RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ
57. schůze Rady města Ústí nad Orlicí
konané dne 18.5.2020

1152/57/RM/2020 OSS/1 - Souhlas s přijetím finančního daru pro příspěvkovou organizaci
Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí
I. Rada města uděluje
písemný souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru pro příspěvkovou organizaci CSP města
Ústí nad Orlicí:
1.

finanční dar obce Jablonné nad Orlicí na provoz týdenního stacionáře v hodnotě 10.000 Kč

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

vedoucí odboru sociálních služeb, zajistit předání písemného souhlasu dle návrhu tohoto
usnesení.
Termín: 22.5.2020

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

1153/57/RM/2020 OŠKCP/1 - Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v oblasti
kultury
I. Rada města schvaluje
1.

změnu závazných ukazatelů na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci KLUBCENTRUM v Ústí nad
Orlicí takto:
Příspěvek na provoz ve výši 7.623.700 Kč.
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

2.

změnu závazných ukazatelů na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Ústí nad
Orlicí takto:
Příspěvek na provoz ve výši 8.273.800 Kč.
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

3.
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změnu závazných ukazatelů na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci Městské muzeum v Ústí
nad Orlicí takto:
Příspěvek na provoz ve výši 6.938.500 Kč.
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, realizovat
schválené změny závazných ukazatelů jednotlivých příspěvkových organizací v oblasti
kultury dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 5.6.2020

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

1154/57/RM/2020 OŠKCP/2 - Změna závazných ukazatelů PO v oblasti školství
I. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů na rok 2020 pro jednotlivé příspěvkové organizace zřizované městem Ústí
nad Orlicí v oblasti školství takto:
1.

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290
Příspěvek na provoz v částce 592.000 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

2.

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Sokolská 165
Příspěvek na provoz v částce 682.000 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

3.

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96
Příspěvek na provoz v částce 420.000 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

4.

Mateřská škola Klubíčko Ústí nad Orlicí, Dělnická 67
Příspěvek na provoz v částce 1.124.000 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

5.

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200
Příspěvek na provoz v částce 1.207.000 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

6.

Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348
Příspěvek na provoz v částce 1.458.000 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

7.

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Knapovec 8
Příspěvek na provoz v částce 433.000 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.
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8.

Mateřská škola u skřítka Jasánka, Ústí nad Orlicí, Nerudova 136
Příspěvek na provoz v částce 452.000 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

9.

Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332
Příspěvek na provoz v částce 5.039.000 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

10.

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11
Příspěvek na provoz v částce 6.310.945,77 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

11.

Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147
Příspěvek na provoz v částce 4.603.000 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

12.

Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75
Příspěvek na provoz v částce 765.000 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

13.

Školní jídelna Ústí nad Orlicí, Smetanova 43
Příspěvek na provoz v částce 761.000 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

14.

Základní umělecká škola Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí
Příspěvek na provoz v částce 953.000 Kč
Příspěvek na investice v částce 0 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

15.

Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí, Špindlerova 1167
Příspěvek na provoz v částce 278.000 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

II. Rada města ukládá
1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru ŠKCP, realizovat schválené změny závazných ukazatelů jednotlivých škol a
školských zařízení dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 5.6.2020

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

1155/57/RM/2020 OŠKCP/3 - Obnovení provozu MŠ, prominutí úplat za předškolní vzdělávání
a školní družinu
I. Rada města ukládá
podle ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů, ředitelkám mateřských škol zřizovaných městem Ústí nad Orlicí, obnovit provoz všech
mateřských škol zřizovaných městem Ústí nad Orlicí, a to s účinností od 25. května 2020.
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II. Rada města ukládá
podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
ředitelkám mateřských škol zřizovaných městem Ústí nad Orlicí, aby prominuly úplatu za předškolní
vzdělávání za období 18. březen 2020 - 31. květen 2020, a to z důvodu zmírnění dopadů epidemie
koronaviru SARS-CoV-2 a z důvodu uzavření mateřských škol od 18. března 2020 do 24. května 2020.
III. Rada města ukládá
podle ustanovení § 11 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
ředitelům základních škol zřizovaných městem Ústí nad Orlicí, aby prominuli úplatu za školní družinu za
měsíce březen, duben, květen a červen 2020, a to z důvodu zmírnění dopadů epidemie koronaviru
SARS-CoV-2 a z důvodu uzavření škol na základě krizových opatření Vlády ČR a mimořádných opatření
Ministerstva zdravotnictví od 11. března 2020.
IV. Rada města ukládá
1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace informovat
ředitelky mateřských škol zřizovaných městem Ústí nad Orlicí o obnovení provozu a
prominutí úplaty za předškolní vzdělávání, dle bodu I. a II. tohoto usnesení.
Termín: 20.5.2020

2. Ing. Lucii Felgrové
2.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace informovat ředitele
základních škol o prominutí úplaty za školní družinu, dle bodu III. tohoto usnesení.

Termín: 20.5.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

1156/57/RM/2020 OKT/1 - Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu a
elektrické energie vyplývající z VZ, Část I a II s názvem "Dodávka elektřiny a plynu pro město
ÚnO, jím zřízené organizace a založenou společnost na rok 2021 a 2022"
I. Rada města schvaluje
1.

smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu mezi Městem Ústí nad Orlicí, se sídlem
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, jako odběratelem a společností CONTE spol.
s r.o., Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha - Staré Město, IČ 00565342, jako dodavatelem.
Předmětem této smlouvy je zajištění dodávky zemního plynu na léta 2021 a 2022. Smlouva je
uzavírána v rámci dokončení nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Dodávka elektřiny a plynu
pro město ÚnO, jím zřízené organizace a založenou společnost na rok 2021 a 2022, Část I dodávka zemního plynu", a to dle zprávy o hodnocení nabídek v příloze k usnesení RM.

2.

smlouvu o sdružených službách dodávky elektrické energie mezi Městem Ústí nad Orlicí, se
sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, jako odběratelem a společností
Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Národní 37/38, 110 00 Praha - Nové Město, IČ 60193492,
jako dodavatelem. Předmětem této smlouvy je zajištění dodávky elektrické energie na léta 2021
a 2022. Smlouva je uzavírána v rámci dokončení nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Dodávka
elektřiny a plynu pro město ÚnO, jím zřízené organizace a založenou společnost na rok 2021 a
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2022, Část II - dodávka elektrické energie", a to dle zprávy o hodnocení nabídek v příloze k
usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Radomíře Hájkové
1.1.

vedoucí kanceláře tajemníka administrativně zajistit uzavření smlouvy uvedené v bodě I.,
položky 1. a 2. tohoto usnesení.
Termín: 19.6.2020

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

1157/57/RM/2020 FIN/1 - Návrh na schválení rozpočtových opatření
I. Rada města schvaluje
rozpočtová opatření k rozpočtu města pro rok 2020, kterými se:
• do rozpočtu zařazuje přijaté pojistné plnění za poškozená vrata hasičské zbrojince
• upravují daňové příjmy dle skutečného plnění
• do rozpočtu zařazuje dotace na zmírnění důsledků kůrovcové kalamity.
dle návrhů č. 932 až 934 v příloze k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petře Brejšové
1.1.

vedoucí finančního odboru, realizovat schválená rozpočtová opatření uvedená v bodě I.
tohoto usnesení dle přílohy k usnesení rady města.
Termín: 21.5.2020

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

1158/57/RM/2020 ORM/1 - Rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení smlouvy o dílo na
investiční akci "Stavební úpravy MŠ Klubíčko"
I. Rada města bere na vědomí
informaci o průběhu veřejné zakázky s názvem "Stavební úpravy MŠ Klubíčko, Dělnická 67", dle příloh k
usnesení RM.
II. Rada města rozhoduje
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o
výběru dodavatele pro plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Stavební úpravy
MŠ Klubíčko, Dělnická 67", kterou podal uchazeč ISOTEP s.r.o., IČ: 25263498, Královéhradecká 1089,
562 01 Ústí nad Orlicí, za nabídkovou cenu 7.060.631,65 Kč včetně 21% DPH, dle zprávy o hodnocení a
posouzení nabídek v příloze k usnesení RM.
III. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. ORM/2110/2/2020 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24
Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností ISOTEP s.r.o., IČ: 25263498, Královéhradecká 1089,
562 01 Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je provedení akce s názvem "Stavební
úpravy MŠ Klubíčko, Dělnická 67", v ceně 7.060.631,65 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.
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IV. Rada města pověřuje
starostu města pana Petra Hájka podpisem smlouvy o dílo č. ORM/2110/2/2020 mezi Městem Ústí nad
Orlicí a společností ISOTEP s.r.o., v ceně 7.060.631,65 Kč včetně 21% DPH, po marném uplynutí
zákonné lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
V. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Evě Holáskové
1.1.

vedoucí odboru rozvoje města, zajistit kontrolu zveřejnění rozhodnutí zadavatele o výběru
dodavatele dle bodu II. tohoto usnesení a zajistit uzavření smlouvy dle bodu III. tohoto
usnesení po uplynutí zákonem daných lhůt.
Termín: 12.6.2020

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

1159/57/RM/2020 ORM/2 - Schválení příkazní smlouvy č. ORM/2112/1/2020 na zajištění TDI
a BOZP investiční akce "Stavební úpravy MŠ Klubíčko"
I. Rada města rozhoduje
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na akci "Stavební úpravy MŠ
Klubíčko", kterou podal uchazeč Tedoz PP s.r.o., IČ: 01678850, Jiřího Potůčka 290, 530 09 Pardubice,
za nabídkovou cenu 102.339,40 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. ORM/2112/1/2020 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24
Ústí nad Orlicí, jako příkazcem a společností Tedoz PP s.r.o., IČ: 01678850, Jiřího Potůčka 290, 530 09
Pardubice, jako příkazníkem. Předmětem smlouvy je TDI a BOZP akce "Stavební úpravy MŠ Klubíčko", v
ceně 102.339,40 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.
III. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Evě Holáskové
1.1.

vedoucí odboru rozvoje města, zajistit uzavření smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 29.5.2020

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

1160/57/RM/2020 ORM/3 - Návrh na schválení rozpočtových opatření
I. Rada města schvaluje
rozpočtová opatření - č. 929 a č. 936. Rozpočtovým opatřením č. 929 se provádí úpravy v ORG 1919,
jedná se o převod mezi běžnými a kapitálovými výdaji ve výši 380 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením č.
936 se navyšují prostředky v ORG 1920 Projektová příprava a inženýrská činnost (700 tis. Kč), navýšení
je kryté snížením prostředků na ORG 1910 Oprava komunikací a chodníků (350 tis. Kč) a snížením
prostředků na ORG 1904 Oprava kulturních památek (jedná se o částku též 350 tis. Kč), dle přílohy k
usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Evě Holáskové

Stránka 6 z 7

1.1.

vedoucí odboru rozvoje města, realizovat schválené rozpočtové opatření uvedené v bodě I.
tohoto usnesení dle přílohy k usnesení rady města.
Termín: 29.5.2020

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

Usnesení bylo: PŘIJATO
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Záznam o průběhu hlasování z 57. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 18. 5. 2020
Program
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Legenda: A - ano; N - ne; Z - zdržel/a se; CH - chyběl/a

Z CH

