
Usnesení bylo: PŘIJATO

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ 
78. schůze Rady města Ústí nad Orlicí

konané dne 14.12.2020

1614/78/RM/2020 OSS/1 - Uzavření nájemních smluv

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemních smluv

1. na byt č. 5, o velikosti 0+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Letohradská 1417, s P░░░ H░░░░ ░ , 
nar. ░░░░ ░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , do 31. 3. 2021.

2. na byt č. 4, o velikosti 1+kk, na adrese Ústí nad Orlicí, Švermova 148, s D░░░░ F░░░░ ░ , 
nar. ░░░░ ░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , do 31. 3. 2021.

3. na byt č. 6, o velikosti 1+kk, na adrese Ústí nad Orlicí, Švermova 148, s M░░░░ W░░░░

░░░ , 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: 23.12.2020

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

1615/78/RM/2020 OSS/2 - Prodloužení nájemních smluv

I. Rada města schvaluje
prodloužení nájemních smluv

1. na byt č. 18, na adrese Ústí nad Orlicí, Dukelská 300, s K░░░░ S░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , do 

31. 12. 2022.

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

31. 3. 2021.

3.
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na byt č. 8, na adrese Ústí nad Orlicí, J. K. Tyla 1093, se Z░░░░ S░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ , 

do 31. 3. 2021.

4. na byt zvláštního určení č. 1, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1501, s H░░░ K░░░░ ░░ , 

nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2022.

5. na byt zvláštního určení č. 2, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1501, s M░░ V░░░░ , nar. 

░░░░ ░ , do 31. 12. 2022.

6. na byt zvláštního určení č. 9, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1501, s O░░░░ R░░░ , nar. 
░░░░ ░░ do 31. 12. 2022.

7. na byt zvláštního určení č. 10, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1501, s A░░░ R░░░░ ░░ , 

nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2022.

8. na byt zvláštního určení č. 11, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1501, s A░░░░ ░ K░░░░

░░░ , nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2022.

9. na byt zvláštního určení č. 13, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1501, se S░░░ H░░░░ ░ , 

nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2022.

10. na byt zvláštního určení č. 4, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1502, s F░░░░ ░ R░░░░ ░ , 

nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2022.

11. na byt zvláštního určení č. 5,  na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1502, s M░░ S░░░░ ░░ , 
nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2022.

12. na byt zvláštního určení č. 2, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1503, s M░░░░ ░ Č░░░░

░░ , nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2022.

13. na byt zvláštního určení č. 3, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1503, s J░░ R░░░░ , nar. 
░░░░ ░░ , do 31. 12. 2022.

14. na byt zvláštního určení č. 5, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1503, s E░░ J░░░░ ░ , nar. 

░░░░ ░░ , do 31. 12. 2022.

15. na byt zvláštního určení č. 6, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1503, s V░░░ F░░░░ , nar. 

░░░░ ░ , do 31. 12. 2022.

16. na byt zvláštního určení č. 11, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1503, s H░░░ B░░░░ ░ , 
nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2022.

17. na byt zvláštního určení č. 13, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1503, s H░░░ K░░░░ ░░ , 

nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2022.

18. na byt zvláštního určení č. 16, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1503, s M░░░░ ░ H░░░░ ,  
nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2022.
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19. na byt zvláštního určení č. 18, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1503, s H░░░ R░░░░ ░░ , 
nar. ░░░░ ░ , do 31. 12. 2022.

20. na byt zvláštního určení č. 15, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1432, s J░░░ V░░░░ , nar. 

░░░░ ░░ , do 31. 12. 2022.

21. na byt zvláštního určení č. 2, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1434, s J░░░░ J░░░░ ░ , 

nar. ░░░░ ░ , do 31. 12. 2022.

22. na byt zvláštního určení č. 12, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1434, s J░░░░ ░ H░░░░

░░ , nar. ░░░░ ░░░ , do 31. 12. 2022.

23. na byt zvláštního určení č. 13, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1434, s V░░░ K░░░░ ░ , 

nar. ░░░░ ░░░ , do 31. 12. 2022.

24. na byt č. 3, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 138, s J░░░░ ░ J░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , 

do 31. 12. 2022.

25. na byt č. 11, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 215, s A░░░ Z░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , do 

31. 12. 2022.

26. na byt č. 15, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 215, s L░░░░ T░░░░ ░░ , nar. ░░░░

░░░ , do 31. 12. 2022.

27. na byt č. 7, na adrese Ústí nad Orlicí, Svatopluka Čecha 1108, s J░░░░ ░ K░░░░ ░░ , nar. 
░░░░ ░░ , do 31. 12. 2022.

28. na byt č. 7, na adrese Ústí nad Orlicí, Svatopluka Čecha 1109, s manželi L░░░░ K░░░░ , nar. 

░░░░ ░░ a M░░░░ K░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2022.

29. na byt č. 13, na adrese Ústí nad Orlicí, Svatopluka Čecha 1109, s manželi F░░░░ ░ K░░░░ , 
nar. ░░░░ ░░ a M░░░░ K░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2022.

30. na byt č. 5, na adrese Ústí nad Orlicí, Švermova 178, s R░░░░ ░ Č░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , 

do 31. 12. 2022.

31. na byt č. 1, na adrese Ústí nad Orlicí, Třebovská 128, s M░░░░ T░░░░ ░░ , nar. ░░░░

░░░ , do 31. 12. 2022.

32. na byt č. 3, na adrese Ústí nad Orlicí, Třebovská 298, s J░░ T░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , do 

31. 12. 2022.

33. na stabilizační byt č. 1, na adrese Ústí nad Orlicí, U Hřiště 1416, s I░░ V░░░░ ░ ,  nar. ░░░░

░░ , do 31. 12. 2022.

34. na stabilizační byt č. 3, na adrese Ústí nad Orlicí, U Hřiště 1416, s E░░ L░░░░ , nar. ░░░░

░░░ , do 31. 12. 2022.
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35. na stabilizační byt č. 4, na adrese Ústí nad Orlicí, U Hřiště 1416, s M░░░░ U░░░░ , nar. 
░░░░ ░░ , do 31. 12. 2022.

36. na byt zvláštního určení č. 8, na adrese Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 105, se S░░░░ K░░░░

░ , nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2022.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. zajistit odeslání podkladů k uzavření nájemních smluv.

Termín: 22.12.2020

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

1616/78/RM/2020 OSS/3 - Souhlas s přijetím věcného daru pro Domov důchodců Ústí nad 
Orlicí

I. Rada města uděluje
předchozí písemný souhlas s přijetím věcného daru:

1. děkovných  balíčků pro zaměstnance od dobrovolnické iniciativy  "Energii lékařům".

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb administrativně zajistit předání souhlasu na základě 
tohoto usnesení.

Termín: 21.12.2020

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

1617/78/RM/2020 OŠKCP/1 - Individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí - Orlické 
sportovní sdružení

I. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí individuální účelové neinvestiční finanční dotace z rozpočtu 
města 2020 ve výši 25.000 Kč, včetně požadované výjimky na občerstvení, spolku Orlické sportovní 
sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z.s., IČO 00435821, sídlem Zborovská 213, 562 01 Ústí nad Orlicí, na 
projekt "Slavnostní vyhlášení Nejlepších sportovců okresu Ústí nad Orlicí za rok 2020" a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle příloh  k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace zajistit poskytnutí 
individuální účelové dotace včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto 
usnesení
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Termín: 30.12.2020

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

1618/78/RM/2020 OŠKCP/2 - Souhlas s posílením fondu investic z rezervního fondu ZŠ 
Třebovská

I. Rada města souhlasí
s posílením fondu investic z rezervního fondu Základní školy Ústí nad Orlicí, Třebovská 147, a to ve výši 
1.000.000 Kč.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru ŠKCP informovat ředitele ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská 147 o uděleném 
souhlasu s posílením fondu investic z rezervního fondu.

Termín: 21.12.2020

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

1619/78/RM/2020 OŠKCP/3 - Změna účelovosti poskytnutých příspěvků na projekty škol

I. Rada města schvaluje
změnu účelově poskytnutých příspěvků na projekty školy na neúčelově určené příspěvky na provoz 
těmto příspěvkovým organizacím města:

1. Mateřské škole Klubíčko Ústí nad Orlicí, Dělnická 67 se mění účelový příspěvek poskytnutý na 
projekty škol ve výši 7.500 Kč na neúčelově určený příspěvek na provoz. Výše příspěvku na 
provoz se nemění.

2. Mateřské škole Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200 se mění účelový příspěvek poskytnutý na projekty 
škol ve výši 8.000 Kč na neúčelově určený příspěvek na provoz. Výše příspěvku na provoz se 
nemění.

3. Mateřské škole Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348 se mění účelový příspěvek poskytnutý 
na projekty škol ve výši 10.000 Kč na neúčelově určený příspěvek na provoz. Výše příspěvku na 
provoz se nemění.

4. Základní škole Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 se mění účelový příspěvek poskytnutý na 
projekty škol ve výši 52.802 Kč na neúčelově určený příspěvek na provoz. Výše příspěvku na 
provoz se nemění.

5. Základní škole Ústí nad Orlicí, Komenského 11 se mění účelový příspěvek poskytnutý na 
projekty škol ve výši 25.000 Kč na neúčelově určený příspěvek na provoz. Výše příspěvku na 
provoz se nemění.

6. Základní škole Ústí nad Orlicí, Třebovská 147 se mění účelový příspěvek poskytnutý na projekty 
škol ve výši 20.000 Kč na neúčelově určený příspěvek na provoz. Výše příspěvku na provoz se 
nemění.
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7. Základní škole Ústí nad Orlicí, Školní 75 se mění účelový příspěvek poskytnutý na projekty škol 
ve výši 7.200 Kč na neúčelově určený příspěvek na provoz. Výše příspěvku na provoz se 
nemění.

8. Základní umělecké škole Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí se mění účelový příspěvek 
poskytnutý na projekty škol ve výši 34.000 Kč na neúčelově určený příspěvek na provoz. Výše 
příspěvku na provoz se nemění.

9. Domu dětí a mládeže Duha, Ústí nad Orlicí, Špindlerova 1167 se mění účelový příspěvek 
poskytnutý na projekty škol ve výši 15.000 Kč na neúčelově určený příspěvek na provoz. Výše 
příspěvku na provoz se nemění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru ŠKCP informovat dotčené ředitele škol a školských zařízení o 
změně účelovosti poskytnutých příspěvků na projekty škol dle bodu I. tohoto usnesení. 

Termín: 21.12.2020

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

1620/78/RM/2020 OŠKCP/4 - Změna a oprava závazných ukazatelů a rozpočtové opatření v 
oblasti školství

I. Rada města schvaluje

1. změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Jasánek, Ústí nad 
Orlicí, Nerudova 136 takto:
Příspěvek na provoz v částce 713.402 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

2. změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Základní škola Ústí nad Orlicí, 
Komenského 11 takto:
Příspěvek na provoz v částce 6.046.945,77 Kč
Účelový příspěvek na teplo v částce 383.000 Kč
Příspěvek na provoz celkem v částce 6.429.945,77 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

3. opravu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Základní škola Ústí nad Orlicí, 
Třebovská 147 - oprava usnesení č. 1574/75/RM/2020 ze dne 30.11.2020:
Příspěvek na provoz v částce 3.786.000 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 Komenského a zvyšují se provozní výdaje v závazném ukazateli 
rezerva školství ve výši 120.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9157 v příloze usnesení.

III. Rada města ukládá
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1. Ing. Lucii Felgrové

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

Termín: 21.12.2020

2. Ing. Petře Brejšové

2.1. vedoucí finančního odboru realizovat schválené rozpočtové opatření č. 9157 dle bodu II. 
tohoto usnesení.

Termín: 23.12.2020

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

1621/78/RM/2020 OŠKCP/5 - Udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě MŠ

I. Rada města povoluje
výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a §  2 odst. 3 a 5 vyhlášky 
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Mateřské škole Lentilka, Ústí 
nad Orlicí, Heranova 1348 ve 2. třídě na maximální počet 27 dětí na třídu na školní rok 2020/2021.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace informovat Krajský 
úřad Pardubického kraje a ředitelku školy o povolení výjimky z maximálního počtu dětí ve 
třídě.

Termín: 31.12.2020

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

1622/78/RM/2020 OŠKCP/6 - Odpuštění nájmu ústeckým školám na vlastní akce pořádané v 
kulturních zařízeních města, změny závazných ukazatelů Klubcentra 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 8.304.200 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

2. úhradu ve výši 500 Kč spolku  MALÁ SCÉNA Ústí nad Orlicí, IČO 22738258, na pokrytí 
nákladů vyplývajících z prominutí nájmu ústeckým školám v budově Malé scény za rok 2020 na 
základě usnesení ZM č. 331/2012 a dle dodatku číslo 1 Smlouvy o nájmu a zajištění technické 
správy nebytových prostor uzavřené mezi městem Ústí nad Orlicí a spolkem MALÁ SCÉNA Ústí 
nad Orlicí
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3. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se zvyšují provozní výdaje v závazném 
ukazateli Příspěvek příspěvkové organizaci Klubcentrum, v závazném ukazateli Dotace 
individuální na činnost a provoz spolku Malá scéna a v závazném ukazateli Rezervy OŠKCP 
(kultura) v celkové výši 100.000 Kč a zároveň se snižují provozní výdaje v závazném ukazateli  
Úhrada za odpuštění nájmu školám ve výši 100.000 Kč dle návrhu na změnu rozpočtu č. 
9158/2020 v příloze usnesení RM 

4. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se zvyšují provozní výdaje v závazném 
ukazateli Příspěvek příspěvkové organizaci Klubcentrum v rámci ORJ 4 - Školství, kultura, sport, 
cestovní ruch a propagace a zároveň se snižují provozní výdaje v rámci ORJ 9 - Kancelář 
tajemníka ve výši 28.600 Kč dle návrhu na změnu rozpočtu č. 9159/2020 v příloze usnesení RM

II. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru ŠKCP zajistit úhradu spolku MALÁ SCÉNA Ústí nad Orlicí za prominutí 
nájmu školám a změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizaci KLUBCENTRUM v Ústí 
nad Orlicí dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 30.12.2020

2. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 23.12.2020

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

1623/78/RM/2020 OKT/1 - Dodatek č. 3 ke kupní smlouvě číslo 71/2018 o dodávce a odběru 

tepelné energie

I. Rada města schvaluje

Dodatek č. 3 ke kupní smlouvě číslo 71/2018 o dodávce a odběru tepelné energie mezi Městem Ústí 
nad Orlicí, se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, jako kupujícím a společností 
TEPVOS, spol. s r.o., se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 25945793, jako 
prodávajícím. Předmětem tohoto dodatku je zejména odběr tepelné energie kupujícím v usměrňované 
ceně v jednotce Kč/GJ dle cenového rozhodnutí ERÚ platného pro kalendářní rok 2021, dle přílohy k 
usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Radomíře Hájkové

1.1. vedoucí kanceláře tajemníka, administrativně zajistit uzavření dodatku uvedeného v bodě 
I. tohoto usnesení.

Termín: 11.1.2021

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ] 
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1624/78/RM/2020 OKT/2 - Návrh na schválení rozpočtového opatření - OKT

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření ve schváleném rozpočtu na rok 2020, kterým se snižují výdaje závazného ukazatele 
ORJ 007 REZERVY ROZPOČTU a zároveň se navyšují výdaje v závazném ukazateli ORJ 009 SOCIÁLNÍ 
FOND (příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců od zaměstnavatele) ve výši 24.600 Kč, dle 
Návrhu na změnu rozpočtu č. 9153/2020, který je přílohou k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, realizovat schválená rozpočtová opatření uvedeáé v bodě I. 
tohoto usnesení, dle přílohy k usnesení RM.

Termín: 31.12.2020

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

1625/78/RM/2020 FIN/1 - Návrh rozpočtových opatření

I. Rada města schvaluje

1. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se navyšují příjmy v závazných ukazatelích:

• Příjmy spojené s pronájmem hrobových míst ve výši 200.000 Kč
• Daň z přidané hodnoty ve výši 700.000 Kč
• Daň z nemovitostí ve výši 55.000 Kč
• Daň z přidané hodnoty ve výši 2.280.000 Kč
• Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650.000 Kč

a zároveň se snižují výdaje v závazných ukazatelích:

• Daň z příjmu právnických osob ve výši 3.000.000 Kč
• Místní poplatek za komunální odpad ve výši 185.000 Kč

dle návrhu rozpočtového opatření č. 9162 v příloze usnesení RM.

2. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se snižuje financování rozpočtu a zároveň se 
navyšují příjmy v závazném ukazateli Neinvestiční dotace z kraje (ostatní) ve výši 28.080 Kč 
(stavba oplocenek v městských lesích) dle návrhu rozpočtového opatření č. 9163 v příloze 
usnesení RM.

3. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se navyšují výdaje v závazném ukazateli 
Rezervy rozpočtu a zároveň se navyšují příjmy v závazném ukazateli Dotace na opravu kaple ve 
výši 250.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9164 v příloze usnesení RM.

4. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se navyšují příjmy v závazném ukazateli 
Dotace z OP VVV (do škol) a zároveň se navyšují výdaje v závazaném ukazateli Příspěvek MŠ - 
Nerudova ve výši 237.402 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9165 v příloze usnesení RM.

5. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se navyšují výdaje v závazném ukazateli 
Rezervy rozpočtu a zároveň se navyšují příjmy v závazném ukazateli Dotace SFDI ve výši 
780.760 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9166 v příloze usnesení RM.
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6. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se navyšují výdaje v závazném ukazateli 
Rezervy rozpočtu a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Úroky z úvěrů ve výši 
600.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9167 v příloze usnesení RM.

7. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se snižují výdaje v závazném ukazateli 
Příspěvek příspěvkové organizaci Klubcentrum ve výši 155.000 Kč a zároveň se snižují příjmy v 
závazných ukazatelích:

• Neinvestiční dotace z kraje (ostatní) ve výši 35.000 Kč
• Dotace na kulturní aktivity ve výši 120.000 Kč

dle návrhu rozpočtového opatření č. 9168 v příloze usnesení RM.

8. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se navyšují výdaje v závazném ukazateli 
Rezervy rozpočtu a zároveň se navyšují příjmy v závazném ukazateli Dotace na OSPOD ve výši 
202.724 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9170 v příloze usnesení RM.

9. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se navyšují výdaje v závazném ukazateli 
Požární stanice - Knapovec a zároveň se navyšují příjmy v závazném ukazateli Neinvestiční 
dotace z kraje (ostatní) ve výši 54.000 Kč (vybavení pro hasiče) dle návrhu rozpočtového 
opatření č. 9171 v příloze usnesení RM.

10. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se navyšují příjmy v závazném ukazateli 
Daň z přidané hodnoty a zároveň se snižují příjmy v závazném ukazateli Projekt Společnými 
aktivitami za lepším partnerstvím ve výši 310.678,50 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 
9172 v příloze usnesení RM.

11. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se navyšují příjmy v závazném ukazateli 
Daň z přidané hodnoty a zároveň se snižují příjmy v závazném ukazateli Dotace z OPZ ve výši 
633 737,32 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9174 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: 18.12.2020

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

1626/78/RM/2020 ŽP/1 - Smlouva o dílo na výsadby keřů a trvalek v ulici Družstevní

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo na akci "Výsadba keřů a trvalek v ulici Družstevní" mezi zhotovitelem, Pavlem Hauptem, 
IČ: 63201038, Kunčice 274, 561 51 Letohrad a objednatelem městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, 
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí ve výši 183 748,70 Kč s DPH, dle přílohy usnesení RM.

II. Rada města ukládá
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1. Mgr. Tomáši Kopeckému

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

Termín: 31.12.2020

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

1627/78/RM/2020 SMM/1 - Obchodní podmínky prodeje dříví na pni formou elektronické 
aukce

I. Rada města schvaluje
Obchodní podmínky města Ústí nad Orlicí při prodeji dříví na pni formou elektronické aukce a uzavírání 
smluv o prodeji stojících stromů jako věci budoucí, dle vzoru smlouvy, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu správy majetku města, zajistit předání podmínek vedoucímu organizační složky 
Správy lesů města Ústí nad Orlicí.

Termín: 30.12.2020

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

1628/78/RM/2020 ORM/1 - Dodatek č. 2 k SOD č. ORM/2101/2/2020 - Rekonstrukce ul. 
Družstevní v Ústí nad Orlicí

I. Rada města schvaluje
dodatek číslo 2 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 snižuje celková cena díla o 497.385,29 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: 31.12.2020

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

1629/78/RM/2020 ORM/2 - Dodatek č. 2 k SOD č. ORM/2109/1/2020 - Rekonstrukce ul. Nová 
a Stavebníků

I. Rada města schvaluje
dodatek číslo 2 smlouvy o dílo číslo ORM/2109/1/2020 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: 
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27497976, Moravská 537, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem akce Rekonstrukce ul. Nová a 
Stavebníků, kterým se zvyšuje celková cena díla o 245.325,04 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: 31.12.2020

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

1630/78/RM/2020 ORM/3 - Schválení smlouvy o dílo číslo ORM/1991/1/2020 na akci "Dětské 

hřiště Hylváty"

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 "Dětské hřiště Hylváty", kterou 
podal uchazeč Bonita Group Service s.r.o., IČ: 27738795, Koráb 131, Tišnov, za nabídkovou cenu 
413.280,34 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje

smlouvu o dílo číslo ORM/1991/1/2020 mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 
24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností Bonita Group Service s.r.o., IČ: 27738795, se sídlem 
Koráb 131, 666 01 Tišnov, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je zhotovení akce "Dětské hřiště 
Hylváty" v ceně 413.280,34  Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, ve kterém dochází ke změně rozpočtové skladby v 
rámci ORG 1991 Okrajové části města Hylváty, kdy se zvyšují Běžné výdaje na ODPA 3429 na POL 5137 
ve výši 19.000,00 Kč a zároveň snižují běžné výdaje na ODPA 3699 na POL 5171 ve výši 414.000,00 
Kč a zároveň navyšují kapitálové výdaje na ODPA 3429 na POL 6122 ve výši 395.000,00 Kč, dle návrhu 
rozpočtového opatření č. 9169/2020 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: 28.12.2020

2. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 18.12.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, 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

5 2 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 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 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 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 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1

1630

1619 1620 1621 1622

1627 1628

Záznam o pr ůběhu hlasování ze 78. sch ůze Rady m ěsta Ústí nad Orlicí ze dne 14. 12. 2020

1614Program 1615 1616

1625 1626 1629

1618

1624

1617

1623

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


