
Usnesení bylo: PŘIJATO

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ 
67. schůze Rady města Ústí nad Orlicí

konané dne 31.8.2020

1358/67/RM/2020 OŠKCP/1 - Úprava názvů MŠ u skřítka Jasánka a MŠ Knapovec - Dodatek č.1 
zřizovacích listin

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit

1. Dodatek č. 1 zřizovací listiny Mateřská škola u skřítka Jasánka, Ústí nad Orlicí, Nerudova 136

2. Dodatek č. 1 zřizovací listiny Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Knapovec 8

II. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace předložit 
zastupitelstvu města návrh Dodatku č. 1 ZL MŠ u skřítka Jasánka, Ústí nad Orlicí, 
Nerudova 136 a Dodatku č.1 ZL MŠ Ústí nad Orlicí, Knapovec 8

Termín: 21.9.2020

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

1359/67/RM/2020 OŠKCP/2 - Udělení výjimky 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, 5 a 6 
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Mateřské škole 
Klubíčko Ústí nad Orlicí, Dělnická 67 v I. a III. třídě na maximální počet 27 dětí, ve II. třídě na 
maximální počet 25 dětí na třídu a v V. třídě na 14 dětí na třídu. Vše na školní rok 2020/2021.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru ŠKCP, informovat Krajský úřad Pardubického kraje a ředitelku školy o 
povolení výjimky z maximálního počtu dětí ve třídě.
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Termín: 25.9.2020

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

1360/67/RM/2020 OŠKCP/3 - Udělení výjimky z počtu žáků ve třídě ZŠ

I. Rada města povoluje
výjimku z maximálního počtu žáků ve třídě podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a §  4 odst. 5 vyhlášky č. 
48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Základní škole Ústí nad Orlicí, 
Třebovská 147, IČ 75018527, v 6. třídě na maximální počet 31 žáků na školní rok 2020/2021.

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města povolit v souladu s § 23 odst. 4. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,  
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Základní škole Ústí nad 
Orlicí, Školní 75, IČ 75018608, pro školní rok 2020/2021 výjimku z nejnižšího průměrného počtu žáků 
ve třídě stanoveného prováděcím právním předpisem, kterým je vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů s tím, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy.  
Minimální počet žáků ve škole ve školním roce 2020/2021 bude 31 žáků, tj. průměrně 10,33 na 1 třídu.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru ŠKCP, informovat Krajský úřad Pardubického kraje a ředitele ZŠ Třebovská 
o povolení výjimky z maximálního počtu žáků ve třídě dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 25.9.2020

1.2. vedoucí odboru ŠKCP, předložit zastupitelstvu města k projednání žádost o povolení 
výjimky dle bodu II. tohoto usnesení.

Termín: 21.9.2020

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

1361/67/RM/2020 OŠKCP/4 - Změna závazných ukazatelů a rozpočtové opatření 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, Sokolská 165
Příspěvek na provoz v částce 950.486 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

2. Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332
Příspěvek na provoz v částce 5.039.200 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

II. Rada města schvaluje
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rozpočtové opatření  k rozpočtu roku 2020, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli  Příspěvek 
příspěvkové organizaci  ZŠ - Bří. Čapků a snižují výdaje  v závazném ukazateli  Rezervy OŠKCP 
(školství) ve výši 200 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č.  906 v příloze usnesení RM.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru ŠKCP, realizovat schválené změny závazných ukazatelů jednotlivých škol 
dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 11.9.2020

2. Ing. Petře Brejšové

2.1. vedoucí finančního odboru, realizovat schválené RO č. 906 dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 11.9.2020

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

1362/67/RM/2020 OKT/1 - Pronájem výpočetní techniky - volby do Zastupitelstva 
Pardubického kraje

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o pronájmu výpočetní techniky mezi Městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad 
Orlicí, IČ: 00279676 jako uživatelem a společností OG Soft s.r.o., M. R. Štefánika 264, 562 01 Ústí nad 
Orlicí, IČ: 25108665 jako poskytovatelem. Předmětem smlouvy je pronájem 17-i kusů tiskáren včetně 
záložních tonerů pro zajištění činnosti okrskových volebních komisí při volbách do Zastupitelstva 
Pardubického kraje, konaných ve dnech 2. a 3. října 2020, v částce 22.990,00 Kč včetně DPH, dle 
přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Radomíře Hájkové

1.1. vedoucí kanceláře tajemníka, administrativně zajistit uzavření smlouvy uvedené v bodě I. 
tohoto usnesení. 

Termín: 30.9.2020

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

1363/67/RM/2020 OKT/2 - Smlouva o nájmu nebytových prostor umístěných v budově č.p. 15, 
ul. Sychrova, st.p.č. 116 v Ústí nad Orlicí

I. Rada města schvaluje
smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Městem Ústí nad Orlicí, se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí 
nad Orlicí, IČ 00279676 jako pronajímatelem a Svazem měst a obcí České republiky, se sídlem 5. 
května 1640/65, 140 21 Praha 4, IČ 63113074 jako nájemcem, uzavřenou za účelem pořádání 
vzdělávacích kurzů a školení v celkové částce 6.000 Kč vč. DPH, na dobu určitou, a to ve dnech 
03.09.2020, 22.10.2020, 19.11.2020, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
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1. Bc. Radomíře Hájkové

1.1. vedoucí kanceláře tajemníka, administrativně zajistit uzavření smlouvy o nájmu 
nebytových prostor uvedené v bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 3.9.2020

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

1364/67/RM/2020 OKT/3 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor 
umístěných v budově č.p. 15, ul. Sychrova, st.p.č. 116 v Ústí nad Orlicí

I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor mezi Městem Ústí nad Orlicí, se sídlem 
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ 00279676 jako půjčitelem a Městským muzeem v Ústí nad Orlicí, 
se sídlem 17. listopadu 72, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 00486329 jako vypůjčitelem, jehož předmětem je 
úprava programového plánu výstav pořádáných ve veřejném zájmu, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Radomíře Hájkové

1.1. vedoucí kanceláře tajemníka, administrativně zajistit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
výpůjčce nebytových prostor uvedeného v bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 2.9.2020

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

1365/67/RM/2020 FIN/1 - Návrh rozpočtových opatření

I. Rada města schvaluje

1. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se do rozpočtu města zařazuje nový závazný 
ukazatel Oplocení domu Švermova a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Rezervy 
rozpočtu ve výši 610.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 901 v příloze usnesení.

2. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se zvyšují výdaje v závazném 
ukazateli Nákup služeb (majetkoprávní úkony a ostatní) a zároveň snižují výdaje v závazném 
ukazateli Poplatky vůči státu (kolky, katastrální úřad) ve výši 60.000 Kč dle návrhu rozpočtového 
opatření č. 902 v příloze usnesení.

3. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se do rozpočtu města zařazuje nový závazný 
ukazatel Náhrada mimořádných nákladů dle zákona č. 240/2000 Sb. za realizaci krizových 
opatření v době nouzového stavu pro MŠ Dělnická a zároveň zvyšují výdaje Příspěvek 
příspěvkové organizaci MŠ - Dělnická  ve výši 54.454,40 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 
903 v příloze usnesení.

4. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se zvyšují příjmy v rámcovém ukazateli 
Přijaté dotace (na projekt Česká vize ve výši 35.000 Kč a na projekt Krajské postupové přehlídky 
scénického tance ve výši 20.000 Kč) a zároveň zvyšují výdaje  v závazném ukazateli Příspěvek 
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příspěvkové organizaci Klubcentrum ve výši 55.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 904 
v příloze usnesení.

5. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se opravuje rozpočtové opatření č. 40/2020, 
kterým byla do rozpočtu zařazena dotace na  zmírnění dopadů kůrovcové kalamity, dle návrhu 
rozpočtového opatření č. 905 v příloze usnesení.

6. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se zvyšují příjmy v rámcových ukazatelích 
Místní poplatky (150.000 Kč), Daň z technických her (200.000 Kč) a Daň z hazardních her 
(100.000 Kč) a zároveň se snižují příjmy v závazném ukazateli Daň z příjmu fyzických osob ve 
výši 450.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 907 v příloze usnesení.

7. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se do rozpočtu zařazuje nový závazný 
ukazatel Neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb a zároveň 
se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Volby ve výši 560.000 Kč dle návrhu rozpočtového 
opatření č. 908 v příloze usnesení.

8. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se do rozpočtu zařazuje nový závazný 
ukazatel Neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠ 
Sokolská a zároveň se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ 
Sokolská ve výši 268.486 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 909 v příloze usnesení.

9. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se zvyšují příjmy v závazném ukazateli Příjmy 
z pronájmu reklamních ploch a  zároveň snižují příjmy v závazném ukazateli Příjmy za zřízení 
služebnosti ve výši 45.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 914 v příloze usnesení.

10. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se zvyšují příjmy v rámcovém ukazateli 
Dotační program - rozvoj a údržba sportovišť a zároveň snižují příjmy v rámcovém ukazateli 
Daň z přidané hodnoty  ve výši 1.193 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 915 v příloze 
usnesení.

11. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se zvyšují příjmy v závazném ukazateli 
Příjmy z parkovacích karet a zároveň snižují příjmy v rámcovém ukazateli Daň z přidané 
hodnoty ve výši 50.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 916 v příloze usnesení.

12. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli 
Výsadba stromů z dotace a zároveň snižují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu ve 
výši 70.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 917 v příloze usnesení.

13. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli 
Okrajové části města Knapovec, Dolní a Horní Houžovec a zároveň snižují výdaje v závazném 
ukazateli Rezervy rozpočtu ve výši 200.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 918 v 
příloze usnesení.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, realizovat schválená rozpočtová opatření uvedená v bodě I. 
tohoto usnesení.
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Termín: 4.9.2020

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

1366/67/RM/2020 FIN/2 - Informace o výpovědi dohody o stanovení individuálních cen a 
oznámení individuálních cen

I. Rada města bere na vědomí
výpověď Dohody o stanovení individuálních cen, kterou město obdrželo od společnosti Komerční banka, 
a. s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČO 45317054 dle přílohy k usnesení RM.

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

1367/67/RM/2020 FIN/3 - Návrh rozpočtových opatření příslušících zastupitelstvu města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

1. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se zřizuje závazný ukazatel Jednorázový 
nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu určený ke zmírnění dopadu poklesu 
daňových příjmů v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu a  zároveň snižují příjmy v 
rámcových uakazatelích Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a  Daň z přidané 
hodnoty v celkové výši 17.850.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 910 v příloze 
usnesení.

2. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se snižují příjmy v rámcovém ukazateli Daň z 
příjmů právnických osob a  zároveň snižují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu ve 
výši 12.000.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 911 v příloze usnesení.

3. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se zvyšují příjmy v závazném ukazateli Příjmy 
z prodeje pozemků a zároveň zvyšují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu ve výši 
19.526.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 912 v příloze usnesení.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, předložit zastupitelstvu města navržená rozpočtová opatření 
uvedená v bodě I. tohoto usnesení ke schválení.

Termín: 21.9.2020

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

1368/67/RM/2020 SMM/1 - Smlouva o nájmu nebytových prostor - ul. Smetanova, čp. 470 
(dvě skladovací kóje)

I. Rada města schvaluje
smlouvu o nájmu nebytových prostor s panem P░░░ H░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░ . Předmětem nájmu je nebytový prostor v ulici Smetanova v budově čp. 470, která je součástí st. p. 

č. 3111, vše v obci a k. ú. Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
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1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit podepsání smlouvy o nájmu nebytových 
prostor v daném termínu.

Termín: 7.9.2020

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

1369/67/RM/2020 ORM/1 - Hodnocení a posouzení nabídek a schválení SOD - Rekonstrukce 
chodníku ulice Mazánkova

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 
"Rekonstrukce ul. Mazánkova", kterou podal uchazeč HELP, silnice - železnice s.r.o., IČ: 27497976, 
Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí, za nabídkovou cenu 1.323.483,27 Kč včetně 21% DPH, dle 
přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. ORM/1910/8/2020 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 
"Rekonstrukce ul. Mazánkova", v ceně 1.323.483,27 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se zvyšují výdaje v závazném uakazateli Oprava 
komunikací a chodníků dle potřeby a zároveň snižují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu ve 
výši 600.000 Kč, dle návrhu rozpočtového opatření č. 9001 v příloze usnesení RM.

IV. Rada města ukládá

1. Ing. arch. Evě Holáskové

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

Termín: 14.9.2020

2. Ing. Petře Brejšové

2.1. vedoucí finančního odboru, zajistit realizaci rozpočtového opatření dle bodu III. tohoto 
usnesení.

Termín: 4.9.2020

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

1370/67/RM/2020 ORM/2 - Hodnocení a posouzení nabídek a schválení SOD - Kolumbárium na 
hřbitově v Ústí nad Orlicí

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 
"Kolumbárium na hřbitově v Ústí nad Orlicí, parc. č. 584/1", kterou podal uchazeč ISOTEP s.r.o, IČ: 
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25263498, Královéhradecká 1089, 562 01 Ústí nad Orlicí, za nabídkovou cenu 1.298.200,19 Kč bez DPH 
(přenesená daňová povinnost), dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. ORM/2104/1/2020 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 zhotovení akce s názvem 
"Kolumbárium na hřbitově v Ústí nad Orlicí, parc. č. 584/1", v ceně 1.298.200,19 Kč bez DPH 
(přenesená daňová povinnost), dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se zvyšují výdaje v závazném uakazateli Výstavba 
kolumbária na městském hřbitově a zároveň snižují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu ve 
výši 200.000 Kč, dle návrhu rozpočtového opatření č. 9002 v příloze usnesení RM.

IV. Rada města ukládá

1. Ing. arch. Evě Holáskové

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

Termín: 14.9.2020

2. Ing. Petře Brejšové

2.1. vedoucí finančního odboru, zajistit realizaci rozpočtového opatření dle bodu III. tohoto 
usnesení.

Termín: 4.9.2020

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

1371/67/RM/2020 ORM/3 - Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. ORM/2825/5/2019 - Stabilizační 
byty Dukla čp. 300 - 2. etapa

I. Rada města schvaluje
dodatek číslo 3 smlouvy o dílo č. ORM/2825/5/2019 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, 
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností KPV SYSTÉM s.r.o., IČ: 27546756, 
Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem akce "Stabilizační byty Dukla čp. 300 - 2. 
etapa", kterým se posouvá termín dokončení části díla, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. arch. Evě Holáskové

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

Termín: 11.9.2020

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

1372/67/RM/2020 ORM/4 - Schválení výzvy a zadávací dokumentace - Výměna 
vzduchotechniky stravovacího provozu Domova důchodců

I. Rada města schvaluje
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výzvu a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na dodávky dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem "Výměna vzduchotechniky 
stravovacího provozu Domova důchodců Ústí nad Orlicí", 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: 4.9.2020

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

1373/67/RM/2020 ORM/5 - Rozpočtové opatření v ORJ 001 Odbor rozvoje města

I. Rada města schvaluje

1. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se zvyšují výdaje v závazném uakazateli 
Projektová a inženýrská činnost a zároveň snižují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu 
ve výši 200.000 Kč, dle návrhu rozpočtového opatření č. 9003 v příloze usnesení RM.

2. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se zvyšují výdaje v závazném uakazateli 
Oprava budov v majetku města a zároveň snižují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu 
ve výši 200.000 Kč, dle návrhu rozpočtového opatření č. 9004 v příloze usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, realizovat schválené rozpočtové opatření uvedené v bodě I. 
tohoto usnesení.

Termín: 4.9.2020

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

1374/67/RM/2020 MPO/1 - Záměr pronájmu pozemku p.p.č. 415/11 v k. ú. Hylváty

I. Rada města schvaluje
záměr pronájmu p.p.č. 415/11 v k. ú. Hylváty na základě žádosti manželů J░░░ a V░░ Z░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 14.9.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ] 
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1375/67/RM/2020 MPO/2 - Nájemní smlouva na pronájem pozemků p.p.č. 415/13 a p.p.č. 

465/34 vše v k. ú. Hylváty

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 
562 01 Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem, a J░░░░ K░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ . 

Předmětem smlouvy je pronájem p.p.č. 415/13 a p.p.č. 465/34 vše v k. ú. Hylváty za nájemné ve výši 
520 Kč/rok, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci v 
daném termínu.

Termín: 15.9.2020

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

1376/67/RM/2020 MPO/3 - Smlouva o zřízení služebnosti - Dolní Houžovec

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 
24 Ústí nad Orlicí, jako vlastníkem, a K░░░░ Š░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jako 

oprávněným. Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu uložení, 
přístupu, provozování a oprav vodovodu umístěného na p.p.č. 134/4 a p.p.č. 619/26 vše v k. ú. Dolní 
Houžovec, za finanční náhradu 3.510 Kč včetně DPH, 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: 30.9.2020

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

1377/67/RM/2020 MPO/4 - Smlouva o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu vlastnického 

práva k části pozemku p.p.č. 1282/1 v k. ú. Hylváty

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu vlastnického 
práva mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako 
prodávajícím, a spolkem TJ Jiskra Hylváty, z. s., IČ: 44470011, Za Vodou 47, 562 03 Ústí nad Orlicí. 
Předmětem smlouvy je bezúplatný převod vlastnického práva k části pozemku p.p.č. 1282/1 v k. ú. 
Hylváty, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, předložit návrh usnesení k projednání zastupitelstvu 
města. 
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Termín: 21.9.2020

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

1378/67/RM/2020 MPO/5 - Kupní smlouva na prodej p.p.č. 1068/2 a p.p.č. 1062/32 vše v k. ú. 
Knapovec

I. Rada města schvaluje
záměr prodeje p.p.č. 1062/32 a p.p.č. 1068/2 vše v k. ú. Knapovec na základě žádostí manželů R░░░░
I░░░ A░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , 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: 21.9.2020

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

1379/67/RM/2020 MPO/6 - Kupní smlouva na prodej části p.p.č. 667/25 v k. ú. Černovír u Ústí 
nad Orlicí

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, 
Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako prodávajícím, a manželi P░░░░ ░░░ a J░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ dle přílohy k usnesení RM. Předmětem smlouvy je prodej p.p.č. 

667/67 v k. ú. Černovír u Ústí nad Orlicí za kupní cenu ve výši 23.050 Kč, 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 ] 

1380/67/RM/2020 MPO/7 - Ceny nájmů a úplata za zřízení věcného břemene

I. Rada města schvaluje
ceny nájmů a úplaty za zřízení věcných břemen v obci Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit úkony usnesení rady města v daném termínu.

Termín: 8.9.2020
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[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ] 

1381/67/RM/2020 MPO/8 - Kupní smlouva - DEKINVEST

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, 
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako prodávajícím, a společností DEKINVEST, investiční fond s 
proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 24795020, Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10, 
jako kupujícím. Předmětem smlouvy je prodej p.p.č. 291/34, p.p.č. 291/35, p.p.č. 291/36, p.p.č. 
291/37, p.p.č. 291/38, p.p.č. 680 a p.p.č. 542/1 vše v k.ú. Hylváty za kupní cenu ve výši 20.026.710 Kč 
včetně DPH, dle přílohy usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 21.9.2020

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

1382/67/RM/2020 MPO/9 - Kupní smlouva - prodej p.p.č. 326/4 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, 
Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako prodávajícím, a ░░ M░░░░ H░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░ , jako kupujícím. Předmětem smlouvy je prodej p.p.č. 326/4 v k.ú. Kerhartice nad 

Orlicí za kupní cenu ve výši 53.110 Kč, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 21.9.2020

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

1383/67/RM/2020 MPO/10 - Kupní smlouva - prodej p.p.č. 326/5 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, 
Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako prodávajícím, a P░░░ Š░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jako 

kupujícím. Předmětem smlouvy je prodej p.p.č. 326/5 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí za kupní cenu ve výši 
8.700 Kč, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé
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1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, předložit smlouvu k projednání zastupitelstvu města v 
daném termínu.

Termín: 21.9.2020

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

1384/67/RM/2020 MPO/11 - Záměr směny - ul. Příkopy

I. Rada města schvaluje
záměr směny části dosavadního p.p.č. 2347/1 označeného na základě GP č. 2950-205/2019 jako nový 
p.p.č. 2347/5 a části dosavadního p.p.č. 2348/2 označeného na základě GP č. 2950-205/2019 jako nový 
p.p.č. 2348/4 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí, dle přílohy usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 4.9.2020

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

1385/67/RM/2020 MPO/12 - Odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní a nájemní 
smlouvy v k.ú. Ústí nad Orlicí

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi Městem 
Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako budoucím prodávajícím, a ░░
M░░░░ a V░░░ F░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , nyní M░░░░ F░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ a V░░░ F░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako budoucím kupujícím, uzavřené dne 

25.03.2010, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
odstoupení od nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 
562 24 Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem, a ░░ M░░░░ a V░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░ , nyní dle registru obyvatel M░░░░ F░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a V░░░
F░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako nájemcem,  uzavřenou dne 25.03.2010, dle přílohy k 

usnesení RM.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit úkony dle rozhodnutí rady města a předložit 
smlouvu k projednání zastupitelstvu města v daném termínu.

Termín: 21.9.2020

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

1386/67/RM/2020 MPO/13 - Smlouva o zřízení služebnosti - CETIN a.s. - Ústí nad Orlicí
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I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 
24 Ústí nad Orlicí, jako vlastníkem, a společností CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/196, 
Libeň, 190 00 Praha 9, jako oprávněným. Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti umístění a 
provozování komunikačního vedení a zařízení na p.p.č. 2414/3 v k.ú. Ústí nad Orlicí, za finanční 
náhradu 726 Kč včetně DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

1.1. zajistit uzavření smlouvy v daném termínu

Termín: 30.9.2020

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

1387/67/RM/2020 STA/1 - Rezignace na členství v komisi RM

I. Rada města bere na vědomí

rezignaci paní Hany Drobné na členství v komisi rady města pro životní prostředí a zvelebení města, dle 
přílohy usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Petru Hájkovi

1.1. zajistit zveřejnění změny na webových stránkách města a na vývěsce na č. p. 7.

Termín: 14.9.2020

[ 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

7 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

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

1364

1368 1369 1370

Záznam o pr ůběhu hlasování z 67. sch ůze Rady m ěsta Ústí nad Orlicí ze dne 31. 8. 2020

Program 1358 1359

1367 1371

1361

1366

1360

1362 13651363

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 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

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

1373

1381

1374

1382 1383 1384 1385

1376

1377

1386

1378 1379

1372 1375

1380

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



č. usn./2019

A N Z CH

Petr Hájek x

Jiří Preclík x

Pavel Svatoš x

Matouš Pořický x

Anna Škopová x

Luboš Bäuchel x

Jan Pokorný x

7

1387

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


