
RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ 
75. schůze Rady města Ústí nad Orlicí

konané dne 30.11.2020

1567/75/RM/2020 OSS/1 - Uzavření nájemních smluv

I. Rada města schvaluje

uzavření nájemních smluv

1. na byt zvláštního určení č. 1, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1503, s I░░░

K░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , do 31. 3. 2021.

2. na byt zvláštního určení č. 14, o velikosti 1+0, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1503, s J░░░░

K░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ ,trvale ░░░░ ░░░░ ░░ , do 31. 3. 2021.

3. na byt zvláštního určení č. 2, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1433, Ústí nad 
Orlicí, s J░░░ Z░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , do 31. 3. 

2021.

4. na byt zvláštního určení č. 18, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1434, s V░░░

D░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , do 31. 3. 

2021.

5. na byt č. 1, o velikosti 2+kk, na adrese Ústí nad Orlicí, Švermova 148, se S░░░░ ░ R░░░░

░░░ nar. ░░░░ ░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , do 31. 3. 2021.

6. na byt č. 2, o velikosti 1+kk, na adrese Ústí nad Orlicí, Švermova 148, s J░░░░ L░░░░ ░ nar. 
░░░░ ░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , do 31. 3. 2021.

7. na byt č. 5, o velikosti 2+kk, na adrese Ústí nad Orlicí, Švermova 148, s R░░░░ ░ Š░░░░ ░

nar. ░░░░ ░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , do 31. 3. 2021.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové

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

Termín: 8.12.2020
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Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

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

1568/75/RM/2020 OSS/2 - Změna závazných ukazatelů PO Centrum sociální péče města 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 Centrum sociální péče města 
Ústí nad Orlicí:

Příspěvek na provoz .........................................................15 217 361,22 Kč
z toho Pečovatelska služba..................................................9 985 577,00 Kč
z toho Stacionář týdenní......................................................5 131 784,22 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: 7.12.2020

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

1569/75/RM/2020 OSS/3 - 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 .. ................................................................ 35 536 809,35 Kč
z toho na službu domov pro seniory.... ..........................................18 377 191,00 Kč
z toho na službu domov se zvláštním režimem................................16 022 442,00 Kč
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Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

z toho na službu odlehčovací služba ...................................................958 136,35 Kč
z toho na službu odborné sociální poradenství ....................................179 040,00 Kč
Z toho na odpisy majetku zřizovatele .................................................501 700,00 Kč
Dotace na investice ........................................................................................ 0 Kč
Odvod odpisů ................................................................................ .501 700,00 Kč
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, administrativně zajistit změnu závazných ukazatelů a 
předat na PO, dle návrhu usnesení I.

Termín: 7.12.2020

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

1570/75/RM/2020 OŠKCP/1 - Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 69/2018 na zajištění tisku 
periodika Ústecké listy - změna dodavatelských služeb

I. Rada města schvaluje
dodatek číslo 1 smlouvy o dílo č. 69/2018 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 
24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a Grantis spol. s r.o., IČ: 15030750, Třebovská 109, 562 03 Ústí 
nad Orlicí, jako zhotovitelem služby zajištění tisku periodika Ústecké listy. Předmětem dodatku je změna 
dodavatelských služeb a snížení ceny za dílo, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Zdence Kroulíkové

1.1. vedoucí oddělení cestovního ruchu a propagace, zajistit uzavření dodatku dle bodu I. 
tohoto usnesení.

Termín: 18.12.2020

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

1571/75/RM/2020 OŠKCP/2 - Ústecké listy - poptávkové řízení na zajištění grafické služby

I. Rada města schvaluje
navržené podmínky pro poptávkové řízení na grafické práce zpracování městského zpravodaje Ústecké 
listy a navržený seznam subjektů pro oslovení touto poptávkou.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Zdence Kroulíkové

1.1.
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Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

vedoucí oddělení cestovního ruchu a propagace, administrativně zajistiti plnění bodu I. 
tohoto usnesení

Termín: 8.1.2021

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

1572/75/RM/2020 OŠKCP/3 - Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové 
kázně

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města prominout spolku TJ Jiskra Hylváty, z. s., sídlem Za Vodou 47, Hylváty, 562 03 Ústí 
nad Orlicí, IČO 444 70 011

1. povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně  v celkové výši 70.000 Kč

2. povinnost uhrazení penále za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 34.720 Kč

II. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru ŠKCP předložit zastupitelstvu města k projednání žádost TJ Jiskra Hylváty, 
z.s. o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně dle bodu I. tohoto 
usnesení

Termín: 7.12.2020

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

1573/75/RM/2020 OŠKCP/4 - Změna závazných ukazatelů příspěvkové organizace 
KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí a související rozpočtová opatření

I. Rada města schvaluje

1. změnu závazných ukazatelů na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci KLUBCENTRUM v Ústí nad 
Orlicí takto:
Příspěvek na provoz ve výši   8.211.300 Kč.
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

2. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se zvyšují provozní výdaje v závazném 
ukazateli Příspěvek příspěvkové organizaci Klubcentrum a zároveň se snižují provozní výdaje v 
závazném ukazateli Akce Staročeská pouť v ORJ 4  - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a 
propagace ve výši 11.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9140 v příloze usnesení.

3. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se zvyšují provozní výdaje v závazném 
ukazateli Příspěvek příspěvkové organizaci Klubcentrum a zároveň se snižují provozní výdaje v 
závazných ukazatelích Akce města, oceňování ředitelů a Rezerva OŠKCP - kultura  v ORJ 4  - 
Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace ve výši 106.600 Kč dle návrhu rozpočtového 
opatření č. 9141 v příloze usnesení.

4.
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Usnesení bylo: PŘIJATO

rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se snižují provozní výdaje v závazném 
ukazateli Příspěvek příspěvkové organizaci Klubcentrum a zároveň se zvyšují provozní výdaje v 
závazném ukazateli Příspěvky a individuální dotace dané rozpočtem - ŠKCP v ORJ 4  - Školství, 
kultura, sport, cestovní ruch a propagace ve výši 50.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 
9142 v příloze usnesení.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace realizovat 
schválenou změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Klubcentrum dle bodu I. 
tohoto usnesení

Termín: 14.12.2020

2. Ing. Petře Brejšové

2.1. vedoucí finančního odboru realizovat související rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto 
usnesení

Termín: 11.12.2020

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

1574/75/RM/2020 OŠKCP/5 - Změna závazných ukazatelů a rozpočtové opatření 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, Třebovská 147
Příspěvek na provoz v částce 4.286.000 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se snižují provozní výdaje v závazném ukazateli 
Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Třebovská a zvyšují se výdaje v závazném ukazateli rezerva 
finančního odboru ve výši 1.000.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9146 v příloze usnesení.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru ŠKCP realizovat schválenou změnu závazných ukazatelů dle bodu I. tohoto 
usnesení.

Termín: 11.12.2020

2. Ing. Petře Brejšové

2.1. vedoucí finančního odboru realizovat schválené rozpočtové opatření č. 9146 dle bodu II. 
tohoto usnesení.
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Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Termín: 11.12.2020

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

1575/75/RM/2020 FIN/1 - Návrh rozpočtových opatření

I. Rada města schvaluje

1. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se v závazném ukazateli Oprava komunikací 

a chodníků dle potřeby přesouvají neinvestiční výdaje ve výši 150.000 Kč do investičních výdajů 

dle návrhu rozpočtového opatření č. 9148 v příloze usnesení RM.

2. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se snižují příjmy v závazném ukazateli Dotace 

na výkon pěstounské péče a zároveň navyšují příjmy v závazném ukazateli Daň z příjmu - 

zaměstnanci ve výši 24.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9150 v příloze usnesení RM.

3. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se snižují příjmy v závazném ukazateli Daň z 

příjmů právnických osob ve výši 75.400 Kč a zároveň se zvyšují příjmy v závazných ukazatelích:

• Příjmy z bytu v hasičské zbrojnici ve výši 400 Kč

• Ostatní příjmy odboru životního prostředí ve výši 20.000 Kč

• Pronájmy pozemků  ve výši 25.000 Kč

• Příjmy spojené s pronájmem hrobových míst ve výši 30.000 Kč

 dle návrhu rozpočtového opatření č. 9151 v příloze usnesení RM.

4. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se navyšují příjmy v závazném ukazateli 

Dotace na naléhavé potřeby (COVID) ve výši 3.090.860 Kč a zároveň se navyšují výdaje v 

závazných ukazatelích:

• Příspěvek zřizovatele pro Domov důchodců ve výši 2.605.185 Kč

• Příspěvek pro Centrum sociální péče 485.675 Kč

dle návrhu rozpočtového opatření č. 9152 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: 4.12.2020

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

1576/75/RM/2020 FIN/2 - Záměr pronájmu novostavby DDM plátci daně k ekonomické 
činnosti

I. Rada města schvaluje

1.
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Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

záměr pronajmout nově vystavěnou budovu domu dětí a mládeže plátci daně z přidané 
hodnoty, kterým bude příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí, 
Špindlerova 1167

2. záměr příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí, Špindlerova 1167 
vykonávat od roku 2021 ekonomickou činnost spočívající v podnájmu části pronajaté 
nemovitosti a poskytování služeb v oblasti volnočasových aktivit dospělých

3. záměr uplatnit DPH na vstupu u daňových dokladů vystavených dodavateli stavby Dům dětí a 
mládeže.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, realizovat schválený záměr

Termín: 18.12.2020

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

1577/75/RM/2020 SMM/1- Záměr pronájmu objektu bývalé čerpací stanice na vodu (Dukla) a 
části přilehlého pozemku p.p.č. 1063/3

I. Rada města schvaluje
záměr pronájmu na základě žádosti pana P░░ L░░░░ na pronájem části p. p. č. 1063/3 a objektu 

bývalé čerpací stanice na vodu bez čp. na p. p. č. 1063/3, vše v obci Ústí nad Orlicí a k. ú. Hylváty, dle 
přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit zveřejnění záměru na úřední desce v 
daném termínu

Termín: 4.12.2020

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

1578/75/RM/2020 SMM/2 - Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí 
nebo ke kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit směrnici pro nakládání s byty ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí nebo ke 
kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, předložit směrnici k projednání do následného 
zastupitelstva města.
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Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Termín: 7.12.2020

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

1579/75/RM/2020 SMM/3 - Projev vůle o nabytí nebytových jednotek v objektu GALEN

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit projev vůle o nabytí nebytových jednotek v objektu GALEN, dle přílohy k 
usnesení RM.

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města svěřit pravomoc dle § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, radě města, a to v části rozhodnutí o maximální částce ve věci 
podání nabídky na koupi nebytových jednotek v objektu GALEN, dle přílohy k usnesení RM. 

III. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města pověřit k zastupování Města Ústí nad Orlicí při dražbě nebytových jednotek v 
objektu GALEN a k podání nabídky do maximální výše stanovené radou města dle bodu č. II tohoto 
usnesení tyto pověřené zástupce: starostu Petra Hájka, místostarosty Jiřího Preclíka, Mgr. Pavla Svatoše 
a Matouše Pořického a jako náhradníka Ing. Jiřího Hrušku, vedoucího odboru správy majetku města.  

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, předložit záměr nabytí nebytových jednotek v 
objektu GALEN do následného zastupitelstva města 

Termín: 7.12.2020

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

1580/75/RM/2020 SMM/4 - Záměr výpůjčky nebytového prostoru-sklepní kóje v ul. Smetanova 
čp. 470 (Poprad)

I. Rada města schvaluje
záměr výpůjčky části nebytového prostoru - sklepní kóje v č.p. 470 , ul. Smetanova, která je 
součástí p.p.č.st. 3111, vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí, na základě žádosti Klubu českých turistů 
Pardubický kraj, IČ: 48160369, Klášterní 54, 530 02 Pardubice, za účelem skladování značkařského 
vybavení, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1.  zajistit zveřejnění záměru výpůjčky na úřední desce v daném termínu.

Termín: 7.12.2020

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

1581/75/RM/2020 SMM/5- Smlouva o smlouvě budoucí nájemní_DDM

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí nájemní, dle přílohy k usnesení RM.
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II. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 
nájemní

Termín: 31.12.2020

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

1582/75/RM/2020 MPO/1 - Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu nemovitosti

I. Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne 24.07.2002 mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ: 
00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem a J░░░░ ░ a K░░░ Z░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako nájemcem, jehož předmětem je změna 

předmětu a výše nájmu, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit podpis dodatku č. 1, dle bodu I.

Termín: 4.12.2020

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

1583/75/RM/2020 MPO/2 - Záměr prodeje st.p.č. 831 a p.p.č. 262 vše v k. ú. Hylváty

I. Rada města schvaluje

záměr prodeje st.p.č. 831, jehož součástí je zemědělská stavba, a p.p.č. 262 vše v k. ú. Hylváty 
na základě žádosti Jakuba Kuchty, Sadová 1140, 560 02 Česká Třebová, 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: 15.12.2020

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

1584/75/RM/2020 MPO/3 - Záměr prodeje části p.p.č. 1062/27 v k. ú. Knapovec

I. Rada města schvaluje

záměr prodeje části p.p.č. 1062/27 v k. ú. Knapovec na základě žádosti manželů P░░ a V░░ K░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 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 prodeje na úřední desce v 
daném termínu.

Termín: 15.12.2020

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

1585/75/RM/2020 MPO/4 - Záměr prodeje st.p.č. 317 v k. ú. Knapovec

I. Rada města schvaluje

záměr prodeje st.p.č. 317 v k. ú. Knapovec na základě žádosti manželů J░░░ a M░░░░ ░ K░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje

záměr pronájmu p.p.č. 192/2 a p.p.č. 175 vše v k. ú. Knapovec na základě žádosti manželů J░░░
a M░░░░ ░ K░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ dle přílohy k usnesení RM. 

III. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 15.12.2020

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

1586/75/RM/2020 MPO/5 - Záměr pronájmu p.p.č. 1074, části pozemku p.p.č. 1062/27 vše v 

k. ú. Knapovec a části p.p.č. 670 v k. ú. Horní Houžovec

I. Rada města schvaluje

záměr pronájmu p.p.č. 1074, části p.p.č. 1062/27 vše v k. ú. Knapovec a části p.p.č. 670 v k. ú. Horní 
Houžovec na základě žádosti P░░ K░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 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: 15.12.2020

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

1587/75/RM/2020 MPO/6 - Záměr pronájmu části p.p.č. 670 v k. ú. Horní Houžovec

I. Rada města schvaluje

záměr pronájmu části p.p.č. 670 v k. ú. Horní Houžovec na základě žádosti manželů H░░░ a J░░
B░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

Stránka 10 z 17



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

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

Termín: 15.12.2020

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

1588/75/RM/2020 MPO/7 - Nájemní smlouva na pronájem části pozemku p.p.č. 241/2 v k. ú. 
Kerhartice 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 J░░░░ ░░░ H░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░ , jako nájemcem. Předmětem smlouvy je pronájem části p.p.č. 241/2 v k. ú. Kerhartice nad Orlicí 

za nájemné ve výši 270 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: 31.12.2020

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

1589/75/RM/2020 MPO/8 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o 
umístění stavby - ČEZ Distribuce, a.s. - Na Výsluní

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 - 
Podmokly, jako budoucí stranou oprávněnou. Předmětem smlouvy je budoucí zřízení věcného břemene 
na umístění zařízení distribuční soustavy na p.p.č. 855/4 v k.ú. Ústí nad Orlicí, za jednorázovou finanční 
náhradu 1.000 Kč + 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: 31.12.2020

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

1590/75/RM/2020 MPO/9 - Směnná smlouva - Rieter CZ s.r.o.

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření směnné smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, 
Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako směnitelem 1, a společností Rieter CZ s.r.o., IČO: 60112301, 
Moravská 519, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako směnitelem 2. Předmětem smlouvy je směna p.p.č. 1950/4 
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za p.p.č. 1950/11 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí s doplatkem rozdílu kupní ceny ve výši  7.566 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: 7.12.2020

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

1591/75/RM/2020 MPO/10 - Smlouvy o smlouvě budoucí kupní - ČEZ Distribuce, a.s.

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Ústí nad 
Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako stranou budoucí prodávající, 
a společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, 
jako stranou budoucí kupující. Předmětem smlouvy je budoucí prodej části p.p.č. 1283/8 v k.ú. 

Hylváty za kupní cenu ve výši 582 Kč/m2 + DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Ústí nad 
Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako stranou budoucí prodávající, 
a společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, 
jako stranou budoucí kupující. Předmětem smlouvy je budoucí prodej části p.p.č. 1623/7 v k.ú. 

Ústí nad Orlicí za kupní cenu ve výši 582 Kč/m2 + DPH, dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 7.12.2020

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

1592/75/RM/2020 MPO/11 - Výjimka z OZV č. 2/2016

I. 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 prodej alkoholických nápojů z výdejního okénka 
ze stánku v době od 3.12.2020 do 10.01.2021, s ohledem na platná vládní opatření, dle přílohy k 
usnesení

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

1.1.
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vedoucí majetkoprávního odboru zajistit informování o udělení výjimky z OZV v daném 
termínu.

Termín: 2.12.2020

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

1593/75/RM/2020 MPO/12 - Záměr prodeje p.p.č. 3154 a 3151 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí

I. Rada města bere na vědomí
doplňující informace k záměru prodeje p.p.č. 3151 a p.p.č. 3154 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí na základě 
žádosti ░░░░ ░░░░ S░░░ S░░░░ ░ a ░░ . J░░░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , dle 

přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 7.12.2020

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

1594/75/RM/2020 MPO/13 - Darovací smlouva - TEPVOS spol. s r.o.

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, 
Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako obdarovaným, a  společností TEPVOS, spol. s r.o., IČO 
25945793, Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako dárcem. Předmětem smlouvy je 
darování st.p.č. 2628, jehož součástí je stavba pro výrobu a skladování bez čp/če, p.p.č. 458/2, p.p.č. 
458/6 a p.p.č. 2493/9 vše k.ú. Ústí nad Orlicí, 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: 7.12.2020

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

1595/75/RM/2020 MPO/14 - Vklad nemovitých a movitých věcí základního kapitálu - TEPVOS, 
spol. s r.o.

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit vklad nemovitých a movitých věcí do základního kapitálu společnosti 
TEPVOS, spol. s r.o., IČO 25945793, Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí. Předmětem vkladu 
do základního kapitálu jsou nemovité věci st.p.č. 2239, st.p.č. 2240, st.p.č. 2629, st.p.č. 3223/1, p.p.č. 
458/1, p.p.č. 459/2, p.p.č. 459/3, p.p.č. 459/4, p.p.č. 459/5, p.p.č. 459/7, p.p.č. 461/6, p.p.č. 461/9 a 
p.p.č. 3171 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí a dále movité věci. Vše ve stavu a hodnotě specifikované ve 
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znaleckém posudku č. 8852/202/11/20 vyhotoveném znalcem Ing. Rudolfem Jungerem, ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 7.12.2020

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

1597/75/RM/2020 ORM/1 - Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací ul. 
Boženy Němcové

I. Rada města schvaluje
smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. ORM/2115/1/2020 mezi Městem Ústí 
nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako stavebník a společnostní CETIN a.s., 
IČ: 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, jako CETIN. Předmětem smlouvy je 
překládka stavby spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN 
v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí, ulice B. Němcové v celkové ceně 407.189 Kč, dle přílohy k usnesení 
RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. arch. Evě Holáskové

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

Termín: 11.12.2020

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

1598/75/RM/2020 ORM/2 - Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. ORM/2107/1/2020 - Výměna 
vzduchotechniky stravovacího provozu Domova důchodců

I. Rada města schvaluje
dodatek číslo 1 smlouvy 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 akce "Výměna 
vzduchotechniky stravovacího provozu Domova důchodců Ústí nad Orlicí", kterým se posouvá termín 
dokončení díla a navyšuje celková cena díla o 9.040,- Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. arch. Evě Holáskové

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

Termín: 11.12.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ] 
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1599/75/RM/2020 ORM/3 - Hodnocení a posouzení nabídek a schválení SOD - Úprava 
veřejného prostranství u automobilní školy na Dukle

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 "Úprava 
veřejného prostranství u automobilní školu na Dukle", kterou podal uchazeč P S K , s. r.o. CHOCEŇ, IČ: 
632 20 369, T. N. Kautníka 165, 565 01 Choceň, za nabídkovou cenu 564.634,- Kč včetně 21% DPH, 
dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. ORM/2026/1/2020 mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 
Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností P S K , s. r. o. CHOCEŇ, IČ: 63220369, T. N. 
Kautníka 165, 565 01 Choceň, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je zhotovení akce s názvem 
"Úprava veřejného prostranství u automobilní školy na Dukle", v ceně 564.634,- 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 Úprava 
veřejného prostranství u automobilní školy na Dukle a mění výdaje v závazném ukazateli Okrajové části 
města - Hylváty, dle návrhu rozpočtového opatření č. 9147/2020 v příloze č. 6 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: 30.12.2020

2. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 7.12.2020

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

1600/75/RM/2020 ORM/4 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/2111/1/2020 na akci 
"Obnova zahrady MŠ Na Výsluní v Ústí nad Orlicí"

I. Rada města schvaluje
dodatek č. 1 smlouvy 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  dodatku je změna přílohy č. 2 - 
Časový a finanční harmonogram stavby, kterou dochází k prodloužení termínu plnění, dle přílohy k 
usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. arch. Evě Holáskové

1.1. vedoucí odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy dle bodu I. tohoto 
usnesení.
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Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Termín: 20.12.2020

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

1601/75/RM/2020 ORM/5 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/2104/1/2020 na akci 
"Kolumbárium na hřbitově v Ústí nad Orlicí, parc. č. 584/1"

I. Rada města schvaluje
dodatek č. 1 smlouvy 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  dodatku je změna 
termínu ukončení prací, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. arch. Evě Holáskové

1.1. vedoucí odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy dle bodu I. tohoto 
usnesení.

Termín: 8.12.2020

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

1602/75/RM/2020 ORM/6 - Výzva a zadávací dokumentace - Odstranění stavby plicní ordinace 
ul. 17. listopadu č.p. 558

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 Odstranění stavby - plicní 
ordinace ul. 17. listopadu č.p. 558 v 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: 4.12.2020

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

1603/75/RM/2020 STA/1 - Revitalizace parku u Roškotova divadla

I. Rada města bere na vědomí
dokončenou architektonickou studii Revitalizace parku u Roškotova divadla zpracovanou Ing. arch. 
Vladimírem Šolcem, Žárovka architekti, Křižíkova 788, Hradec Králové ze srpna 2020, dle přílohy k 
usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Petru Hájkovi
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Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

1.1. starostovi města, předložit zastupitelstvu města dokumentaci v rozsahu územního řízení 

dle bodu I. tohoto usnesení k dalšímu posouzení.

Termín: 28.2.2021

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

1604/75/RM/2020 STA/2 - Dům dětí a mládeže - informace o průběhu jednání mezi 

objednatelem a zhotovitelem stavby

I. Rada města bere na vědomí

informaci starosty města o dosavadním průběhu výstavby Domu dětí a mládeže v areálu bývalé Perly 

01.

II. Rada města pověřuje

starostu města P. Hájka a místostarostu J. Preclíka k dalšímu konkrétnímu jednání se zhotovitelem 

stavebních prací a se zhotovitelem projektové dokumentace, dle přílohy k usnesení RM.

[ 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 A N Z CH

Petr Hájek x x x x x x

Jiří Preclík x x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x x

Matouš Pořický x x x x x x

Anna Škopová x x x x x x

Luboš Bäuchel x x x x x x

Jan Pokorný x x x x x x

6 1 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 A N Z CH

Petr Hájek x x x x x x

Jiří Preclík x x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x x

Matouš Pořický x x x x x x

Anna Škopová x x x x x x

Luboš Bäuchel x x x x x x

Jan Pokorný x x x x x x

7 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 A N Z CH

Petr Hájek x x x x x x

Jiří Preclík x x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x x

Matouš Pořický x x x x x x

Anna Škopová x x x x x x

Luboš Bäuchel x x x x x x

Jan Pokorný x x x x x x

7 7 7 7 7 7

1583

1572 1573 1574 1575

Záznam o pr ůběhu hlasování ze 75. sch ůze Rady m ěsta Ústí nad Orlicí ze dne 30.11.2020

1567Program 1568 1569

1578 1579

1571

1577

1570

1576

15821580 1581

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 A N Z CH

Petr Hájek x x x x x x

Jiří Preclík x x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x x

Matouš Pořický x x x x x x

Anna Škopová x x x x x x

Luboš Bäuchel x x x x x x

Jan Pokorný x x x x x x

7 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 A N Z CH

Petr Hájek x x x x x x

Jiří Preclík x x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x x

Matouš Pořický x x x x x x

Anna Škopová x x x x x x

Luboš Bäuchel x x x x x x

Jan Pokorný x x x x x x

7 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 A N Z CH

Petr Hájek x x x x x x

Jiří Preclík x x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x x

Matouš Pořický x x x x x x

Anna Škopová x x x x x x

Luboš Bäuchel x x x x x x

Jan Pokorný x x x x x x

2 5 7 7 7 7 7

15891584 1585 1586

1590 1591 1592 1593 1594 1595

1587

1596
(nevzniklo)

1597 1598 1599 1600

1588

1601

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

1602 1603 1604

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


