
Usnesení bylo: PŘIJATO

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ 
71. schůze Rady města Ústí nad Orlicí

konané dne 12.10.2020

1439/71/RM/2020 OSS/1 - Vyhlášení dotačního programu na činnost v oblasti sociálních 
služeb a zdravotnictví na rok 2021

I. Rada města schvaluje
vyhlášení dotačního programu z rozpočtu města na rok 2021 na podporu činností  v oblasti sociálních 
služeb a zdravotnictví na rok 2021, včetně tiskopisů žádostí o poskytnutí dotace, dle příloh k usnesení 
RM.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb, zajistit vyhlášení a zveřejnění dotačního programu v 
termínech daných zákonem.

Termín: 20.10.2020

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

1440/71/RM/2020 OSS/2 - Uzavření nájemních smluv

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemních smluv

1. na byt č. 5, o velikosti 2+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 27, s J░░░░ ░ Š░░░░ , nar. 
░░░░ ░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , do 31. 12. 2020.

2. na byt č. 3, o velikosti 2+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 215, s L░░░░ ░ Č░░░░ , nar. 
░░░░ ░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2020.

3. na byt č. 11, o velikosti 2+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 215, s A░░░ Z░░░░ , nar. 
░░░░ ░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , do 31. 12. 2020.

4. na byt č. 13, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Svatopluka Čecha 1109, s F░░░░ ░

K░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2020.
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5. na byt zvláštního určení č. 10, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 105, s 
G░░░░ M░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , do 31. 12. 2020.

6. na byt č. 3, o velikosti 2+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Třebovská 298, s J░░ T░░░░ ░ , nar. 
░░░░ ░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , do 31. 12. 2020.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové

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

Termín: 30.10.2020

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

1441/71/RM/2020 OSS/3 - Prodloužení nájemních smluv

I. Rada města schvaluje
prodloužení nájemních smluv

1. na byt č. 3, na adrese Ústí nad Orlicí, J. K. Tyla 1092, s I░░░ M░░░░ ░ u, nar. ░░░░ ░░ , do 

31. 12. 2020.

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

31. 12. 2020.

3. na byt č. 6, na adrese Ústí nad Orlicí, J. K. Tyla 1093, s L░░ B░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ , 
zastoupenou opatrovnicí - ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , do 31. 12. 2020.

4. na byt č. 9, na adrese Ústí nad Orlicí, Svatopluka Čecha 1108, s I░░░ N░░░░ ░░ , nar. ░░░░

░░ , do 31. 12. 2020.

5. na byt č. 2, na adrese Ústí nad Orlicí, Svatopluka Čecha 1110, s J░░░░ ░ J░░░░ ░░ , nar. 
░░░░ ░ , do 30. 9. 2021.

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

a L░░░░ B░░░ , nar. ░░░░ ░░░ , do 30. 9. 2021.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové

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

Termín: 30.10.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ] 
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1442/71/RM/2020 OSS/4 - Dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 
(Burza filantropie 2020)

I. Rada města schvaluje
na základě podaných žádostí rozdělení individuálních účelových finančních dotací z Burzy filantropie 
2020 včetně požadovaných výjimek a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací dle 
vzorové smlouvy uvedené v příloze: 

1. částku 12.000 Kč pro Péči o duševní zdraví, z. s., IČO 64242218, na projekt Psycholog duši 
sluší.

2. částku 10.000 Kč pro CEDR Pardubice, o. p. s. - pobočku v Ústí nad Orlicí, IČO 27547850, na 
projekt Od keramické dílny ke klidu v duši, z toho 10.000 Kč na investiční náklady - pořízení 
majetku.

3. částku 7.000 Kč pro Oblastní charitu Ústí nad Orlicí, IČO 44468920, na projekt Mobilita - Domácí 
hospic ALFA-OMEGA.

4. částku 10.000 Kč pro Rodinné centrum Srdíčko, z. s., IČO 27052982, na projekt Děti a senioři 
propojeni v Srdíčku.

5. částku 5.000 Kč pro Rytmus Východní Čechy, o. p. s., IČO 27516733, na projekt Žít normální 
život, z toho 5.000 Kč na osobní náklady vč. odvodů povinného za zaměstnavatele.

6. částku 3.000 Kč pro Sdružení Neratov, z. s., IČO 46456970, na projekt Chceme orat, ne to 
zvorat!, z toho 3.000 Kč na investiční náklady - pořízení majetku.

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se upravují jednotlivé položky závazného ukazatele 
Individuální dotace soc. služby, dle rozdělení finančních prostředků na jednotlivé individuální dotace, v 
celkové výši 47.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9063/2020 v příloze usnesení.

III. Rada města ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb,  zajistit administrativní úkony spojené s realizací 
schválených smluv o poskytnutí dotací.

Termín: 30.11.2020

2. Ing. Petře Brejšové

2.1. vedoucí finančního odboru, realizovat schválené rozpočtové opatření uvedené v bodě II. 
tohoto usnesení.

Termín: 16.10.2020

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

1443/71/RM/2020 OSS/5 - Změna závazných ukazatelů PO Centrum sociální péče města Ústí 
nad Orlicí

Stránka 3 z 25



Usnesení bylo: PŘIJATO

I. Rada města schvaluje

1. na základě ustanovení § 102, odst. 2, písm. b, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ustanovení § 28, odst. 7 a odst. 9, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů a na základě schváleného rozpočtu na rok 2020 a v souladu s 
nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Centrum sociální péče města 
Ústí nad Orlicí:

Příspěvek na provoz .....................................................................13.840.932,22 Kč
z toho Pečovatelská služba ..............................................................9.730.107,00 Kč
z toho Stacionář týdenní..................................................................4.010.825,22 Kč
z toho Senior klub ............................................................................100.000,00 Kč
Z toho na odpisy majetku zřizovatele ...................................................212.800,00 Kč
Dotace na investice .........................................................................................0 Kč
Odvod odpisů ..................................................................................212.800,00 Kč
Hospodářský výsledek..................................... .................................................0 Kč
Limit prostředků na platy ...............................................................12.100.000,00 Kč
Limit mzdových prostředků včetně OON*.........................................12.550.000,00 Kč
Průměrný počet zaměstnanců * ...................................................................36 osob
* Pouze orientační ukazatel

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb, administrativně zajistit změnu závazných ukazatelů a 
odeslat PO, dle návrhu usnesení I.

Termín: 16.10.2020

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

1444/71/RM/2020 OSS/6 - Změna závazných ukazatelů PO Domov důchodců Ústí nad Orlicí

I. Rada města schvaluje

1. na základě ustanovení § 102, odst. 2, písm. b, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ustanovení § 28, odst. 7 a odst. 9, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů a na základě schváleného rozpočtu na rok 2020 a v souladu s 
nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Domov důchodců Ústí nad 
Orlicí:

Příspěvek na provoz .. ............................................................... 31.962.068,35 Kč
z toho na službu domov pro seniory.... .........................................16.870.567,00 Kč
z toho na službu domov se zvláštním režimem.................................14.013.663,00 Kč
z toho na službu odlehčovací služba ..................................................902.198,35 Kč
z toho na službu odborné sociální poradenství ....................................175.640,00 Kč
Z toho na odpisy majetku zřizovatele ................................................501.700,00 Kč
Dotace na investice ..................................................................................... 0 Kč
Odvod odpisů .............................................................................. .501.700,00 Kč
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Hospodářský výsledek .................................................................................. 0 Kč
Limit prostředků na platy ............................................................37.741.000,00 Kč
Limit mzdových prostředků včetně OON* .....................................39.496.000,00 Kč
Průměrný počet zaměstnanců* ................................................................106 osob
* orientační ukazatel

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb, administrtativně zajistit změnu závazných ukazatelů a 
předat na PO, dle návrhu usnesení I.

Termín: 16.10.2020

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

1445/71/RM/2020 OŠKCP/1 - 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, včetně požadované výjimky na OON  a uzavření veřejnoprávní smlouvy o  poskytnutí této 
individuální dotace dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM společnosti TK Ústí nad Orlicí, s. r. o., 
sídlem Ústí nad Orlicí, V Lukách 1569, IČO 4353803, na projekt "Mimořádná dotace z důvodu uzavření 
tenisové haly vlivem koronavirové krize a nařízením vlády ČR" ve výši 28.800 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: 6.11.2020

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

1446/71/RM/2020 OŠKCP/2 - Smlouva o financování mikroprojektu z Euroregionu Glacensis

I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o financování mikroprojektu typu A č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002282 s názvem 
"Kulturní památky - cesta ke společnému poznání" realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu 
Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko mezi Euroregionem Pomezí Čech, 
Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis, IČ 64224619, se sídlem Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou 
a Městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, se sídlem Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení 
RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

1.1.
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vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, administrativně 
zajistit uzavření smluvy o financování uvedené v bodě I. usnesení.

Termín: 30.10.2020

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

1447/71/RM/2020 OŠKCP/3 - Vyhlášení dotačních programů do oblasti kultury, sportu a 
památkové péče pro rok 2021

I. Rada města schvaluje
vyhlášení dotačních programů z rozpočtu města pro rok 2021, dle příloh k usnesení RM:

1. Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2021

2. Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2021

3. Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2021

4. Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2021

5. Podpora údržby nemovitostí (nikoli kulturních památek) v městské památkové zóně Ústí nad 
Orlicí v roce 2021

II. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, cestovního ruchu a propagace, zajistit zveřejnění 
vyhlášení dotačních programů v termínech daných zákonem.

Termín: 26.10.2020

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

1448/71/RM/2020 OŠKCP/4 - Informace o zpětvzetí žádostí o poskytnutí finančních dotací z 
rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro rok 2020

I. Rada města bere na vědomí
informaci o neuskutečnění projektu Kreslířský a malířský plenér žáků Střední školy uměleckoprůmyslové 
v Ústí nad Orlicí. Dne 23. 9. 2020 vzal žadatel Střední škola uměleckoprůmyslová, sídlem Ústí nad Orlicí, 
Zahradní 541, IČO 00087408, žádost o dotaci zpět. Z tohoto důvodu nebude schválená finanční 
neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí v roce 2020 ve výši 30.000 Kč na výše 
uvedený projekt čerpána a nedojde k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

II. Rada města bere na vědomí
informaci o neuskutečnění projektu MISHMASH 2020. Dne 4. 9. 2020 vzal žadatel A░░░ L░░░ , 
narozený ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , žádost o dotaci z dotačního programu 

 Podpora kulturních aktivit (kulturních a volnočasových akcí, kulturní činnosti) v roce 2020 zpět. Z 
tohoto důvodu nebude schválená finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí v roce 
2020 ve výši 12.000 Kč na uvedenou akci čerpána a nedojde k uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace.
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III. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Rezerva 
OŠKCP - kultura a snižují výdaje v závazném ukazateli Dotační program - kulturní aktivity ve výši 
12.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9067  v příloze usnesení.

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, realizovat schválené rozpočtové opatření č. 9067 dle bodu III. 
tohoto usnesení.

Termín: 23.10.2020

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

1449/71/RM/2020 OŠKCP/5 - Souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru

I. Rada města souhlasí

1. s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 9 635 Kč ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská 147, 
IČ 75018527, s určením na zajištění obědů v období od 13.10.2020 - 31.12.2020 pro vybrané 
děti, jejichž rodina je v tíživé finanční situaci. Dar poskytuje WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., 
Vladislavova 152/4, Praha 4, IČ 24231509, dle přílohy k usnesení RM.

2. s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 24 395 Kč ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská 
147, IČ 75018527, s určením na zajištění obědů v období od 1.1. 2021 - 30.6.2021 pro vybrané 
děti, jejichž rodina je v tíživé finanční situaci. Dar poskytuje WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., 
Vladislavova 152/4, Praha 4, IČ 24231509, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, cestovního ruchu a propagace, informovat ředitele ZŠ 
Ústí nad Orlicí, Třebovská 147, o uděleném souhlasu rady města s přijetím darů, dle bodu 
I. tohoto usnesení.

Termín: 23.10.2020

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

1450/71/RM/2020 OŠKCP/6 - Změna závazných ukazatelů PO v oblasti školství a rozpočtové 
opatření

I. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů na rok 2020 pro jednotlivé příspěvkové organizace zřizované městem Ústí 
nad Orlicí v oblasti školství takto:

1. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290
Příspěvek na provoz v částce 863.794 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.
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2. Mateřská škola Klubíčko Ústí nad Orlicí, Dělnická 67
Příspěvek na provoz v částce 1.131.500 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

3. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200
Příspěvek na provoz v částce 1.215.000 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

4. Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348
Příspěvek na provoz v částce 1.839.480 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

5. Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Orlicí, Knapovec 8
Příspěvek na provoz v částce 657.505 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

6. Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332
Příspěvek na provoz v částce 5.092.002 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

7. Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11
Příspěvek na provoz v částce 6.405.945,77 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

8. Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147
Příspěvek na provoz v částce 4.626.000 Kč
Odvod z odpisů v částce  656.000 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

9. Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75
Příspěvek na provoz v částce 772.200 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

10. Základní umělecká škola Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí
Příspěvek na provoz v částce 987.000 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

11. Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí, Špindlerova 1167
Příspěvek na provoz v částce 293.000 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se zvyšují provozní výdaje v závazném ukazateli 
Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ - Dělnická, MŠ - Výsluní, MŠ - Heranova, ZŠ - bří. Čapků, ZŠ - 
Komenského, ZŠ - Třebovská, ZŠ - Školní, Základní umělecká škola, Dům dětí a mládeže a  zároveň 
snižují provozní výdaje v závazném ukazateli Příspěvky a individuální dotace - školství (projekty škol) ve 
výši 179.502 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9066 v příloze usnesení.

III. Rada města ukládá
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1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, cestovního ruchu a 
propagace, realizovat schválené změny závazných ukazatelů jednotlivých škol a školských 
zařízení dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 30.10.2020

2. Ing. Petře Brejšové

2.1. vedoucí finančního odboru, realizovat schválené RO č. 9066 dle bodu II. tohoto usnesení.

Termín: 23.10.2020

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

1451/71/RM/2020 OPŽ/1 - Nařízení č. 1/2020, kterým se vydává tržní řád

I. Rada města vydává
Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 1/2020, kterým se vydává tržní řád, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Marianu Radovi

1.1. vedoucímu odboru právního a obecního živnostenského úřadu, zajistit vyvěšení Nařízení 
města Ústí nad Orlicí č. 1/2020 na úřední desce.

Termín: 20.10.2020

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

1452/71/RM/2020 DSS/1 - Nařízení - neudržované úseky místních komunikací při zimní údržbě

I. Rada města vydává
Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 2/2020, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na 
kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v zimním období roku 
2020/2021 pro územní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí, dle přílohy usnesení rady 
města.

II. Rada města ukládá

1. lic. Jaroslavu Škarkovi

1.1. vedoucímu odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend, zveřejnit Nařízení 
města Ústí nad Orlicí.

Termín: 16.10.2020

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

1453/71/RM/2020 DSS/2 - Operační plán zimní údržby

I. Rada města schvaluje
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Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků města Ústí nad Orlicí pro zimní období 2020 
- 2021, dle přílohy usnesení RM.

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

1454/71/RM/2020 OKT/1 - Kupní smlouva - výpočetní technika 2020

I. Rada města schvaluje

Kupní smlouvu mezi městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ 00279676 jako 
kupujícím a společností OG Soft s.r.o., M. R. Štefánika 264, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 25108565 jako 
prodávajícím. Předmětem této smlouvy je nákup výpočetní techniky v ceně 558.730,- Kč včetně DPH, 
dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Čajkovi

1.1. vedoucímu oddělení informatiky, administrativně zajistit uzavření smlouvy, uvedené v bodě 
I. tohoto usnesení.

Termín: 24.10.2020

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

1455/71/RM/2020 OKT/2 - Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu - Poskytování 

telekomunikačních služeb 2020+

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 "Poskytování telekomunikačních 
služeb pro Město Ústí nad Orlicí a jím založené a zřízené organizace", kterou podal uchazeč T-Mobile 
Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, IČ 64949681, za nabídkovou cenu 
1.280.887,90 Kč včetně DPH, dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v příloze k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje

Rámcovou smlouvu o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních 
zařízení a jejich příslušenství mezi Městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 
00279676, jako smluvním partnerem a společností T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, 
149 00 Praha 4, IČ 64949681, jako dodavatelem. Předmětem smlouvy je vymezení základních 
smluvních podmínek za účelem uzavírání následných smluv o provozování služeb mobilních 
elektronických komunikací, dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města schvaluje

Smlouvu o poskytování služeb pro veřejnou zakázku mezi Městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 
Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, jako smluvním partnerem a společností T-Mobile Czech Republic, a.s., 
Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 64949681, jako poskytovatelem. Předmětem smlouvy je 
dodávka telekomunikačních služeb v části zajištění pevných hlasových a datových linek, dle přílohy k 
usnesení RM.

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Čajkovi

1.1. vedoucímu oddělení informatiky, administrativně zajistit uzavření smluv uvedených v bodě 
II. a III. tohoto usnesení.
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Termín: 30.10.2020

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

1456/71/RM/2020 ŽP/1 - Darovací smlouva - 1. místo ve zpětném odběru elektrozařízení v 
soutěži Pardubického kraje

I. Rada města schvaluje
Darovací smlouvu mezi firmou ASEKOL a.s., IČO 27373231, se sídlem Československého exilu 2 062/8, 
Praha 4, 143 00, jako dárcem a Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, se sídlem Sychrova 16, Ústí 
nad Orlicí 562 24, jako obdarovaným, kterou město získává dar ve výši 20.000 Kč za 1. místo v soutěži 
Pardubického kraje "O Perníkovou popelnici 2019" ve zpětném odběru elektrozařízení v kategorii obcí 
nad 5000 obyvatel, dle přílohy usnesení.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Tomáši Kopeckému

1.1. vedoucímu odboru životního prostředí, zajistit administrativní úkony spojené s podpisem 
smlouvy uvedené v bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 30.10.2020

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

1457/71/RM/2020 FIN/1 - Návrh rozpočtových opatření

I. Rada města schvaluje

1. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se navyšují neinvestiční výdaje a snižují 
investiční výdaje v závazých ukazatelích:

• Oprava komunikací a chodníků dle potřeby ve výši 300.000 Kč
• Veřejné prostory - Perla 01 ve výši 60.000 Kč

a snižují neinvestiční výdaje a navyšují investiční výdaje v závazném ukazateli Okrajové části 
města - Kerhartice ve výši 35.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9036 v příloze 
usnesení RM.

2. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se navyšují výdaje v závazném ukazateli Akce 
Revitalizace zahrady MŠ Na Výsluní a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Rezervy 
rozpočtu ve výši 200.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9038 v příloze usnesení RM.

3. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se navyšují příjmy v závazném ukazateli 
Dotace na naléhavé potřeby (COVID) a zároveň se zvyšují výdaje v závazném ukazateli 
Příspěvek pro Centrum sociální péče  ve výši 3.789,22 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 
9039 v příloze usnesení RM.

4. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se navyšují výdaje v závazném ukazateli  
Rezervy rozpočtu a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Osobní výdaje zastupitelstva 
města ve výši 50.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9040 v příloze usnesení RM.
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5. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se navyšují výdaje v závazném ukazateli 
Opravy památek a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu ve výši  
250.000 Kč  dle návrhu rozpočtového opatření č. 9041 v příloze usnesení RM.

6. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se navyšují příjmy v závazném 
ukazateli Dotace z OP VVV (do škol) o 867.779 Kč a zároveň se navyšují výdaje v závazných 
ukazatelích:

• Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ - Pod Lesem ve výši 271.794 Kč
• Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ - Knapovec ve výši 224.505 Kč
• Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ - Heranova ve výši 371.480 Kč

  dle návrhu rozpočtového opatření č. 9046 v příloze usnesení RM.

7. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se navyšují výdaje v závazném ukazateli 
rozpočtu Dotace z OPZ (projekt Profesionalizace sociální práce Město Ústí nad Orlicí) a zároveň 
se navyšují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu ve výši 283.703,01 Kč dle návrhu 
rozpočtového opatření č. 9047 v příloze usnesení RM.

8. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se navyšují výdaje v závazném ukazateli 
rozpočtu Neinvestiční dotace z kraje (dotace na výměnu nádrže u cisternové automobilové 
stříkačky) a zároveň se navyšují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu ve výši 100.000 
Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9049 v příloze usnesení RM.

9. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se navyšují příjmy v závazném ukazateli 
Příjmy odboru životního prostředí - ostatní  a zároveň se snižují příjmy v závazném ukazateli 
Sběr a svoz komunálních odpadů ve výši 35.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9051 v 
příloze usnesení RM.

10. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se snižují příjmy v závazném ukazateli 
Příjmy z prodeje bytů nebo částí domů a zároveň se navyšují příjmy v závazném ukazateli 
Příjmy z prodeje pozemků ve výši 300.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9052 v 
příloze usnesení RM.

11. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se navyšují příjmy v závazném ukazateli 
Dotace na naléhavé potřeby (COVID) ve výši 1.146.606 Kč a zároveň se navyšují výdaje v 
závazných ukazatelích:

• Příspěvek pro Centrum sociální péče  ve výši  663.276 Kč
• Příspěvek příspěvkové organizaci Domov důchodců Ústí nad Orlicí ve výši 483.330 Kč

dle návrhu rozpočtového opatření č. 9054 v příloze usnesení RM.

12. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se navyšují a upravují výdaje v závazném 
ukazateli Ostatní výdaje v sociální oblasti - víkendový pobyt dětí a zároveň se snižují výdaje v 
závazném ukazateli Prevence kriminality ve výši 440 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 
9056 v příloze usnesení RM.

13.
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rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se navyšují výdaje v závazném ukazateli 
Vypořádání se státním rozpočtem a zároveň se navyšují příjmy v závazném ukazateli Dotace - 
přijaté ve výši 41.798,40 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9057 v příloze usnesení RM.

14. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se navyšují příjmy v závazném ukazateli 
Prodej družstevních  podílů a zároveň se snižují příjmy v závazném ukazateli Daň z přidané 
hodnoty ve výši 1.652.349 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9058 v příloze usnesení RM.

15. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se navyšují příjmy v závazném ukazateli 
Místní poplatky a zároveň se snižují příjmy v závazném ukazateli Daň z přidané hodnoty ve výši 
100.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9059 v příloze usnesení RM

16. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se navyšují výdaje v závazném ukazateli 
Provoz informačního centra včetně nákupu a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli 
Rezervy rozpočtu ve výši  10.000 Kč  dle návrhu rozpočtového opatření č. 9060 v příloze 
usnesení RM.

17. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se navyšují a upravují výdaje v závazném 
ukazateli Oprava MŠ a ZŠ a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu 
ve výši  31.000 Kč  dle návrhu rozpočtového opatření č. 9061 v příloze usnesení RM.

18. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se navyšují výdaje v závazném ukazateli 
Údržba městského mobiláře o 130.000 Kč a výdaje v závazném ukazateli Provoz a správa 
dalšího majetku města o 220.000 Kč a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Údržba 
dětských hřišť a odpočinkových míst ve výši  350.000 Kč  dle návrhu rozpočtového opatření č. 
9069 v příloze usnesení RM.

19. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se navyšují výdaje v závazném ukazateli 
Požární stanice - byt a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu ve 
výši  200.000 Kč  dle návrhu rozpočtového opatření č. 9077 v příloze 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.

Termín: 16.10.2020

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

1458/71/RM/2020 SMM/1 - Dodatek č. 13 smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 30. 12. 

2010 a Dodatek č. 5 smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 26. 6. 2008

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 13 smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 
00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem a M░░░░ ░ F░░░░ ░ , IČ: 
68468768, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako nájemcem. Předmětem dodatku je oprávněnost 

nájemce odložit splatnost nájemného za měsíc březen, duben, květen a červen 2020 na období od 1. 7. 
2020 do 30. 6. 2021, dle přílohy k usnesení RM.
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Usnesení bylo: PŘIJATO

II. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 5 smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, 
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem a P░░░ S░░░░ ░ , IČ: 18838251, ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jako nájemcem. Předmětem dodatku je oprávněnost nájemce 

odložit splatnost nájemného za měsíc březen, duben, květen a červen 2020 na období od 1. 7. 2020 do 
30. 6. 2021, dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit uzavření dodatků, dle bodu I. a II. 
tohoto usnesení.

Termín: 31.10.2020

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

1459/71/RM/2020 SMM/2 - Žádost o prominutí nájemného

I. Rada města schvaluje
žádost paní M░░░ Š░░░░ o prominutí nedoplatku nájemného ve výši ░░░░ ░░░ . Předmětem nájmu 

je čp. 15 v Horním Houžovci. Prostory sloužily jako prodejna potravin.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit informování žadatelky o výsledku jednání 
RM.

Termín: 31.10.2020

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

1460/71/RM/2020 SMM/3 - Cenová nabídka na dodávku a montáž svinovacího plátna do Malé 
scény - návrh na schválení rozpočtové změny

I. Rada města schvaluje
dodávku a montáž nového svinovacího promítacího plátna do Malé scény v Ústí nad Orlicí, dle cenové 
nabídky spol. MECHANISCHE WEBEREI BOHEMIA, Řehákova 779, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 
02310759, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření v ORJ 003 týkající se navýšení investičních výdajů na pořízení svinovacího 
promítacího plátna v Malé scéně, dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, administrativně zajistit zaslání objednávky  
dodavateli uvedenému v bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 15.10.2020
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2. Ing. Petře Brejšové

2.1. vedoucí finančního odboru, zajistit rozpočtové opatření v rozpočtu města, uvedené v bodě 
II. tohoto usnesení.

Termín: 15.10.2020

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

1461/71/RM/2020 SMM/4 - Jmenování členů hodnotící komise nabídek k veřejné zakázce 

malého rozsahu "Poskytování služeb pojišťovacího makléře"

I. Rada města jmenuje

v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek na Městském úřadě Ústí nad Orlicí a u Městské 
policie Ústí nad Orlicí, komisi pro hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu  "Poskytování 
služeb pojišťovacího makléře" ve složení: člen komise - Matouš Pořický, Jiří Preclík, Mgr. Pavel Svatoš, 
Ing. Petra Brejšová, Ing. Jiří Hruška a Ing. Martin Pirkl, náhradníci člena komise - Petr Hájek a Mgr. 
Gabriela Mánková. Účastník jednání hodnotící komise JUDr. Aneta Novotná.

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

1462/71/RM/2020 MPO/1 - Smlouva o obchodní spolupráci - autobusové zastávky

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o obchodní spolupráci mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 
01 Ústí nad Orlicí a společností BARTH Reklamka, a. s., IČO: 25256181, Hůrka 1798, 530 12 Pardubice, 
dle přílohy RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 31.10.2020

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

1463/71/RM/2020 MPO/2 - Nájemní smlouva na pronájem pozemku p.p.č. 415/11 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 manželi J░░░ Z░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
a V░░░ Z░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako nájemci. Předmětem smlouvy 

je pronájem p.p.č. 415/11 v k. ú. Hylváty za nájemné ve výši 325 Kč/rok, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 31.10.2020

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

1464/71/RM/2020 MPO/3 - Nájemní smlouva na pronájem části pozemku p.p.č. 626/6 v k. ú. 
Černovír u Ústí nad Orlicí

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 E░░ Š░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 

jako nájemcem. Předmětem smlouvy je pronájem části p.p.č. 626/6 v k. ú. Černovír u Ústí nad Orlicí 
za nájemné ve výši 364 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: 31.10.2020

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

1465/71/RM/2020 MPO/4 - Záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 236/1 v k. ú. Kerhartice nad 
Orlicí

I. Rada města schvaluje
záměr pronájmu části p.p.č. 236/1 v k. ú. Kerhartice nad Orlicí na základě žádosti M░░░ 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: 31.10.2020

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

1466/71/RM/2020 MPO/5 - Záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 236/1 v k. ú. Kerhartice nad 
Orlicí

I. Rada města schvaluje
záměr pronájmu části p.p.č. 236/1 v k. ú. Kerhartice nad Orlicí na základě žádosti J░░░░ Š░░░░ ░ , 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

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

Termín: 31.10.2020

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

1467/71/RM/2020 MPO/6 - Záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 314/28 a části pozemku 
314/31 vše v k. ú. Kerhartice nad Orlicí

I. Rada města schvaluje
záměr pronájmu části p.p.č. 314/28 a části p.p.č. 314/31 vše v k. ú. Kerhartice nad Orlicí na základě 
žádosti manželů V░░░░ a J░░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , 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: 31.10.2020

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

1468/71/RM/2020 MPO/7 - Smlouva o zřízení věcného břemene - ul. Třebovská, Hylváty

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 
562 01 Ústí nad Orlicí, jako vlastníkem, a V░░░░ ░ Č░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , 

jako oprávněným. Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu uložení, 
přístupu, provozování a oprav kanalizační tlakové přípojky umístěné na p.p.č. 259, p.p.č. 262, 
p.p.č. 1272/2 a p.p.č. 1273/5 vše v k. ú. Hylváty, za finanční náhradu 3.471 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: 31.10.2020

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

1469/71/RM/2020 MPO/8 - Smlouva o zřízení věcného břemene - ul. Poříční, Hylváty

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 
562 01 Ústí nad Orlicí, jako vlastníkem, a J░░░░ ░ K░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ , jako oprávněným. Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu 

uložení, přístupu, provozování a oprav kanalizační přípojky umístěné na p.p.č. 1275/5 v k. ú. Hylváty, 
za finanční náhradu 347 Kč včetně DPH, dle přílohy k usnesení RM.
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II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 31.10.2020

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

1470/71/RM/2020 MPO/9 - Výběrové řízení a záměr prodeje části pozemku st.p.č. 52/1, jehož 
součásí je stavba čp. 64 v obci a k. ú. Ústí nad Orlicí

I. Rada města schvaluje
výběrové řízení a záměr prodeje části st.p.č. 52/1, jehož součástí je stavba čp. 64, v obci a k. ú. Ústí 
nad Orlicí za kupní cenu ve výši minimálně 5.900.000 Kč s termínem pro předložení nabídek do 
10.03.2021, dle příloh k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 23.10.2020

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

1471/71/RM/2020 MPO/10 - Záměr směny - Pionýr, z. s.

I. Rada města schvaluje
záměr směny p.p.č.st. 1652 ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 
Ústí nad Orlicí za pozemek p.č. 2120/1 ve vlastnictví Pionýr, z. s., IČO: 00499161, Senovážné náměstí 
977/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, 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 zveřejnění záměru směny na úřední desce v 
daném termínu 

Termín: 23.10.2020

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

1472/71/RM/2020 MPO/11 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda 
o umístění stavby - ČEZ Distribuce, a. s.

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby mezi 
Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako budoucí stranou 
povinnou, a společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - 
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Podmokly, jako budoucí stranou oprávněnou. Předmětem smlouvy je budoucí zřízení věcného břemene 
na umístění zařízení distribuční soustavy na p.p.č. 585/2, 585/6, 585/7, 291/23 a 542/2 (pozemek 
oddělený z p.p.č. 542 na základě GP č. 1394-356/2017) vše v k. ú. Hylváty, za jednorázovou finanční 
náhradu 150 Kč/m vedení sítě + 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: 30.11.2020

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

1473/71/RM/2020 MPO/12 - Záměr pronájmu části p.p.č. 460/9, části p.p.č. 460/14 a části 
p.p.č. 2482 vše v k. ú. Ústí nad Orlicí

I. Rada města schvaluje
záměr pronájmu části p.p.č. 460/9, části p.p.č. 460/14 a části p.p.č. 2482 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí 
na základě žádosti ░░░░ ░░░ E░░ J░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , a T░░░░
J░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , 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: 23.10.2020

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

1474/71/RM/2020 MPO/13 - Záměr pronájmu částí p.p.č. 1158/21 v k. ú. Ústí nad Orlicí

I. Rada města schvaluje

záměr pronájmu části p.p.č. 1158/21 o výměře 24 m2 v k.ú. Ústí nad Orlicí na základě žádosti E░░
 B░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města neschvaluje

záměr pronájmu části p.p.č. 1158/21 o výměře 11 m2 v k. ú. Ústí nad Orlicí na základě žádosti E░░
 B░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 23.10.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ] 
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1475/71/RM/2020 MPO/14 - Záměr prodeje p.p.č. 3154 a 3151 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí

I. Rada města schvaluje
záměr prodeje p.p.č. 3151 v k.ú. Ústí nad Orlicí na základě žádosti ░░░░ ░░░░ S░░░ S░░░░ ░

a ░░ . J░░░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje p.p.č. 3154 v k.ú. Ústí nad Orlicí na základě žádosti 
░░░░ ░░░░ S░░░ S░░░░ ░ a ░░ J░░░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , dle přílohy k 

usnesení RM.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru zajistit úkony dle rozhodnutí rady města v daném 
termínu 

Termín: 30.10.2020

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

1476/71/RM/2020 MPO/15 - Záměr prodeje části p.p.č. 1283/8 v k. ú. Hylváty a části p.p.č. 
1623/7 v k. ú. Ústí nad Orlicí

I. Rada města schvaluje
záměr prodeje části p.p.č. 1283/8 v k. ú. Hylváty a části p.p.č. 1623/7 v k. ú. Ústí nad Orlicí na základě 
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 
405 02 Děčín, 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: 23.10.2020

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

1477/71/RM/2020 ORM/1 - Schválení smlouvy o dílo číslo ORM/1992/1/2020 na akci 
"Kerhartice, ul. U Vody, parkování u domu č.p. 186"

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo číslo ORM/1992/1/2020 mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 
24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností INTONACO s.r.o., IČ: 28853393, se sídlem Nový 
Svět 40, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je zhotovení akce "Kerhartice, 
ul. U Vody, parkování u domu č.p. 186" v ceně 345.815,73  Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení 
RM.

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli ORG 1910 
Oprava komunikací a chodníků dle potřeby a zároveň snižují výdaje v závazném ukazateli ORG 6409 
Rezervy rozpočtu ve výši 180.000 Kč, dle rozpočtového opatření č. 9074/2020 v příloze usnesení RM.

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

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

Termín: 20.10.2020

2. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 16.10.2020

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

1478/71/RM/2020 ORM/2 - Výzva a zadávací dokumentace - Úprava veřejného prostranství u 
automobilní školy na Dukle

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 Úprava veřejného prostranství u 
automobilní školy na Dukle, 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: 16.10.2020

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

1479/71/RM/2020 ORM/3 - Schválení smlouvy o dílo číslo ORM/1993/2/2020 na akci "Opravy 
komunikací Knapovec a Horní Houžovec"

I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo číslo ORM/1993/2/2020 mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 
24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností JD DLouhý s.r.o., IČ: 27500403, se sídlem Vračovice 
41, 566 01 Vračovice - Orlov, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je zhotovení akce "Oprava 
komunikací Knapovec a Horní Houžovec" v ceně 520.209,25  Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k 
usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli ORG 1910 
Oprava komunikací a chodníků dle potřeby a zároveň snižují výdaje v závazném ukazateli ORG 2107 
Domov důchodců - modernizace vzduchotechniky ve výši 270.000 Kč, dle návrhu rozpočtového opatření 
č. 9073/2020 v příloze usnesení RM.

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

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

Termín: 15.10.2020

2. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 14.10.2020

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

1480/71/RM/2020 ORM/4 - Schválení smlouvy o dílo č. ORM/1910/9/2020 - Zpevnění svahu 
na p.p.č. 548/2 v k.ú. Oldřichovice

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 "Zpevnění svahu na p.p.č. 
548/2 v k.ú. Oldřichovice", kterou podal uchazeč A.B.V. spol. s r.o., IČ: 48154067, Vrbová 625, 562 03 
Ústí nad Orlicí, za nabídkovou cenu 587.887 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. ORM/1910/9/2020 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 
Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností A.B.V. spol. s r.o., IČ: 48154067, Vrbová 625, 562 03 
Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je realizace akce "Zpevnění svahu na p.p.č. 
548/2 v k.ú. Oldřichovice", v ceně 587.887 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 ukazateli Oprava 
komunikací a chodníků dle potřeby a zároveň snižují výdaje v závazném ukazateli Domov důchodců - 
modernizace vzduchotechniky ve výši 600.000 Kč, dle návrhu rozpočtového opatření č. 9072 v příloze 
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: 30.10.2020

2. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 30.10.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ] 
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1481/71/RM/2020 ORM/5 - Dodatek č. 1 k SOD č. ORM/2101/2/2020 - Rekonstrukce ul. 
Družstevní v Ústí nad Orlicí

I. Rada města schvaluje
dodatek číslo 1 smlouvy o dílo číslo ORM/2101/2/2020 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, 
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a firmou HELP, silnice - železnice s.r.o. , IČ: 
27497976, Moravská 537, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem akce Rekonstrukce ul. Družstevní v 
Ústí nad Orlicí, kterým se zvyšuje celková cena díla o 2.319.658,78 Kč vč. DPH, dle přílohy k usnesení 
RM.

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Rekonstrukce 
Družstevní ulice a zároveň snižují výdaje v závazném ukazateli Domov důchodců modernizace 
vzduchotechniky ve výši 700.000 Kč, dle návrhu rozpočtového opatření č. 9071 v příloze usnesení RM.

III. Rada města ukládá

1. Ing. arch. Evě Holáskové

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

Termín: 30.10.2020

2. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 30.10.2020

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

1482/71/RM/2020 ORM/6 - Dodatek č. 1 SOD č. ORM/1906/3/2020 - Rekonstrukce 
rozdělovačů vytápění a MaR v ZŠ Bratří Čapků

I. Rada města schvaluje
dodatek číslo 1 smlouvy o dílo číslo ORM/1906/3/2020 mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, 
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a firmou Tojapa s.r.o., IČ: 08932000, Lidická 
700/19, 602 00 Brno, jako zhotovitelem akce Rekonstrukce rozdělovačů vytápění a MaR v ZŠ Bratří 
Čapků, kterým se mění termín ukončení prací do 23.10.2020 a kterým se zvyšuje celková cena díla o 
15.698,67 Kč vč. DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. arch. Evě Holáskové

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

Termín: 30.10.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ] 
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1483/71/RM/2020 ORM/7 - Příkazní smlouva č. ORM/1930/5/2020 - zadávací řízení - Veřejná 
infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01

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 služby s názvem "Zadávací řízení - 
Ústí nad Orlicí - veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 - rámcová dohoda", kterou 
podal uchazeč JUDr. Poremská s.r.o., IČ: 02116651, Na návsi 1/29, Holásky, 620 00 Brno, za 
nabídkovou cenu 84.700 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
příkazní smlouvu č. ORM/1930/5/2020 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 
Ústí nad Orlicí, jako příkazcem a společností JUDr. Poremská s.r.o., IČ: 02116651, Na návsi 1/29, 
Holásky, 620 00 Brno, jako příkazníkem. Předmětem smlouvy je provedení zadávacího řízení s názvem 
"Ústí nad Orlicí - veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 - rámcová dohoda", v ceně 
84.700 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 ukazateli Veřejné 
prostory - Perla 01 a zároveň snižují výdaje v závazném ukazateli Oldřichovice - dešťová kanalizace a 
oprava sochy ve výši 40.000 Kč, dle návrhu rozpočtového opatření č. 9076 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: 23.10.2020

2. Ing. Petře Brejšové

2.1. vedoucí finančního odboru, realizovat schválené rozpočtové opatření uvedené v bodě III. 
tohoto usnesení.

Termín: 16.10.2020

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

1484/71/RM/2020 ORM/8 - Rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení smlouvy o dílo - 
Výměna vzduchotechniky stravovacího provozu Domova důchodců

I. 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 dodávky s názvem "Výměna 
vzduchotechniky stravovacího provozu Domova důchodců Ústí nad Orlicí", kterou podal uchazeč 
TERMOMONT s.r.o., IČ: 45538875, Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín, za nabídkovou cenu 
2.814.545,91 Kč včetně 21% DPH, dle zprávy o hodnocení a posouzení nabídek v příloze k usnesení 
RM.

II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. ORM/2107/1/2020 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 
Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností TERMOMONT s.r.o., IČ: 45538875, Pernerova 691/42, 
186 00 Praha 8 - Karlín, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je provedení akce s názvem "Výměna 
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vzduchotechniky stravovacího provozu Domova důchodců Ústí nad Orlicí", v ceně 2.814.545,91 Kč 
včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města pověřuje

starostu města pana Petra Hájka podpisem smlouvy o dílo č. ORM/2107/1/2020 mezi Městem Ústí nad 
Orlicí a společností TERMOMONT s.r.o., v ceně 2.814.545,91 Kč včetně 21% DPH, po marném uplynutí 
zákonné lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

IV. 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: 16.10.2020

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

1485/71/RM/2020 ORM/9 - Smlouva o dílo č. ORM/1922/5/2020 - Dům dětí a mládeže v 

území PERLA 01 - retenční nádrž

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 "Dům dětí 
a mládeže v území PERLA 01 - retenční nádrž", kterou podal uchazeč TEPVOS, spol. s r.o., IČ: 
25945793, Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, za nabídkovou cenu 840.137 Kč včetně 21% 
DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje

smlouvu o dílo č. ORM/1922/5/2020 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 
Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností TEPVOS, spol. s r.o., IČ: 25945793, Královéhradecká 
1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je provedení akce s názvem "Dům 
dětí a mládeže v území PERLA 01 - retenční nádrž", v ceně 840.137 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: 23.10.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ] 
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č. usn./2020

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./2020

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./2020

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 7 7

1452

1442

1451

14461444 1445

1449

Záznam o pr ůběhu hlasování z 71. sch ůze Rady m ěsta Ústí nad Orlicí ze dne 12.10.2020

Program 1439 1440

1448

1441

1450

14471443

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



č. usn./2020

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./2020

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./2020

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

1467

1453 1455 1456

1462

1454 1457

1463 1464 1465 1466

1458 1459 1460 1461

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



č. usn./2020

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./2020

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./2020

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 7 7 7

14771473 1474 1475

1472

1476

14711468 1469 1470

148214811478 1479 1480

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



č. usn./2020

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

Petr Hájek x x x

Jiří Preclík x x x

Pavel Svatoš x x x

Matouš Pořický x x x

Anna Škopová x x x

Luboš Bäuchel x x x

Jan Pokorný x x x

7 7 7

1483 1484 1485

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


