
Usnesení bylo: PŘIJATO

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ 
62. schůze Rady města Ústí nad Orlicí

konané dne 29.6.2020

1239/62/RM/2020 OSS/1 - Uzavření nájemních smluv

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemních smluv

1. na byt č. 15, na adrese Ústí nad Orlicí, Dukelská 300, s B░░░░ ░ D░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , 
trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , do 30. 9. 2020.

2. na byt č. 9, na adrese Ústí nad Orlicí, J. K. Tyla 1093, s R░░░░ ░ Č░░░░ ░░ , nar. ░░░░

░░ , trvale ░░░░ ░░░░ , ░░░░ ░░░ , do 30. 9. 2020.

3. na byt č. 8, na adrese Ústí nad Orlicí, Letohradská 1417, s V░░░ Š░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ , 
trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , do 30. 9. 2020.

4. na byt č. 9, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 138, s K░░░░ K░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░░ , 
trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , do 30. 9. 2020.

5. na byt č. 11, na adrese Ústí nad Orlicí, Svatopluka Čecha 1109, s P░░░ B░░░░ ░░ , nar. 
░░░░ ░░ , trvale░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , do 30. 9. 2020.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové

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

Termín: 10.7.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ] 

1240/62/RM/2020 OSS/2 - Prodloužení nájemních smluv

I. Rada města schvaluje
prodloužení nájemních smluv

1.
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na byt č. 1, na adrese Ústí nad Orlicí, Černovír 9, s J░░ Ko░░░░ ░ , nar.░░░░ ░░ , do 30. 6. 

2022.

2. na stabilizační byt č. 14, na adrese Ústí nad Orlicí, Dukelská 300, se Š░░░ C░░░░ ░ , 

nar.░░░░ ░ , do 30. 6. 2022.

3. na byt č. 19, na adrese Ústí nad Orlicí, Dukelská 300, s M░░░░ H░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , do 

30. 6. 2022.

4. na byt č. 21, na adrese Ústí nad Orlicí, Dukelská 300, s M░░░░ V░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , do 

30. 6. 2022.

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

30. 6. 2022.

6. na byt č. 5, na adrese Ústí nad Orlicí, J. K. Tyla 1092, s A░░░░ B░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , do 

30. 9. 2020.

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

do 30. 6. 2022.

8. na byt č. 8, na adrese Ústí nad Orlicí, J. K. Tyla 1092, s J░░ Č░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░░ , do 

30. 6. 2022.

9. na byt č. 9, na adrese Ústí nad Orlicí, J. K. Tyla 1092, s F░░░░ ░ Š░░░░ , nar.░░░░ ░ , do 

30. 6. 2022.

10. na byt č. 10, na adrese Ústí nad Orlicí, J. K. Tyla 1092, s M░░░░ M░░░░ ░░ , nar. ░░░░

░░ , do 30. 6. 2022.

11. na byt č. 5, na adrese Ústí nad Orlicí, J. K. Tyla 1093, s M░░░░ Č░░░░ ░░░ , nar. ░░░░

░░ , do 30. 9. 2020.

12. na byt zvláštního určení č. 14, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1501, s J░░░ L░░░░ , 

nar.░░░░ ░░ , do 30. 6. 2022.

13. na byt zvláštního určení č. 3, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1502, s A░░░ Z░░░░ ░░░ , 

nar. ░░░░ ░░ , do 30. 6. 2022.

14. na byt zvláštního určení č. 19, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1502, se S░░░░ K░░ í, 
nar.░░░░ ░░ , do 30. 6. 2022.

15. na byt zvláštního určení č. 10, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1503, s manželi A░░░░ ░

P░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░ a O░░ P░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░░ , do 30. 6. 2022.

16. na byt zvláštního určení č. 20, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1503, s V░░░ K░░░░ ░ , 
nar. ░░░░ ░░ , do 30. 6. 2022.
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17. na byt zvláštního určení č. 11, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1432, s E░░░ Š░░░░ , nar. 
░░░░ ░░ , do 30. 6. 2022.

18. na byt zvláštního určení č. 12, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1432, s V░░░ Z░░░░ , nar. 

░░░░ ░░░ , do 30. 6. 2022.

19. na byt zvláštního určení č. 14, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1432, s V░░░ K░░░░ ░ , 

nar. ░░░░ ░░ , do 30. 6. 2022.

20. na byt zvláštního určení č. 17, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1432, s Al░░░ N░░░░ ░ , 
nar. ░░░░ ░░ , do 30. 6. 2022.

21. na byt zvláštního určení č. 8, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1433, s J░░░░ B░░░░ ░ , 

nar. ░░░░ ░░░ , do 30. 6. 2022.

22. na byt zvláštního určení č. 9, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1433, se Z░░░░ Š░░░░

░░░ , nar. ░░░░ ░░ , do 30. 6. 2022.

23. na byt zvláštního určení č. 17, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1433, se S░░░ K░░░░ , 

nar. ░░░░ ░░░ , do 30. 6. 2021.

24. na byt zvláštního určení č. 20, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1433, s A░░░░ H░░░░ , 

nar. ░░░░ ░░ , do 30. 6. 2022.

25. na byt zvláštního určení č. 3, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1434, s T░░░░ D░░░░ , nar. 
░░░░ ░░ , do 30. 6. 2022.

26. na byt zvláštního určení č. 9, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1434, s ░░ . P░░░ R░░░░ , 

nar. ░░░░ ░░ , do 30. 9. 2020.

27. na byt č. 1, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Rámech 207, s J░░░ K░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , do 

30. 6. 2022.

28. na byt č. 4, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Rámech 207, s I░░░░ L░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , 

do 30. 9. 2020.

29. na byt č. 10, na adrese Ústí nad Orlicí, Pivovarská 40, s P░░░ R░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , do 

30. 6. 2022.

30. na byt č. 6, na adrese Ústí nad Orlicí, Pražská 77, s R░░░░ Č░░░░ ░░ , nar.░░░░ ░░░ , do 

30. 9. 2020.

31. na byt č. 2, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 215, s L░░░░ Š░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░ , do 

30. 6. 2022.

32. na byt č. 5, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 215, s M░░ K░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░ , do 30. 

6. 2020.
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33. na byt č. 18, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 215, s N░░░░ ░ K░░░░ ░░ , nar. ░░░░

░░ , do 30. 6. 2022.

34. na byt č. 4, na adrese Ústí nad Orlicí, Svatopluka Čecha 1108, s A░░░ K░░░░ ░░░ , nar. 
░░░░ ░░ , do 30. 6. 2022.

35. na byt č. 9, na adrese Ústí nad Orlicí, Svatopluka Čecha 1108, s I░░░ N░░░░ ░░ , nar. 
░░░░ ░░ , do 30. 9. 2020.

36. na byt č. 2, na adrese Ústí nad Orlicí, Svatopluka Čecha 1109, s M░░ V░░░░ ░░ , nar. ░░░░

░░ , do 30. 6. 2022.

37. na byt č. 4, na adrese Ústí nad Orlicí, Svatopluka Čecha 1109, s J░░ T░░░░ ░ , nar. ░░░░

░░ , do 30. 6. 2022.

38. na byt č. 3, na adrese Ústí nad Orlicí, Svatopluka Čecha 1109, s M░░░░ ░ B░░░░ ░ , nar. 
░░░░ ░░ , do 30. 6. 2022.

39. na byt č. 11, na adrese Ústí nad Orlicí, Svatopluka Čecha 1110, s J░░░░ ░ J░░░░ ░░ , nar. 
░░░░ ░ , do 30. 9. 2020.

40. na byt č. 1, na adrese Ústí nad Orlicí, Švermova 178, s M░░░░ T░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , 

do 30. 9. 2020.

41. na byt č. 4, na adrese Ústí nad Orlicí, Švermova 178, s J░░░ Č░░░ , nar. ░░░░ ░░ , do 30. 

6. 2022.

42. na byt zvláštního určení č. 12, na adrese Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 105, s P░░░ L░░░░

░ , nar. ░░░░ ░░ , do 30. 6. 2022.

43. na byt č. 2, na adrese Ústí nad Orlicí, Třebovská 50, s manželi K░░░░ B░░░░ , nar. ░░░░

░░ a L░░░░ B░░░ , nar. ░░░░ ░░░ , do 30. 9. 2020.

44. na byt č. 2, na adrese Ústí nad Orlicí, Třebovská 128, s L░░ L░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░ , do 

30. 6. 2022.

45. na byt č. 3, na adrese Ústí nad Orlicí, Třebovská 128, s P░░░░ P░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░ , do 

30. 6. 2022.

46. na stabilizační byt č. 9, na adrese Ústí nad Orlicí, U Hřiště 1416, s J░░░░ ░ P░░░░ ░ , nar. 
░░░░ ░░ , do 30. 6. 2022.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové

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

Termín: 10.7.2020
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Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ] 

1241/62/RM/2020 OSS/3 - Revokace části usnesení č. 1101/55/RM/2020 - změna použití 
dotace

I. Rada města revokuje
usnesení č. 1101/55/RM/2020, bod I. 22 ze dne 27. 4. 2020 - rada města schvaluje částku 2.000,- Kč 
pro Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., okresní organizace Ústí nad Orlicí, IČO 475 01 359,  na projekt 
"44. ročník sportovních her pro tělesně postižené děti a mládež", z toho 2.000,- Kč na stravné a 
pohoštění.

II. Rada města schvaluje
poskytnutí programové dotace ve výši 2.000,- Kč pro Svaz tělesně postižených v ČR, z. s. , okresní 
organizace Ústí nad Orlicí, IČO 475 01 359, na projekt "Jednodenní aktivita s odpoledním posezením u 
táboráku v rámci okresu U. O." a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle smlouvy uvedené v příloze.

III. Rada města ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb, zajistit administrativní úkony spojené s realizací 
schválené smlouvy o poskytnutí dotace.

Termín: 31.7.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ] 

1242/62/RM/2020 OSS/4 - Souhlas s přijetím věcného daru pro příspěvkovou organizaci 
Domov důchodců Ústí nad Orlicí

I. Rada města uděluje

písemný souhlas s přijetím věcného daru -  1 ks chodítka pro seniory od pana Petra Švancary pro 
příspěvkovou organizaci Domov důchodců Ústí nad Orlicí.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové

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

Termín: 7.7.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ] 

1243/62/RM/2020 OSS/5 - Individuální dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a 
zdravotnictví

I. Rada města schvaluje
poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč pro Linku bezpečí, z. s., IČO 
61383198, se sídlem v Praze 8 - Bohnicích, Ústavní 95, na projekt "Linka bezpečí pro děti a mládež z 
města Ústí nad Orlicí" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy k usnesení.

II. Rada města schvaluje
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Usnesení bylo: PŘIJATO
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rozpočtovou změnu č. 969/2020, související s čerpáním výdajů na uvedenou dotaci v rámci rozpočtu 
ORJ 008 na rok 2020, kterou dochází k přesunu finančních prostředků ze zůstatku programových dotací 
na individuální dotace, dle přílohy.

III. Rada města ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb,  poskytnout finančnímu odboru MěÚ Ústí nad Orlicí 
podklad k provedení rozpočtové změny.

Termín: 31.7.2020

1.2. vedoucí odboru sociálních služeb,  zajistit administrativní úkony spojené s realizací 
schválené smlouvy o poskytnutí dotace.

Termín: 31.7.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ] 

1244/62/RM/2020 OŠKCP/1 - Změna závazných ukazatelů PO v oblasti školství

I. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci zřizovanou městem Ústí nad Orlicí 
v oblasti školství takto:

1. Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11
Příspěvek na provoz v částce 6.380.945,77 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření v ORJ 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace týkající se navýšení 
příspěvku na provoz PO v oblasti školství dle Návrhu na změnu rozpočtu č. 950, který je přílohou k 
usnesení RM.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, 
realizovat schválenou změnu závazných ukazatelů a rozpočtové opatření dle bodu I. a II. 
tohoto usnesení.

Termín: 17.7.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 1 ] 

1245/62/RM/2020 OŠKCP/2 - Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Podpora 
jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2020

I. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2020, 
včetně požadované výjimky na OON a občerstvení, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 

Stránka 6 z 31



dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM Mgr. Markétě Skalické, sídlem Ústí nad Orlicí - Kerhartice, 
Karpatská 231, IČO 76314391, ve výši 4.000 Kč

II. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2020, 
včetně požadované výjimky na dary, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle 
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí I., sídlem Ústí 
nad Orlicí, Mistra Jaroslava Kociana 54,  IČO 61238031, ve výši 8.000 Kč

III. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2020, 
včetně požadované výjimky na OON, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle 
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Cyklo - triatlon club Ústí nad Orlicí z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, 
Hylváty, Pod Lesem 245,  IČO 61239593, ve výši 10.000 Kč

IV. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2020, 
včetně požadované výjimky na občerstvení, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, 
dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku TJ Knapovec, z.s. sídlem Ústí nad Orlicí, Knapovec 138, IČO 
44470037, ve výši 5.000 Kč

V. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2020 a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí těchto dotací, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku 
Klub českých turistů, odbor Ústí nad Orlicí,  sídlem Ústí nad Orlicí, Andrlíkova 910, IČO 15029816, ve 
výši 4.000 Kč

VI. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2020, 
včetně požadované výjimky na stravné, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle 
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Černovír, sídlem Ústí nad 
Orlicí, Černovír 89, IČO 61235181, ve výši 29.000 Kč

VII. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2020 a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku SO 
UNO při Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad 
Orlicí, Lázeňská 206, IČO 67443761, ve výši 8.000 Kč

VIII. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2020, 
včetně požadovaných výjimek na občerstvení, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 
dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku TJ Sokol Černovír, z.s.,  sídlem Ústí nad Orlicí, Černovír 
76,  IČO 70918813, ve výši 20.800 Kč

IX. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2020, 
včetně požadované výjimky na OON, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle 
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příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku AUTO KLUB ÚSTÍ NAD ORLICÍ v AČR, sídlem Ústí nad Orlicí, 
Hylváty, Pod Lesem 403, IČO 47501227, ve výši 20.000 Kč

X. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2020 a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Orel 
jednota Ústí nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Zborovská 971, IČO 07674724, ve výši 5.700 Kč

XI. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2020 a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku 
Okresní fotbalový svaz Ústí nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Zborovská 213, IČO 22880437, ve výši 
5.000 Kč

XII. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2020 a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku LDT 
Zblovice, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici 1123, IČO 27020967, ve výši 9.600 Kč

XIII. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2019 a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku 
Aeroklub Ústí nad Orlicí z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Oldřichovice 101, IČO 13583417, ve výši 47.000 Kč

XIV. Rada města schvaluje
rozpočtová opatření v ORJ 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace týkající se přesunu 
finančních prostředků z dotačního programu Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí 
sportovního charakteru v roce 2020 na rezervní položku rozpočtu ORJ 4 Rezerva rozpočtu na podporu 
sportu dle návrhu na změnu rozpočtu č. 966/2020, který je přílohou č. 4 k usnesení RM 

XV. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit poskytnutí 
schválených finančních dotací z dotačního programu Podpora jednotlivých sportovních 
nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2020 dle bodu I. až XIII. tohoto 
usnesení.

Termín: 31.8.2020

2. Ing. Lucii Felgrové

2.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit realizaci 
schválených rozpočtových opatření dle bodu XIV. tohoto usnesení.

Termín: 10.7.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ] 
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1246/62/RM/2020 OŠKCP/3 - Návrh na poskytnutí individuálních finančních neinvestičních 
dotací z rozpočtu města Ústí nad Orlicí 2020 do oblasti sportu

I. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí individuální účelové neinvestiční finanční dotace z rozpočtu 
města 2020, včetně požadované výjimky na OON,  a uzavření veřejnoprávní smlouvy o  poskytnutí této 
individuální dotace dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku SK Karate Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí 
nad Orlicí, Na Štěpnici 1208, IČO 26652480  na projekt " Velká cena města Ústí nad Orlicí v karate" ve 
výši 30.000 Kč

II. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí individuální účelové neinvestiční finanční dotace z rozpočtu 
města 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o  poskytnutí této individuální dotace dle příloh č. 1 a 3 k 
usnesení RM spolku TJ Knapovec, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Knapovec 138, IČO 44470037  na projekt 
"Dětské hřiště" ve výši 30.000 Kč

III. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit poskytnutí 
individuálních účelových dotací do oblasti sportu včetně uzavření veřejnoprávních 
smluv dle bodu I. až II. tohoto usnesení.

Termín: 31.8.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ] 

1247/62/RM/2020 OŠKCP/4 - Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2020

I. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2020 včetně požadované výjimky 
na OON a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení 
RM Miroslavu Janouškovi, sídlem Nížkovice 69, IČO 12184489, ve výši 50.000 Kč

II. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM  Janě Staňkové, sídlem Ústí nad 
Orlicí, Knapovec 122,  IČO 74616510, ve výši 20.000 Kč

III. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM Mgr. Olze Čopianové, sídlem Ústí 
nad Orlicí - Hylváty, Dukelská 418,  IČO 01065319, ve výši 5.000 Kč

IV. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelových finančních dotací z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2020 včetně požadovaných 
výjimek na OON a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí těchto dotací, dle příloh č. 1 a 3 k 
usnesení RM Petru Strákošovi, sídlem Ústí nad Orlicí, Horní Houžovec 66,  IČO 18838251, ve výši 
20.000 Kč
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V. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM A░░░ L░░░░ , narozenému ░░░░
░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , ve výši 12.000 Kč

VI. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM MALÉ SCÉNĚ Ústí nad Orlicí, spolku, 
sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty, Pod Lesem 263, IČO 22738258, ve výši 20.000 Kč

VII. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM Spolku Mortem sídlem Ústí nad 
Orlicí, Černovír 87, IČO 22879331, ve výši 30.000 Kč

VIII. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelových finančních dotací z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí těchto dotací, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku Havlíček v Kerharticích z. 
s., sídlem Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Školní 153, IČO 49312294, ve výši 9.800 Kč

IX. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku Orel Jednota Ústí nad Orlicí, 
sídlem Zborovská 971, IČO 7674724, ve výši 10.000 Kč.

X. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelových finančních dotací z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2020 včetně požadovaných 
výjimek na OON a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí těchto dotací, dle příloh č. 1 a 3 k 
usnesení RM Římskokatolické farnosti -  děkanství Ústí nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Kostelní 19, 
IČO 47501103, ve výši 55.000 Kč

XI. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM Farnímu sboru Českobratrské církve 
evangelické ve Džbánově - Ústí nad Orlicí, sídlem Voděrady, Džbánov  4, IČO 70892652, ve výši 2.500 
Kč

XII. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z 
dotačního programu Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 
2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 2 a 3 k usnesení   
SPOUSTI - Spolku pro organické Ústí, sídlem Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici 1272, IČO 26573466, ve výši 
40.000 Kč.

XIII. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

1.1.
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vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit poskytnutí 
schválených finančních dotací z dotačního programu Podpora kulturních aktivit (kulturní a 
volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2020 dle bodu I. až XI. tohoto usnesení.

Termín: 31.8.2020

2. Ing. Lucii Felgrové

2.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, předložit 
zastupitelstvu města k projednání návrh na poskytnutí finančních dotací z dotačního 
programu Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 
2020 dle bodu XII. tohoto usnesení.

Termín: 21.9.2020

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

1248/62/RM/2020 OŠKCP/5 - Udělení výjimek z nejvyššího počtu dětí ve třídě MŠ

I. Rada města povoluje
výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a §  2 odst. 3 vyhlášky č. 
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Mateřské škole Ústí nad Orlicí, 
Sokolská 165 ve dvou třídách na maximální počet 25 dětí na třídu na školní rok 2020/2021

II. Rada města povoluje
výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a §  2 odst. 3 a 5 vyhlášky 
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Mateřské škole Lentilka Ústí nad 
Orlicí, Heranova 1348 v 1. a 3. třídě na maximální počet 28 dětí, v 2., 4. a 5. třídě na maximální počet 
25 dětí na třídu. Vše na školní rok 2020/2021.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, informovat Krajský 
úřad Pardubického kraje a dotčené ředitele škol o povolení výjimek z maximálního počtu 
dětí ve třídě.

Termín: 10.7.2020

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

1249/62/RM/2020 OŠKCP/6 - Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v oblasti 
kultury a související rozpočtová opatření

I. Rada města schvaluje
účelové finanční příspěvky na kulturní aktivity na rok 2020 příspěvkové organizaci KLUBCENTRUM v Ústí 
nad Orlicí na projekty:

1. ČESKÉ VIZE - 67. ročník celostátní přehlídky filmové tvorby ve výši 50.000 Kč

2. Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí -  hudební festival ve výši 80.000 Kč
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II. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí 
takto:
Příspěvek na provoz ve výši  7.753.700 Kč.
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

III. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci Městské muzeum v Ústí nad Orlicí 
takto:
Příspěvek na provoz ve výši 7.023.500 Kč.
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

IV. Rada města schvaluje
rozpočtová opatření v rámci ORJ 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace týkající se 
poskytnutí účelových příspěvků jednotlivým příspěvkovým organizacím v oblasti kultury dle návrhů na 
změnu rozpočtu č. 968/2020 a č. 972/2020, které jsou přílohu č. 4 k usnesení RM

V. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit poskytnutí 
schválených příspěvků dle bodu I., realizovat schválené změny závazných ukazatelů 
jednotlivých příspěvkových organizací v oblasti kultury dle bodu II. a III. a realizovat 
související rozpočtová opatření dle bodu IV. tohoto usnesení.

Termín: 31.7.2020

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

1250/62/RM/2020 OŠKCP/7 - Ústecké listy - sleva ceny inzerce

I. Rada města rozhoduje
o poskytnutí slevy panu Janu Vavřínovi, IČO 11098929, sídlem Peciny 265, 570 01 Litomyšl, ve výši 
90% z ceny inzerce v Ústeckých listech za měsíc březen 2020 a to v reakci na vládní opatření k ochraně 
obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým 
koronavirem SARS-CoV-2 a z důvodu nemožnosti zajistit roznos Ústeckých listů v měsíci březnu 2020, v 
celkové ceně 325,- Kč s DPH.

II. Rada města rozhoduje
o poskytnutí slevy firmě GALAND CZ, s.r.o., IČO 02943891, sídlem Žižkov 481, 562 01 Ústí nad Orlicí, 
ve výši 90% z ceny inzerce v Ústeckých listech za měsíc březen, duben a květen 2020, a to v reakci na 
vládní opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 
způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a z důvodu nemožnosti zajistit roznos Ústeckých listů v 
měsíci březnu 2020, v celkové ceně 975,- Kč s DPH

III. Rada města rozhoduje
o poskytnutí slevy paní Romaně Šimkové, IČO  11149019, sídlem Okružní 80, 562 01 Ústí nad Orlicí, ve 
výši 90% z ceny inzerce v Ústeckých listech za měsíc březen a duben 2020, a to v reakci na vládní 
opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 
způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a z důvodu nemožnosti zajistit roznos Ústeckých listů v 
měsíci březnu 2020, v celkové ceně 137,-Kč s DPH.

IV. Rada města rozhoduje
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o poskytnutí slevy firmě RC Aktiva, s.r.o., IČO 48173347, sídlem Čs. armády 1181, 562 01 Ústí nad 
Orlicí, ve výši 90% z ceny inzerce v Ústeckých listech za měsíc březen 2020, a to v reakci na vládní 
opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 
způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a z důvodu nemožnosti zajistit roznos Ústeckých listů v 
měsíci březnu 2020, v celkové ceně 809,-Kč s DPH.

V. Rada města rozhoduje

o poskytnutí slevy panu M░░░ P░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , 

ve výši 90% z ceny inzerce v Ústeckých listech za měsíc březen 2020, a to v reakci na vládní opatření k 
ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým 
koronavirem SARS-CoV-2 a z důvodu nemožnosti zajistit roznos Ústeckých listů v měsíci březnu 2020, v 
celkové ceně 86,- Kč s DPH.

VI. Rada města rozhoduje

o poskytnutí slevy firmě Moldex/Metric, v.o.s, IČO 25291921, sídlem Janderova 525, 562 03 Ústí nad 
Orlicí, ve výši 90% z ceny inzerce v Ústeckých listech za měsíc březen a duben 2020, a to v reakci na 
vládní opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 
způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a z důvodu nemožnosti zajistit roznos Ústeckých listů v 
měsíci březnu 2020, v celkové ceně 4 203,- Kč s DPH

VII. Rada města rozhoduje

o poskytnutí slevy panu Vladimíru Lněničkovi, IČO 11121807, sídlem V Lukách 878, 562 01 Ústí nad 
Orlicí, ve výši 90% z ceny inzerce v Ústeckých listech za měsíc březen a květen 2020, a to v reakci na 
vládní opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 
způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a z důvodu nemožnosti zajistit roznos Ústeckých listů v 
měsíci březnu 2020, v celkové ceně 650,- Kč s DPH.

VIII. Rada města rozhoduje

o poskytnutí slevy firmě Vojenská zdravotní pojišťovna ČR,  IČO 47114975, sídlem Drahobejlova 
1404/4, 190 00 Praha 9, ve výši 90% z ceny inzerce v Ústeckých listech za měsíc březen 2020, a to v 
reakci na vládní opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a z důvodu nemožnosti zajistit roznos Ústeckých 
listů v měsíci březnu 2020, v celkové ceně 5 837,- Kč s DPH.

IX. Rada města rozhoduje

o poskytnutí slevy firmě Astur & Quanto, s.r.o., IČO 03392341, sídlem Bubenská 943, 170 00 Praha 7, 
ve výši 90% z ceny inzerce v Ústeckých listech za měsíc březen, duben a květen 2020, a to v reakci na 
vládní opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 
způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a z důvodu nemožnosti zajistit roznos Ústeckých listů v 
měsíci březnu 2020, v celkové ceně 6 305,-s DPH.

X. Rada města rozhoduje

o poskytnutí slevy panu Robertu Holmesovi, IČO 28852338, sídlem Švermova 222, 562 03 Ústí nad 
Orlicí, ve výši 90% z ceny inzerce v Ústeckých listech za měsíc duben a květen 2020, a to v reakci na 
vládní opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 
způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a z důvodu nemožnosti zajistit roznos Ústeckých listů v 
měsíci březnu 2020, v celkové ceně 4 203,- s DPH.

XI. Rada města rozhoduje

o poskytnutí slevy firmě Welding Progress, s.r.o., IČO 28857020, sídlem Královéhradecká 698, 562 01 
Ústí nad Orlicí ve výši 90% z ceny inzerce v Ústeckých listech za měsíc duben 2020, a to v reakci na 
vládní opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 
způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a z důvodu nemožnosti zajistit roznos Ústeckých listů v 
měsíci březnu 2020, v celkové ceně 971,- Kč s DPH.

XII. Rada města rozhoduje
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o poskytnutí slevy firmě UO. SPORT, s.r.o., IČO 27555615, se sídlem Lochmanova 64, 562 01 Ústí nad 
Orlicí, ve výši 90% z ceny inzerce v Ústeckých listech za měsíc duben 2020, a to v reakci na vládní 
opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 
způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a z důvodu nemožnosti zajistit roznos Ústeckých listů v 
měsíci březnu 2020, v celkové ceně 486,- Kč s DPH.

XIII. Rada města rozhoduje
o poskytnutí slevy paní S░░░ J░░░░ ░ , nar.░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , ve 

výši 90% z ceny inzerce v Ústeckých listech za měsíc květen 2020, a to v reakci na vládní opatření k 
ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým 
koronavirem SARS-CoV-2 a z důvodu nemožnosti zajistit roznos Ústeckých listů v měsíci březnu 2020, v 
celkové ceně 809,- Kč s DPH

XIV. Rada města rozhoduje
o poskytnutí slevy paní A░░░ E░░░░ , nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░ , ve výši 90% z ceny inzerce v Ústeckých listech za měsíc březen 2020, a to v reakci na vládní 

opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 
způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a z důvodu nemožnosti zajistit roznos Ústeckých listů v 
měsíci březnu 2020, v celkové ceně 68,- Kč s DPH.

XV. Rada města ukládá

1. Bc. Zdence Kroulíkové

1.1. vedoucí oddělení cestovního ruchu a propagace administrativně zajistit plnění bodu I. - 
XIV. tohoto usnesení.

Termín: 15.7.2020

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

1251/62/RM/2020 OŠKCP/8 - Návrh aktualizace cen nájmů služebních bytů v objektech ZŠ a 
MŠ

I. Rada města schvaluje
aktualizaci výše nájemného městských služebních bytů v objektech ZŠ a MŠ zřizovaných městem Ústí 
nad Orlicí dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace,  informovat 
ředitele příslušných ZŠ a MŠ o aktualizaci výše nájemného služebních bytů dle bodu I. 
tohoto usnesení.

Termín: 14.8.2020

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

1252/62/RM/2020 OŠKCP/9 - Souhlas zřizovatele s uzavřením nájemní smlouvy ke školnímu 
bytu

I. Rada města souhlasí
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s uzavřením nájemní smlouvy mezi Mateřskou školou Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348, IČO 
75017393, sídlem Heranova 1348, Ústí nad Orlicí a paní M░░░░  Š░░░░ ░ , narozenou ░░░░ ░░░░
░░░░  bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ . Předmětem nájmu je byt evidenční číslo 1, který se nachází v 

budově Heranova č.p. 1348,  Ústí nad Orlicí. Nájemní smlouva bude uzavřena na 1/2 roku, tj. od 
1.7.2020 do 31.12.2020.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, informovat 
ředitelku MŠ Lentilka o souhlasu rady města s uzavřením nájemní smlouvy.

Termín: 30.6.2020

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

1253/62/RM/2020 OŠKCP/10 - Návrh na poskytnutí individuální finanční neinvestiční dotace z 
rozpočtu města Ústí nad Orlicí 2020 do oblasti sportu

I. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí individuální účelové neinvestiční finanční dotace z rozpočtu 
města 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o  poskytnutí této individuální dotace dle příloh č. 1 a 2 k 
usnesení RM předsedovi Osadního výboru Černovír panu F░░░░ B░░░░ i, nar.  ░░░░ ░ , bytem 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , na projekt "Černovírské rolování slámy 2020" ve výši 5.000 Kč

II. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit poskytnutí 
individuální účelové dotace do oblasti sportu včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 
bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 13.8.2021

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

1254/62/RM/2020 DSS/1 - Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících číslo: 
DSS/1/2020

I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících číslo: DSS/1/2020 mezi Městem Ústí nad 
Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČO 00279676, a společností ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., 
Třebovská 330, 562 00 Ústí nad Orlicí, IČO 60108851. Předmětem smlouvy je zajištění městské 
autobusové dopravy ve městě Ústí nad Orlicí v období od 01.09.2020 do 31.08.2021, v ceně 6.028.800 
Kč, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. lic. Jaroslavu Škarkovi

1.1. vedoucímu odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend administrativně 
zajistit podpisy smlouvy uvedené v bodě I. tohoto usnesení.
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Termín: 31.8.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ] 

1255/62/RM/2020 OKT/1 - Dodatek č. 23 ke smlouvě č. SWRp/06/33 - Pronájem aplikací IS 
VERA Radnice

I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 23 ke smlouvě č. SWRp/06/33 mezi Městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad 
Orlicí, IČ 00279676 jako objednatelem a společností VERA spol. s r.o., Lužná 2, 160 00 Praha 6 - 
Vokovice, IČ 62587978 jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je úprava rozsahu předmětu pronájmu 
programového vybavení informačního systému Radnice Vera, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Čajkovi

1.1. vedoucímu oddělení informatiky, administrativně zajistit uzavření dodatku uvedeného v 
bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 10.7.2020

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

1256/62/RM/2020 KR/1 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární 
ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020 - I kolo, Ev.č. smlouvy 
OKŘ/20/22251; Pardubický kraj , IČ 70892822 jako poskytovatel v celkové výši 54.000,- Kč a město 
Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, jako příjemce.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Josefu Nykodýmovi

1.1. krizové řízení, administrativně zajistit uzavření smlouvy č. OKŘ/20/22251 dle bodu I. 
tohoto usnesení.

Termín: 10.7.2020

2. Ing. Josefu Nykodýmovi

2.1. krizové řízení, provést řádné vyúčtování přidělené dotace dle smluvního ujednání.

Termín: 30.11.2020

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

1257/62/RM/2020 FIN/1 - Návrh na schválení rozpočtových opatření

I. Rada města schvaluje
rozpočtová opatření k rozpočtu města pro rok 2020, kterými se:

• do příjmů rozpočtu ORJ Majetkoprávní odbor zařazují další příjmy z reklamních ploch
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• do příjmů rozpočtu ORJ Správa majetku města zařazují další příjmy z prodeje družstevních podílů 
v bytovém družstvu

• v rozpočtu ORJ Finanční odbor zařazují další příjmy z poplatku ze psů a příjem z dobropisu k 
faktuře za výstavbu stacionáře a snižují se daňové příjmy ze sdílených daní

• převádějí výdaje mezi investičními a neinvestičními v ORJ 001 a ORJ 010
• ve výdajích rozpočtu ORJ Personalistika a mzdy navyšují výdaje na vzdělávání úředníků
• do příjmů rozpočtu ORJ 015 zařazují výdaje na projekt Podpora rozvoje sociální práce Města Ústí 

nad Orlicí registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015106

dle návrhů č. 955, 960 - 962, 965, 967, 970, 971 a 974 dle  přílohy 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: 1.7.2020

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

1258/62/RM/2020 FIN/2- Návrh na uzavření nové smlouvy k platebním terminálům

I. Rada města rozhoduje
o uzavření rámcové smlouvy na akceptaci platebních karet se společností Worldline Czech Republic s. r. 
o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, IČ 03633144 ve znění dle přílohy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, zajistit uzavření předmětné smlouvy dle bodu I. tohoto 
usnesení.

Termín: 15.7.2019

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ] 

1259/62/RM/2020 SMM/1 - Dodatek č. 11 Smlouvy o nájmu nebytových prostor

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 11 Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ 
00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí,  jako pronajímatelem a Miroslavou Frimlovou, IČ 
68468768, Zacharovec 374, 561 17 Dlouhá Třebová, jako nájemcem. Předmětem dodatku je změna 
trvání smlouvy, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit uzavření dodatku dle bodu I. tohoto 
usnesení.

Termín: 30.6.2020
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[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ] 

1260/62/RM/2020 SMM/2 - Dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu nebytových prostor-Kladská čp. 
1503

I. Rada města schvaluje
dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 30. 5. 2008 na základě výpovědi smlouvy ze 
strany CSP města Ústí nad Orlicí, příspěvkové organizace, se sídlem Na Pláni 1343, 562 06 Ústí nad 
Orlicí, IČ: 70857156, zastoupené ředitelkou Mgr. Radkou Vaškovou, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor dle bodu I. v daného termínu.

Termín: 30.6.2020

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

1261/62/RM/2020 SMM/3 - Převod členských podílů v bytovém družstvu vztahujících se k 
družstevním bytům

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Smlouvu o převodu členského podílu v bytovém družstvu vztahujícího se k 
družstevnímu bytu ev. č. 4 v domě čp. 1196, ulice Chodská v Ústí nad Orlicí, mezi Městem Ústí nad 
Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, jako převodcem a panem Z░░░░ F░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako nabyvatelem, za kupní cenu 760.100 Kč, dle přílohy k 

usnesení RM.

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Smlouvu o převodu členského podílu v bytovém družstvu vztahujícího se k 
družstevnímu bytu ev. č. 1 v domě čp. 305, ulice Okružní v Ústí nad Orlicí, mezi Městem Ústí nad Orlicí, 
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, jako převodcem a panem J░░ Š░░░░ ░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako nabyvatelem, za kupní cenu 1.345.005 Kč, dle přílohy k usnesení 

RM.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, předložit smlouvy o převodu členského podílu v 
bytovém družstvu Zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí ke schválení.

Termín: 21.9.2020

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

1262/62/RM/2020 SMM/4 - Žádost o změnu ve Smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu 
GALEN

I. Rada města schvaluje
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žádost o změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 
24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, jako pronajímatelem a MUDr. Marcelou Špátovou, Havlíčkova 608, 
562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 44471548,  jako nájemcem. Předmětem pronájmu jsou místnosti č. 620, 621 
a část 619 v 6. NP objektu GALEN, Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí, využívané za účelem provozování 
stomatologické ordinace, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, písemně sdělit žadatelce stanovisko RM.

Termín: 15.7.2020

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

1263/62/RM/2020 SMM/5 - Pomoc nájemcům prostor sloužících podnikání ve vlastnictví města 

- dočasné snížení nájemného dohodou (sleva na nájemném)

I. Rada města schvaluje

Dodatek č. 12 smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících podnikání uzavřené mezi městem Ústí 
nad Orlicí, se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, jako pronajímatelem a 
Miroslavou Frimlovou, se sídlem Zacharovec 374, 561 17 Dlouhá Třebová, IČO: 68468768, jako 
nájemcem. Předmětem dodatku je poskytnutí slevy z nájemného ve výši 30 % z měsíčního nájemného 
bez DPH za měsíce duben, květen a červen 2020 v celkové výši 22.371,34 Kč bez DPH, a to z důvodu 
zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání ve 
vlastnictví města, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje

Dodatek č. 4 smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících podnikání uzavřené mezi městem Ústí nad 
Orlicí, se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, jako pronajímatelem a UO.SPORT 
s.r.o., se sídlem Lochmanova 64, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27555615, jako nájemcem. Předmětem 
dodatku je poskytnutí slevy z nájemného ve výši 30 % z měsíčního nájemného bez DPH za měsíce 
duben, květen a červen 2020 v celkové výši 66.588,49 Kč bez DPH, a to z důvodu zmírnění dopadů 
epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání ve vlastnictví města, dle 
přílohy k usnesení RM.

III. Rada města schvaluje

Dodatek č. 4 smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících podnikání uzavřené mezi městem Ústí nad 
Orlicí, se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, jako pronajímatelem a UO.SPORT 
s.r.o., se sídlem Lochmanova 64, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27555615, jako nájemcem. Předmětem 
dodatku je poskytnutí slevy z nájemného ve výši 30 % z měsíčního nájemného bez DPH za měsíce 
duben, květen a červen 2020 v celkové výši 21.615,44 Kč bez DPH, a to z důvodu zmírnění dopadů 
epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání ve vlastnictví města, dle 
přílohy k usnesení RM.

IV. Rada města schvaluje

Dodatek č. 4 smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících podnikání uzavřené mezi městem Ústí nad 
Orlicí, se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, jako pronajímatelem a Petrem 
Strákošem, se sídlem Horní Houžovec 66, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 18838251, jako nájemcem. 
Předmětem dodatku je poskytnutí slevy z nájemného ve výši 30 % z měsíčního nájemného bez DPH za 
měsíce duben, květen a červen 2020 v celkové výši 21.869,87 Kč bez DPH, a to z důvodu zmírnění 
dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání ve vlastnictví města, 
dle přílohy k usnesení RM.
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V. Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících podnikání uzavřené mezi městem Ústí nad 
Orlicí, se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, jako pronajímatelem a Petrem 
Strákošem, se sídlem Horní Houžovec 66, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 18838251, jako nájemcem. 
Předmětem dodatku je poskytnutí slevy z nájemného ve výši 30 % z měsíčního nájemného bez DPH za 
měsíce duben, květen a červen 2020 v celkové výši 301,95 Kč bez DPH, a to z důvodu zmírnění dopadů 
epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání ve vlastnictví města, dle 
přílohy k usnesení RM.

VI. Rada města schvaluje

Dodatek č. 4 smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících podnikání uzavřené mezi městem Ústí nad 
Orlicí, se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, jako pronajímatelem a P.U.P., 
spol. s r.o., se sídlem Československé armády čp. 800, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 15028313, jako 
nájemcem. Předmětem dodatku je poskytnutí slevy z nájemného ve výši 30 % z měsíčního nájemného 
bez DPH za měsíce duben, květen a červen 2020 v celkové výši 12.959,27 Kč bez DPH, a to z důvodu 
zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání ve 
vlastnictví města, dle přílohy k usnesení RM.

VII. Rada města schvaluje

Dodatek č. 5 smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících podnikání uzavřené mezi městem Ústí nad 
Orlicí, se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, jako pronajímatelem a Mgr. Jiřím 
Holubářem, se sídlem Korábova 685, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 61211290, jako nájemcem. 
Předmětem dodatku je poskytnutí slevy z nájemného ve výši 30 % z měsíčního nájemného bez DPH za 
měsíce duben, květen a červen 2020 v celkové výši 6.049,73 Kč bez DPH, a to z důvodu zmírnění 
dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání ve vlastnictví města, 
dle přílohy k usnesení RM.

VIII. Rada města schvaluje

Dodatek č. 2 smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících podnikání uzavřené mezi městem Ústí nad 
Orlicí, se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, jako pronajímatelem a Mgr. Jiřím 
Holubářem, se sídlem Korábova 685, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 61211290, jako nájemcem. 
Předmětem dodatku je poskytnutí slevy z nájemného ve výši 30 % z měsíčního nájemného bez DPH za 
měsíce duben, květen a červen 2020 v celkové výši 4.546,12 Kč bez DPH, a to z důvodu zmírnění 
dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání ve vlastnictví města, 
dle přílohy k usnesení RM.

IX. Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících podnikání uzavřené mezi městem Ústí nad 
Orlicí, se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, jako pronajímatelem a Josefem 
Pluskalem, se sídlem Černovír 113, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 88834301, jako nájemcem.  Předmětem 
dodatku je poskytnutí slevy z nájemného ve výši 30 % z měsíčního nájemného bez DPH za měsíce 
duben, květen a červen 2020 v celkové výši 2.500,20 Kč bez DPH, a to z důvodu zmírnění dopadů 
epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání ve vlastnictví města, dle 
přílohy k usnesení RM.

X. Rada města schvaluje

Dodatek č. 3 smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících podnikání uzavřené mezi městem Ústí nad 
Orlicí, se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, jako pronajímatelem a Vandou 
Řeháčkovou, se sídlem Andělov 594, 562 03 Ústí nad Orlicí, IČO: 72920149, jako nájemcem. 
Předmětem dodatku je poskytnutí slevy z nájemného ve výši 30 % z měsíčního nájemného bez DPH za 
měsíce duben, květen a červen 2020 v celkové výši 14.335,20 Kč bez DPH, a to z důvodu zmírnění 
dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání ve vlastnictví města, 
dle přílohy k usnesení RM.

XI. Rada města schvaluje
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Usnesení bylo: PŘIJATO

Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících podnikání uzavřené mezi městem Ústí nad 
Orlicí, se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, jako pronajímatelem a Romanou 
Pávkovou, se sídlem Nová 1338, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 70144893, jako nájemcem. Předmětem 
dodatku je poskytnutí slevy z nájemného ve výši 30 % z měsíčního nájemného bez DPH za měsíce 
duben, květen a červen 2020 v celkové výši 14.265 Kč bez DPH, a to z důvodu zmírnění dopadů 
epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání ve vlastnictví města, dle 
přílohy k usnesení RM.

XII. Rada města ukládá
řediteli příspěvkové organizace Městské muzeum v Ústí nad Orlicí, aby nájemci DOMINO CZ s.r.o., se 
sídlem 17. listopadu 72, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 28772172, poskytnul slevu z nájemného ve výši 30 
% z měsíčního nájemného bez DPH za měsíce duben, květen a červen 2020 v celkové výši 10.732,50 
Kč bez DPH, a to z důvodu zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor 
sloužících podnikání ve vlastnictví města, rada města zároveň souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o 
nájmu nebytových prostor sloužících podnikání, jehož předmětem bude poskytnutí výše uvedené slevy, 
dle přílohy k usnesení RM.

XIII. Rada města ukládá
řediteli příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11, aby nájemci Andree 
Peškarové, se sídlem Letohradská 1359, 562 06 Ústí nad Orlicí, IČO: 86680030, poskytnul slevu 
z nájemného ve výši 30 % z měsíčního nájemného bez DPH za měsíce duben, květen a červen 2020 
v celkové výši 5.567,40 Kč bez DPH, a to z důvodu zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 
na nájemce prostor sloužících podnikání ve vlastnictví města, rada města zároveň souhlasí s uzavřením 
dodatku smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících podnikání, jehož předmětem bude poskytnutí 
výše uvedené slevy, dle přílohy k usnesení RM.

XIV. Rada města ukládá
řediteli příspěvkové organizace KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, aby nájemci Daně Pirklové, se sídlem 
Polská 1120, 562 06 Ústí nad Orlicí, IČO: 12981184, poskytnul slevu z nájemného ve výši 30 % 
z měsíčního nájemného bez DPH za měsíce duben, květen a červen 2020 v celkové výši 3.925,80 Kč 
bez DPH, a to z důvodu zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor 
sloužících podnikání ve vlastnictví města, rada města zároveň souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o 
nájmu nebytových prostor sloužících podnikání, jehož předmětem bude poskytnutí výše uvedené slevy, 
dle přílohy k usnesení RM.

XV. Rada města ukládá

1. Petru Hájkovi

1.1. zajistit realizaci přijatých usnesení.

Termín: 31.7.2020

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

1264/62/RM/2020 ORM/1- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/2110/1/2020 - PD Lokalita 
sídliště v Hylvátech a Parkoviště Hylváty

I. Rada města schvaluje
dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. ORM/2110/1/2020 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 
16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností LAPLAN s.r.o., IČ: 29201691, Cejl 504/38, 
Zábrdovice, 602 00 Brno, jako zhotovitelem. Předmětem  dodatku je úprava termínů plnění smlouvy na  
zpracování projektové dokumentace a autorský dozor k akcím s názvem "Lokalita sídliště v Hylvátech" a 
"Parkoviště Hylváty", dle přílohy k usnesení RM.
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Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

II. Rada města ukládá

1. Ing. arch. Evě Holáskové

1.1. vedoucí odboru rozvoje města, zajistit uzavření smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení.

Termín: 15.7.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ] 

1265/62/RM/2020 ORM/2 - Rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení smlouvy o dílo na 
investiční akci "Obnova zahrady MŠ Na Výsluní v Ústí nad Orlicí"

I. Rada města bere na vědomí
informaci o průběhu veřejné zakázky s názvem "Obnova zahrady MŠ Na Výsluní", 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 "Obnova zahrady 
MŠ Na Výsluní", kterou podal uchazeč Yggdrasilmont, s.r.o., IČ: 03593819, Truhlářská 1520/23, 110 
00 Praha 1, za nabídkovou cenu 3.749.783,405 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/2111/1/2020 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 
Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností Yggdrasilmont, s.r.o., IČ: 03593819, Truhlářská 
1520/23, 110 00 Praha 1, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je provedení akce s názvem "Obnova 
zahrady MŠ Na Výsluní", v ceně 3.749.783,405 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.

IV. Rada města pověřuje
starostu města pana Petra Hájka podpisem smlouvy o dílo č. ORM/2111/1/2020 mezi Městem Ústí nad 
Orlicí a společností Yggdrasilmont, s.r.o., v ceně 3.749.783,405 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: 30.7.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ] 

1266/62/RM/2020 ORM/3 - Výzva a zadávací dokumentace - Kolumbárium na hřbitově v Ústí 
nad Orlicí, parc. č. 584/1

I. Rada města schvaluje
výzvu a zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu dle § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, s názvem Kolumbárium na hřbitově v Ústí nad Orlicí, par. č. 584/1, dle důvodové zprávy a přílohy k usnesení.

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

1.1. vedoucí odboru rozvoje města, zajistit zveřejnění výzvy a zadávací dokumentace na 
veřejnou zakázku uvedenou v bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 15.7.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ] 

1267/62/RM/2020 ORM/4 - Dodatek č. 1 k SOD ORM/1922/2/2019 - Dům dětí a mládeže - Ústí 
nad Orlicí

I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. ORM/1922/2/2019 na zhotovení akce "Dům dětí a mládeže v Ústí nad 
Orlicí"mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí jako 
objednatelem a společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ: 25253361, K Vápence 2677, 530 02 
Pardubice - Zelené Předměstí, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je navýšení ceny o dílo o 
599.111,60 Kč včetně DPH  na celkových  91.718.161,60 Kč včetně DPH, dle přílohy ( soupisu víceprací- 
méněprací ) k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
Rozpočtové opatření č. 976/2020, kterým se navyšují výdaje  o částku 600 tisíc Kč v ORG 1922 Dům 
dětí a mládeže, které jsou kryté snížením výdajů o částku stejnou  na ORG 1904 Oprava kulturních 
památek, dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města ukládá

1. Ing. arch. Evě Holáskové

1.1. vedoucí odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku č. 1  dle bodu I. a realizovat 
rozpočtové opatření dle bodu II.

Termín: 13.7.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ] 

1268/62/RM/2020 ORM/5 - Hodnocení a posouzení nabídek a schválení SOD na akci "MŠ Pod 
Lesem Ústí nad Orlicí - zahrada v přírodním stylu"

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 dodávky s názvem "MŠ Pod Lesem 
Ústí nad Orlicí - zahrada v přírodním stylu", kterou podal uchazeč Jirop trade s.r.o., IČ: 02158035, M. 
Švabinského 900, 272 01 Kladno, za nabídkovou cenu 819.258,69 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k 
usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. ORM/2024/1/2020 mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 
Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností Jirop trade s.r.o. IČ: 02158035, M. Švabinského 900, 
272 01 Kladno, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je zhotovení akce s názvem "MŠ Pod Lesem Ústí 
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nad Orlicí - zahrada v přírodním stylu", v ceně 819.258,70 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení 
RM.

III. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 975/2020. Rozpočtovým opatřením č. 975/2020 se navyšují výdaje v ORG 2024 
MŠ Pod Lesem - zahrada v přírodním stylu. Navýšení je kryté snížením výdajů na ORG 3607 v ORJ 007 
Rezerva rozpočtu města (jedná se o částku 850.000,-- Kč), dle přílohy k usnesení RM. Akce nebyla 
uvedena v návrhu rozpočtu 2020.

IV. Rada města ukládá

1. Ing. arch. Evě Holáskové

1.1. vedoucí odboru rozvoje města, zajistit uzavření smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení.

Termín: 1.8.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ] 

1269/62/RM/2020 ORM/6 - Schválení výzvy a zadávací dokumentace - Rekonstrukce ul. Nová 
a Stavebníků

I. Rada města schvaluje
výzvu a zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu dle § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovitele akce s názvem 
Rekonstrukce ul. Nová a Stavebníků, dle důvodové zprávy a přílohy k usnesení.

II. Rada města ukládá

1. Ing. arch. Evě Holáskové

1.1. vedoucí odboru rozvoje města zajistit zveřejnění výzvy a zadávací dokumentace na 
veřejnou zakázku uvedenou v bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 9.7.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ] 

1270/62/RM/2020 ORM/7 - Schválení smlouvy o dílo č. ORM/1906/4/2020 - Oprava opěrné 
zdi, plotu a části zpevněných ploch v MŠ Černovír

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 "Oprava opěrné zdi, plotu a 
části zpevněných ploch v MŠ Černovír", kterou podal uchazeč Zdeněk Stejskal, IČ: 11120941, 
T.G.Masaryka 173, 562 01 Ústí nad Orlicí, za nabídkovou cenu 485.125,- Kč včetně 21% DPH, dle 
přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. ORM/1906/4/2020 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 
Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a Zdeňkem Stejskalem, IČ: 11120941, T.G.Masaryka 173, 562 01 
Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je realizace akce "Oprava opěrné zdi, plotu a 
části zpevněných ploch v MŠ Černovír", v ceně 485.125,- Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení 
RM.

III. Rada města ukládá

Stránka 24 z 31



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

1. Ing. arch. Evě Holáskové

1.1. vedoucí odboru rozvoje města, zajistit uzavření smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení.

Termín: 7.7.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ] 

1271/62/RM/2020 ORM/8 - Hodnocení a posouzení nabídek a schválení SOD - Rekonstrukce 
rozdělovačů vytápění a MaR v ZŠ Bratří Čapků

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 dodávky s názvem "Rekonstrukce 
rozdělovačů vytápění a MaR v ZŠ Bratří Čapků", kterou podal uchazeč Tojapa s.r.o., IČ: 08932000, 
Lidická 700/19, 602 00 Brno, za nabídkovou cenu 1.559.187,85 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k 
usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. ORM/1906/3/2020 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 
Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností Tojapa s r.o., IČ: 08932000, Lidická 700/19, 602 00 
Brno, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je zhotovení akce s názvem "Rekonstrukce rozdělovačů 
vytápění a MaR v ZŠ Bratří Čapků", v ceně 1.559.187,85,- 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: 31.7.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ] 

1272/62/RM/2020 ORM/9 - Hodnocení a posouzení nabídek a schválení SOD - Kerhartice - Ul. 
Pražská, modernizace stávajícího chodníku

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 stavební práce s názvem 
"Kerhartice - ul. Pražská, modernizace stávajícího chodníku", kterou podal uchazeč HELP, silnice - 
železnice s.r.o., IČ: 27497976, Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí, za nabídkovou cenu 1.204.854,69 
Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. ORM/1925/1/2020 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 
Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností HELP, silnice - železnice s.r.o., IČ: 27497976, Moravská 
537, 562 03 Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je zhotovení akce s názvem 
"Kerhartice - ul. Pražská, modernizace stávajícího chodníku", v ceně 1.204.854,69 Kč včetně 21% DPH, 
dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města ukládá
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Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

1. Ing. arch. Evě Holáskové

1.1. vedoucí odboru rozvoje města, zajistit uzavření smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení.

Termín: 31.7.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ] 

1273/62/RM/2020 ORM/10 - Rozpočtové opatření v ORJ 001

I. Rada města schvaluje
rozpočtová opatření č. 978, kterým se provádí v ORG 1906 Oprava MŠ a ZŠ navýšení výdajů o 300 tis. 
Kč, které je kryté snížením výdajů v ORG 1925 Rekonstrukce chodníku v ulici Pražská ve stejné výši, dle 
přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
rozpočtová opatření č. 977, kterým se navyšují prostředky v ORG 1920 Projektová příprava a inženýrská 
činnost o 550.000. Kč s tím, že krytí je zajištěno snížením prostředků na ORG 1904 Oprava kulturních 
památek  ve výši 400 tis. Kč , zbývající částka ve výši 150 tis. Kč je pokrytá z ORJ 007, ORG 3607 
Rezerva rozpočtu města, dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města ukládá

1. Ing. arch. Evě Holáskové

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

Termín: 6.7.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ] 

1274/62/RM/2020 MPO/1 - Darovací smlouva - Basketbalový klub Ústí nad Orlicí, z.s.

I. Rada města schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad 
Orlicí, jako obdarovaným, a Basketbalovým klubem Ústí nad Orlicí, z.s., IČO: 22762337, Třebovská 
1057, 562 03 Ústí nad Orlicí, jako dárcem. Předmětem smlouvy je darování stavby asfaltového povrchu 
na p.p.č. 2569/2 a 2569/9 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit uzavření smlouvy v daném termínu.

Termín: 31.7.2020

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

1275/62/RM/2020 MPO/2 - Nájemní smlouva - část p.p.č. 431/5 v k.ú. Ústí nad Orlicí

I. Rada města schvaluje
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Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 
562 01 Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem, a P░░░ a M░░░░ V░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░ . Předmětem smlouvy je pronájem části p.p.č. 431/5 v k.ú. Ústí nad Orlicí za nájemné ve výši 

630 Kč/rok, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit uzavření smlouvy v daném termínu.

Termín: 31.7.2020

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

1276/62/RM/2020 MPO/3 - Záměr pronájmu části p.p.č. 431/4 v k.ú. Ústí nad Orlicí

I. Rada města schvaluje
záměr pronájmu části p.p.č. 431/4 v k.ú. Ústí nad Orlicí na základě žádosti J░░░ K░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░ , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit zveřejnění záměru na úřední desce v daném 
termínu.

Termín: 10.7.2020

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

1277/62/RM/2020 MPO/4 - Dohoda o změně nájemce

I. Rada města schvaluje
uzavření dohody o změně nájemce mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí 
nad Orlicí, jako pronajímatelem, J░░░ H░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , L░░░░ H░░░░
░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako původním nájemcem a L░░░░ H░░░░ ░ , ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako novým nájemcem, jejímž předmětem je změna nájemce, dle 

přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit podpis dohody o změně nájemce, dle bodu I.

Termín: 10.7.2020

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

1278/62/RM/2020 MPO/5- Dohoda o změně nájemce a výši nájemného

I. Rada města schvaluje

Stránka 27 z 31



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

uzavření dohody o změně nájemce a výši nájemného mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, 
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem, R░░░░ N░░░░ ░ ,░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako původním nájemcem a M░░░░ Č░░░░ ░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░ ░░░ , jako novým nájemcem, jejímž předmětem je změna nájemce a výše nájemného, dle 

přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit podpis dohody o změně nájemce a výši 
nájemného, dle bodu I.

Termín: 10.7.2020

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

1279/62/RM/2020 MPO/6 - Smlouva o výpůjčce části Wolkerova údolí + výjimka z OZV č. 
2/2016

I. Rada města schvaluje
smlouvu o výpůjčce nemovité věci, část p.p.č. 1837/1 a  část p.p.č. 1892/4 v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí, 
na základě žádosti pana Petra Strákoše, IČ 18838251, Horní Houžovec 66, 562 01 Ústí nad Orlicí, dle 
přílohy usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
udělení výjimky dle ustanovení čl. 3 odst. 5 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 o zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, na akci Bubeníci na Kociánce III. konané dne 
28.08.2020 a na akci Slackline pro celou rodinu III. konané dne 25.07.2020  

III. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit podepsání smlouvy o výpůjčce nemovité věci  a 
informovat o udělení výjimky z OZV v daném termínu.

Termín: 23.7.2020

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

1280/62/RM/2020 MPO/7 - 2x smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohoda o umístění stavby - ČEZ Distribuce, a.s. - Jilemnického, J. Nygrína

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-
2007615/AS/5 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, 
jako budoucím povinným, společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 
Děčín IV - Podmokly, jako investorem, a P░░░ T░░ N░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░ , jako budoucím oprávněným. Předmětem smlouvy je budoucí zřízení věcného břemene na umístění 

inženýrské sítě na p.p.č. 2351/9 pro panující p.p.č.st. 748/2 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí, za jednorázovou 
finanční náhradu 1.000 Kč + DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
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Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-
2007615/AS/4 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, 
jako budoucím povinným, společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 
Děčín IV - Podmokly, jako investorem, a F░░░░ ░ J░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░ , jako budoucím oprávněným. Předmětem smlouvy je budoucí zřízení věcného břemene na umístění 

inženýrské sítě na p.p.č. 2351/9 pro panující p.p.č.st. 772 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí, za jednorázovou 
finanční náhradu 1.000 Kč + DPH, dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit uzavření smluv v daném termínu 

Termín: 31.7.2020

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

1281/62/RM/2020 MPO/8 - Záměr prodeje p.p.č. 185/1 v k. ú. Černovír u Ústí nad Orlicí

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje p.p.č. 185/1 v k. ú. Černovír u Ústí nad Orlicí na základě 
žádosti J░░░░ a J░░░ P░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, předložit žádost k projednání zastupitelstvu města v 
daném termínu.

Termín: 21.9.2020

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

1282/62/RM/2020 MPO/9 - Záměr prodeje části p.p.č. 1283/29 v k. ú. Hylváty

I. Rada města schvaluje
záměr prodeje části p.p.č. 1283/9 v k. ú. Hylváty na základě žádosti L░░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce v 
daném termínu.

Termín: 6.7.2020

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

1283/62/RM/2020 MPO/10 - Záměr pronájmu části p.p.č. 1201/69 v k. ú. Hylváty

I. Rada města schvaluje
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Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

záměr pronájmu části p.p.č. 1201/69 v k. ú. Hylváty na základě žádosti H░░ F░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, zveřejnit záměr pronajmout část pozemku p.p.č. 
1201/69 v k. ú. Hylváty na úřední desce v daném termínu.

Termín: 6.7.2020

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

1284/62/RM/2020 MPO/11 - Záměr pronájmu části p.p.č. 1044/1 v k. ú. Knapovec

I. Rada města schvaluje

záměr pronájmu části p.p.č. 1044/1 v k.ú. Knapovec na základě žádosti manželů V░░░░ ░ a E░░░░
G░░░░ L░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, zveřejnit záměr pronajmout část pozemku p.p.č. 
1044/1 v k. ú. Knapovec na úřední desce.

Termín: 6.7.2020

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

1285/62/RM/2020 MPO/12 - Záměr pronájmu části p.p.č. 1061/4 v k. ú. Knapovec

I. Rada města schvaluje

záměr pronájmu části p.p.č. 1061/4 v k.ú. Knapovec na základě žádosti R░░░░ S░░░░ ░░░░ ░░░

░░░░ ░░░░ ░░░ , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, zveřejnit záměr pronajmout část pozemku p.p.č. 
1061/4 v k. ú. Knapovec na úřední desce.

Termín: 6.7.2020

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

1286/62/RM/2020 MPO/13 - Smlouva o nájmu nemovitosti - část p.p.č. 98/4 v k. ú. Kerhartice 

nad Orlicí

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem, a 
manželi Š░░░░ ░░░ a P░░░░ ░░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako nájemci. Předmětem smlouvy je pronájem 

části p.p.č. 98/4 v k. ú. Kerhartice nad Orlicí o výměře 160 m2, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
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Usnesení bylo: PŘIJATO

1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti v daném 

termínu.

Termín: 31.7.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, 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 Pokorný x x x x x

6 1 6 1 6 1 6 1 6 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 Pokorný x x x x x

6 1 5 1 1 6 1 6 1 7

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 Pokorný x x x x x

7 7 7 7 7

12421241

1250 1251

Záznam o pr ůběhu hlasování z 62. sch ůze Rady m ěsta Ústí nad Orlicí ze dne 29. 6. 2020

Program 1239 1240

1248 1252

12471243 12461244 1245

1249

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



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 Pokorný x x x x x

7 6 1 7 7 7

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 Pokorný x x x x x

6 1 7 7 7 7

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 Pokorný x x x x x

7 6 1 6 1 6 1 6 1

1267

1262

1255 12561253

1263 1264 1265 1266

1257

1258 1259 1260 1261

1254

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



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 Pokorný x x x x x

6 1 6 1 6 1 6 1 6 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 Pokorný x x x x x

6 1 7 7 7 7

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 Pokorný x x x x x

7 7 7 7 7

1273 1274 1275 1276 1277

1268 1269 1270 1271 1272

12821278 1279 1280 1281

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



č. usn./2019

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

Petr Hájek x x x x

Jiří Preclík x x x x

Pavel Svatoš x x x x

Matouš Pořický x x x x

Anna Škopová x x x x

Luboš Bäuchel x x x x

Jan Pokorný x x x x

7 7 7 7

1283 1284 1285 1286

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


