nad Orlicí, Svatopluka Čecha 1108, s ░░░░ ░░░░ ░░ , nar.░░░░

░░ , do 31. 12. 2019.

3. na byt č. 1, na adrese Ústí nad Orlicí, Svatopluka Čecha 1109, s ░░░░ ░░░░ ░░░ , nar. 
░░░░ ░░ , do 31. 12. 2019.

4. na byt č. 7, na adrese Ústí nad Orlicí, J. K. Tyla 1092, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , 

do 31. 12. 2019.

5. na byt č. 7, na adrese Ústí nad Orlicí, Pivovarská 40, s ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░ , do 

31.12.2019.

6. na byt č. 4, na adrese Ústí nad Orlicí, Letohradská 1417, s Mgr. ░░░░ ░ ░░░░ ░░ , nar. 
░░░░ ░░ , do 31. 12. 2019.

7. na byt č. 4, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 215, s ░░░░ ░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ , do 

31. 12. 2019.

8. na byt č. 2, na adrese Ústí nad Orlicí, Pivovarská 40, s ░░░░ ░░░░ ░░░ , nar. ░░░░ ░ a 
manželem ░░░░ ░░░ , nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2019.

9. na byt zvláštního určení č. 7, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1434, s ░░░░ ░░░░ ░░░ , 
nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2019.

10. na byt zvláštního určení č. 4, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1433, s ░░░░ ░░░░ ░ , nar. 
░░░░ ░ , do 31. 12. 2019.

11. na byt zvláštního určení č. 1, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1433, s ░░░░ ░░░░ ░░░ , 
nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2019.

12. na byt zvláštního určení č. 19, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1433, s ░░░░ ░░░░ ░ , 
nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2019.

13. na byt zvláštního určení č. 13, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1433, s ░░░░ ░░░░

░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2019.

14. na byt zvláštního určení č. 10, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1433, s ░░░░ ░░░░ ░░ , 
nar. ░░░░ ░ , do 31. 12. 2019.
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15. na byt zvláštního určení č. 8, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1432, s ░░░░ ░░░░ ░ , nar. 
░░░░ ░░ , do 31. 12. 2019.

16. na byt zvláštního určení č. 10, na adrese Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 105, s ░░░░ ░░░░ , 
nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2019.

17. na byt zvláštního určení č. 20, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1432, s ░░░░ ░░░░ ░ , 
nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2019.

18. na byt č. 2, na adrese Ústí nad Orlicí, J. K. Tyla 1092, s ░░░░ ░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ , do 

31. 12. 2019.

19. na byt zvláštního určení č. 16, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1501, s ░░░░ ░░░░ ░░ , 
nar░░░░ ░░ , do 31. 12. 2019.

20. na byt č. 6, na adrese Ústí nad Orlicí, J. K. Tyla 1092, s ░░░░ ░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ do 

31. 12. 2019.

21. na byt v objektu hasičského sboru, na adrese Ústí nad Orlicí, M. J. Kociána 54, s ░░░░ ░░░░

░░ , nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2019.

22. na byt č. 3, na adrese Ústí nad Orlicí, Pivovarská 40, s ░░░░ ░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ , do 

31. 12. 2019.

23. na byt zvláštního určení č. 5, na adrese Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 105, s ░░░░ ░░░░

░░░ , nar. ░░░░ ░ , do 31. 12. 2019.  

24. na byt č. 2, na adrese Ústí nad Orlicí, Oldřichovice 12, s ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░░ ░░ a 
manželkou ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2019.

25. na byt č. 7, na adrese Ústí nad Orlicí, U Hřiště 1416, s ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , do 

31. 12. 2019.

26. na byt č. 3, na adrese Ústí nad Orlicí, J. K. Tyla 1093, s ░░░░ ░░░░ ░░░ , nar. ░░░░ ░ , do 

31. 12. 2019.

27. na byt zvláštního určení č. 11, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1434, s ░░░░ ░░░░ ░░ , 
nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2019.

28. na byt zvláštního určení č. 10, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1434, s ░░░░ ░░░░ ░░ , 
nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2019.

29. na byt zvláštního určení č. 4, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1503, s ░░░░ ░░░░ , nar. 
░░░░ ░░ , do 31. 12. 2019.

30. na byt č. 4, na adrese Ústí nad Orlicí, Třebovská 436, s ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░░ ░░ a 
manželkou ░░░░ ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2019.
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Usnesení bylo: PŘIJATO

31. na byt č. 2, na adrese Ústí nad Orlicí, Švermova 199, s ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , do 

31. 12. 2019.

32. na byt č. 3, na adrese Ústí nad Orlicí, Třebovská 436, s ░░░░ ░░░░ ░░░ , nar. ░░░░ ░ , do 

31. 12. 2019.

33. na byt č. 6 na adrese Ústí nad Orlicí, J. K. Tyla 1093, s ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , do 

31. 12. 2019.

34. na byt zvláštního určení č. 17, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1503, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 
nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2019.

35. na byt č. 1, na adrese Ústí nad Orlicí, Švermova 178, s ░░░░ ░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ , do 

31. 12. 2019.

36. na byt č. 5, na adrese Ústí nad Orlicí, J.  K. Tyla 1092, s ░░░░ ░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ , 

do 31. 12. 2019.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové

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

Termín: 30.9.2019

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

697/31/RM/2019 OSS/3 - Dodatky smluv o poskytnutí účelových dotací na podporu sociálních 

služeb

I. Rada města schvaluje

dodatky smluv o poskytnutí účelových dotací v dotačním řízení na podporu sociálních služeb na rok 
2019 poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, mezi poskytovatelem, kterým je Pardubický kraj, se sídlem Komenského  náměstí 125, 532 11 
Pardubice, IČ: 70892822, zastoupeným JUDr. Martinem Netolickým Ph.D., hejtmanem Pardubického 
kraje na straně jedné a příjemcem, kterým je město Ústí nad Orlicí, se sídlem  Sychrova 16, 562 24 Ústí 
nad Orlicí, IČ: 00279676, zastoupeným Petrem Hájkem, starostou na straně druhé, pro:

1. příspěvkovou organizaci Domov důchodců Ústí nad Orlicí, se sídlem Cihlářská 761, Ústí nad 
Orlicí na zajištění sociální služby odborné sociální poradenství. Celková výše dotace činí 114.000 
Kč, z této částky je minimálně 9.000 Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení, Dofinancování 
činí 9.000 Kč.

2. příspěvkovou organizaci Domov důchodců Ústí nad Orlicí, se sídlem Cihlářská 761, Ústí nad 
Orlicí na zajištění sociální služby domov pro seniory. Celková výše dotace činí 12.773.00 Kč, z 
této částky je minimálně 1.250.000 Kč  určeno na platy, mzdy a jejich navýšení. Dofinancování 
činí 1.250.000 Kč.

3. příspěvkovou organizaci Domov důchodců Ústí nad Orlicí, se sídlem Cihlářská 761, Ústí nad 
Orlicí na zajištění sociální služby domov se zvláštním režimem. Celková výše dotace činí 
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11.444.000 Kč, z této částky je minimálně 1.104.000 Kč určeno na platy, mzdy a jejich 
navýšení. Dofinancování činí 1.104.000 Kč.

4. příspěvkovou organizaci Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí, se sídlem Na Pláni 1343, 
Ústí nad Orlicí na zajištění sociální služby týdenní stacionář. Celková výše dotace činí 1.550.000 
Kč, z této částky je minimálně 166.000 Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení. 
Dofinancování činí 166.000 Kč.

5. příspěvkovou organizaci Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí, se sídlem Na Pláni 1343, 
Ústí nad Orlicí na zajištění sociální služby denní stacionář. Celková výše dotace činí 2.039.000 
Kč, z této částky je minimálně 153.000 Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení. 
Dofinancování činí 153.000 Kč.

6. příspěvkovou organizaci Domov důchodců Ústí nad Orlicí, se sídlem Cihlářská 761, Ústí nad 
Orlicí na zajištění sociální služby odlehčovací služba. Celková výše dotace činí 545.000 Kč, z této 
částky je minimálně 58.000 Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení. Dofinancování činí 
58.000 Kč..

II. Rada města schvaluje

na základě ustanovení § 102, odst. 2, písm. b, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ustanovení § 28, odst. 7 a odst. 9, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů a na základě schváleného rozpočtu na rok 2019 a v souladu s nařízením vlády ČR č. 
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě změnu závazných 
ukazatelů pro příspěvkovou organizaci:

1. Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí
Příspěvek na provoz ................................................................. ... 12.133.000 Kč
z toho Pečovatelská služba ..............................................................7.743.000 Kč
z toho Stacionář denní ................................................................. ...2.309.000 Kč
z toho Stacionář týdenní...................................................................1.991.000 Kč
z toho Senior klub ................................................................................90.000 Kč
Z toho na odpisy majetku zřizovatele ...................................................416.500 Kč
Dotace na investice ......................................................................................0 Kč
Odvod odpisů ....................................................................................416.500 Kč
Hospodářský výsledek..................................... .............................................0 Kč
Limit prostředků na platy ................................................................11.341.000 Kč
Limit mzdových prostředků včetně OON*.........................................11.814.000 Kč
Průměrný počet zaměstnanců * ................................................................35 osob
* Pouze orientační ukazatel

III. Rada města schvaluje

na základě ustanovení § 102, odst. 2, písm. b, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ustanovení § 28, odst. 7 a odst. 9, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů a na základě schváleného rozpočtu na rok 2019 a v souladu s nařízením vlády ČR č. 
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě změnu závazných 
ukazatelů pro příspěvkovou organizaci:

1. Domov důchodců Ústí nad Orlicí 
Příspěvek na provoz .. ................................................................ 27.476.000 Kč
z toho na službu domov pro seniory.... .........................................14.073.000 Kč
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Usnesení bylo: PŘIJATO

z toho na službu domov se zvláštním režimem ...............................12.494.000 Kč
z toho na službu odlehčovací služba .................................................745.000 Kč
z toho na službu odborné sociální poradenství ....................................164.000 Kč
Z toho na odpisy majetku zřizovatele .................................................499.000 Kč
Dotace na investice ................................................................................... 0 Kč
Odvod odpisů .................................................................................. 499.000 Kč
Hospodářský výsledek ................................................................................ 0 Kč
Limit prostředků na platy ............................................................. 35.560.936 Kč
Limit mzdových prostředků včetně OON* ...................................... 36.440.936 Kč
Průměrný počet zaměstnanců* ..............................................................105 osob
* orientační ukazatel

IV. Rada města ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb zajistit administraci dodatků smluv, změnu závazných 
ukazatelů, dle návrhu usnesení I., II. a III.

Termín: 15.11.2019

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

698/31/RM/2019 OSS/4 - Souhlas s přijetím účelově určeného daru pro příspěvkovou 
organizaci Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

I. Rada města uděluje
písemný souhlas s přijetím účelově určených darů pro příspěvkovou organizaci Centrum sociální péče 
města Ústí nad Orlicí, od:

1. Firmy Maso Eko v hodnotě 4. 330 Kč na zajištění Mezinárodního dne seniorů.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb, zajistit předání písemného souhlasu dle návrhu tohoto 
usnesení.

Termín: 27.9.2019

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

699/31/RM/2019 OSS/5 - Problematika příspěvkové organizace Domov důchodců Ústí nad 
Orlicí

I. Rada města bere na vědomí
informaci, že Mgr. Eva Plívová, nar. 13.12.1967, trvale bytem Jilemnického 161, Ústí nad Orlicí, je od r. 
2015 pověřena ředitelem PO Domov důchodců Ústí nad Orlicí,  Mgr. Bc. Janem Vojvodíkem, MBA,  jeho 
zastupováním v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti na pracovišti.
Toto pověření bylo vydáno  plně v souladu se zřizovací listinou organizace.

Stránka 6 z 10



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Na základě výše uvedených skutečností bude paní Mgr. Eva Plívová  s platností od 1.11.2019 pověřená 
vedením příspěvkové organizace Domov důchodců Ústí nad Orlicí, do doby jmenování nového 
ředitele/lky.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb informovat vedení domova důchodců o obsahu tohoto 
usnesení.

Termín: 30.9.2019

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

700/31/RM/2019 OŠKCP/1 - Souhlas s přijetím finančního daru

I. Rada města souhlasí

1. s přijetím finančního daru ve výši 7 535 Kč ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská  147, IČ: 75018527,  s 
určením na zajištění obědů v období od 1.10.2019 - 31.12.2019 pro vybrané děti, jejichž rodina 
je v tíživé finanční situaci. Dar poskytuje WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vladislavova 152/4, 
Praha 4, I:Č 24231509.

2. s přijetím finančního daru ve výši 15 892 Kč ZŠ Ústí nad Orlicí,Třebovská 147, IČ: 75018527,  s 
určením na zajištění obědů v období od 2.1.2020 - 30.6.2020 pro vybrané děti, jejichž rodina je 
v tíživé finanční situaci. Dar poskytuje WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vladislavova 152/4, Praha 
4, IČ: 24231509.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Luboši Mikyskovi

1.1. vedoucímu odboru ŠKCP, informovat ředitele ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská 147, o 
uděleném souhlasu rady města s přijetím  daru, dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 4.10.2019

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

701/31/RM/2019 MPO/1 - Záměr pronájmu p.p.č. 11/4, 11/6 a 1134/10 v k.ú. Hylváty

I. Rada města schvaluje
záměr pronájmu p.p.č. 11/4, 11/6 a 1134/10 v obci Ústí nad Orlicí a v k.ú. Hylváty, na základě žádosti 
pana  L░░░░ Z░░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi

1.1. zveřejnit záměr na úřední desce v daném termínu.

Termín: 1.10.2019
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[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ] 

702/31/RM/2019 MPO/2 - Záměr prodeje p.p.č. 1134/8 a 5/4 v k.ú. Hylváty

I. Rada města schvaluje
záměr prodeje p.p.č. 1134/8 a 5/4 v obci Ústí nad Orlicí a v k.ú. Hylváty, na základě žádosti pana  
P░░░░ ░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi

1.1. zveřejnit záměr na úřední desce v daném termínu.

Termín: 1.10.2019

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

703/31/RM/2019 FIN/1 - Vydání nové Směrnice pro poskytování náhrad cestovních výdajů pro 
zaměstnance města Ústí nad Orlicí

I. Rada města vydává

1. Směrnici pro poskytování náhrad cestovních výdajů pro zaměstnance města Ústí nad Orlicí ve 
znění dle přílohy k usnesení rady města.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, zajistit vydání směrnice dle bodu I. tohoto usnesení a dále 
zajistit seznámení zaměstnanců města s předmětnou směrnicí. 

Termín: 30.9.2019

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

704/31/RM/2019 FIN/2 - Návrh na schválení rozpočtových opatření

I. Rada města schvaluje
rozpočtová opatření zabezpečující přijetí dotací v sociální oblasti, upravující rozpis rozpočtu a schvalující 
přesuny mezi vybranými organizacemi rozpočtu pro rok 2019 dle návrhů č. 953 až 963 v příloze 
k usnesení RM.

II. Rada města mění
částku u rozpočtového opatření č.149/2019, kdy se v řádku s popisem Přijetí doplatku neinvestiční 
dotace na pokrytí výdajů  agendy sociálně - právní ochrany dětí opravuje z částka 117.668,74 Kč na 
částku 117.668,47 Kč a v řádku s popisem Daň z příjmu FOSVČ - sdílená - snížení dle skutečného plnění 
se opravuje částka -399.408,11 Kč na částku -399.407,84 Kč.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové

1.1.
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vedoucí finančního odboru, realizovat schválené rozpočtové opatření uvedené v bodě I. 
tohoto usnesení dle přílohy k usnesení rady města.

Termín: 30.9.2019

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

705/31/RM/2019 FIN/3 - Vyřazení pohledávek z účetní evidence

I. Rada města rozhoduje

1. o vyřazení nedobytných pohledávek z účetní evidence města Ústí nad Orlicí dle přílohy k 
usnesení rady města.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, zajistit vyřazení pohledávek z účetní evidence. 

Termín: 30.9.2019

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

706/31/RM/2019 ORM/1 - Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. ORM/1904/4/2019 - Opravy fasád a 
exteriéru Hernychovy vily v Ústí nad Orlicí

I. Rada města schvaluje
dodatek číslo 2 smlouvy o dílo číslo ORM/1904/4/2019 mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, 
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí jako objednatelem a společností BSP MHA  s.r.o., IČ: 
05192188, Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3-Žižkov, jako zhotovitelem akce Opravy fasád a exteriéru 
Hernychovy vily v Ústí nad Orlicí, kterým se navyšuje celková cena díla o 176.304,55 Kč vč. DPH, dle 
přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. arch. Evě Holáskové

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

Termín: 18.10.2019

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

707/31/RM/2019 ORM/2 - Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. ORM/1820/2/2018 na vypracování 
PD " Obytná zóna - NOVÁ DUKLA".

I. Rada města schvaluje
dodatek číslo 2 smlouvy o dílo č. ORM/1820/2/2018 mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, 
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a Ing. Františkem Pravcem , autorizovaným 
inženýrem, IČ: 44403445, DIČ: CZ6405281718 se sídlem Suchá Lhota, 57001 Litomyšl, jako 
zhotovitelem projektové dokumentace na veřejnou infrastrukturu "Obytná zóna - NOVÁ DUKLA", kterým 
se prodlužuje termín odevzdání projektové dokumentace, dle přílohy k usnesení RM.

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

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

Termín: 31.10.2019

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

708/31/RM/2019 ORM/3 - Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. ORM/1906/1/2019 - Stavební úpravy 
MŠ Černovír-oprava venkovních omítek

I. Rada města schvaluje
dodatek číslo 1 Smlouvy o dílo číslo ORM/1906/1/2019 mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, 
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí jako objednatelem a společností Zdeněk Stejskal, IČ: 
11120941, T.G.Masaryka 173, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem akce Stavební úpravy MŠ 
Černovír-oprava venkovních omítek, kterým se navyšuje celková cena díla o 74.232,- Kč vč. DPH, dle 
přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. arch. Evě Holáskové

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

Termín: 18.10.2019

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

709/31/RM/2019 TAJ/1 - Návrh na jmenování vedoucí odboru školství, kultury, sportu, 
cestovního ruchu a propagace

I. Rada města jmenuje
na návrh tajemníka Městského úřadu Ústí nad Orlicí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 
ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, 
ve znění pozdějších předpisů a dále na základě výsledku výběrového řízení č. 9/2019 paní Ing. Lucii 
Felgrovou, nar.: ░░░░ ░░ , trvale bytem: ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , s účinností 

ode dne 01.01.2020 do funkce vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a 
propagace Městského úřadu Ústí nad Orlicí.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Marcelu Klementovi

1.1. tajemníkovi Městského úřadu Ústí nad Orlicí zajistit předání funkce vedoucího odboru 
formou předávacího protokolu.

Termín: 3.1.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ] 
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č. usn./2019

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

Petr Hájek x x x x x

Jiří Preclík x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x

Matouš Pořický x x x x x

Anna Škopová x x x x x

Luboš Bäuchel x x x x x

Jan Zábrodský x x x x x

Jan Pokorný x x x x x

7 1 7 1 7 1 7 1 7 1

č. usn./2019

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

Petr Hájek x x x x x

Jiří Preclík x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x

Matouš Pořický x x x x x

Anna Škopová x x x x x

Luboš Bäuchel x x x x x

Jan Zábrodský x x x x x

Jan Pokorný x x x x x

7 1 6 2 6 2 7 1 7 1

č. usn./2019

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

Petr Hájek x x x x x

Jiří Preclík x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x

Matouš Pořický x x x x x

Anna Škopová x x x x x

Luboš Bäuchel x x x x x

Jan Zábrodský x x x x x

Jan Pokorný x x x x x

7 1 7 1 7 1 7 1 7 1

708

703

698697

Záznam o pr ůběhu hlasování z 31. sch ůze Rady m ěsta Ústí nad Orlicí ze dne 23.9.2019

Program 695 696

704

700 701

705 706 707

699 702

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



č. usn./2019

A N Z CH

Petr Hájek x

Jiří Preclík x

Pavel Svatoš x

Matouš Pořický x

Anna Škopová x

Luboš Bäuchel x

Jan Zábrodský x

Jan Pokorný x

7 1

709

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


