
Usnesení bylo: PŘIJATO

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ
72. schůze Rady města Ústí nad Orlicí

konané dne 26.10.2020

1486/72/RM/2020 OŠKCP/1 - Návrh na poskytnutí individuální finanční neinvestiční dotace z
rozpočtu města Ústí nad Orlicí 2020

I. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí individuální účelové neinvestiční finanční dotace z rozpočtu
města 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o  poskytnutí této individuální dotace dle příloh č. 1 a 2 k
usnesení RM spolku Orel jednota Ústí nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Zborovská 971, IČO 07674724,
na projekt "Pořízení nůžkového stanu a pivních setů" ve výši 10.000 Kč.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

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

Termín: 26.11.2020

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

1487/72/RM/2020 OŠKCP/2 -  Určení  škol  a  školských zařízení  k  vykonávání  péče o  děti  a
mládež za nouzového stavu - opatření hejtmana Pardubického kraje

I. Rada města bere na vědomí
Opatření hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne
13. 10. 2020 vydaného na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 č. 1033 o
přijetí  krizového  opatření.  Tímto  opatřením hejtmana  jsou s  účinností  od  14.  10.  2020  určeny  k
vykonávání nezbytné péče o děti a  mládež  ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou
zaměstnanci vybraných profesí, následující školy zřizované městem Ústí nad Orlicí:
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Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332, IČO 75018446

a

Mateřská škola KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí, Dělnická 67, IČO 75017318

II. Rada města bere na vědomí
Dodatek  č.  1  k  opatření  hejtmana  Pardubického  kraje  o  vykovávání  péče  o  děti   a  mládež  za
nouzového stavu ze dne 13.10.2020. Tímto dodatkem se s účinností od 19.10.2020 rozšiřuje seznam
určených škol a školských zařízení k vykonávání péče o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové
situace vykovávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce o následující školu zřizovanou městem Ústí
nad Orlicí:

Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348, IČO 75017393.

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

1488/72/RM/2020 OŠKCP/3 - Smlouva o nájmu nemovité věci - Ústecký advent 2020

I. Rada města schvaluje
smlouvu o nájmu nemovité věci mezi městem Ústí nad Orlicí, se sídlem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, IČ:
00279676,   jako  pronajímatelem a  Františkem Paldusem,  se  sídlem Orel  52,  IČ:  88391485,  jako
nájemcem. Předmětem smlouvy  je  nájem nemovité  věci  -  části  Mírového náměstí  -   za  účelem 
zajištění občerstvení v rámci Ústeckého adventu 2020, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru ŠKCP zajistit uzavření smlouvy o nájmu dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 23.11.2020

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

1489/72/RM/2020 OŠKCP/4 - Změna závazných ukazatelů PO v oblasti školství a rozpočtové
opatření

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

Základní umělecká škola Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí
Příspěvek na investice v částce 600.000,- Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se zvyšují investiční výdaje v závazném ukazateli
příspěvek  příspěvkové  organizaci  Základní  umělecká  škola  a  snižují  výdaje  v  závazném ukazateli
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rezerva finančního odboru dle návrhu rozpočtového opatření č. 9098 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: 6.11.2020

2. Ing. Petře Brejšové

2.1. vedoucí finančního odboru, realizovat schválené RO č. 9098 dle bodu II. tohoto usnesení.

Termín: 6.11.2020

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

1490/72/RM/2020 OSS/1 - Prodloužení nájemních smluv

I. Rada města schvaluje
prodloužení nájemních smluv

1. na byt č. 4, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Rámech 207, s I░░░░ L░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ ,
do 31. 12. 2020.

2. na byt č. 6, na adrese Ústí nad Orlicí, Pražská 77, s manželi R░░░░ Č░░░░ ░░ , nar.░░░░
░░░ a B░░░░ Č░░░░ ░░░ , nar. ░░░░ ░░░ , do 31. 12. 2020.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové

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

Termín: 6.11.2020

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

1491/72/RM/2020 OSS/2 - Uzavření nájemní smlouvy

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy

1. na byt č. 18, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Dukelská 300, s K░░░░ S░░░░ ░ ,
nar. ░░░░ ░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , do 31. 12. 2020.
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II. Rada města ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1.  vedoucí odboru sociálních služeb, zajistit odeslání podkladů k uzavření nájemní smlouvy.

Termín: 6.11.2020

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

1492/72/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 .. ............................................................... 32885886,35 Kč
z toho na službu domov pro seniory.... ..........................................17431885,00 Kč
z toho na službu domov se zvláštním režimem.................................14362563, 00 Kč
z toho na službu odlehčovací služba ..................................................912398,35 Kč
z toho na službu odborné sociální poradenství ....................................179040,00 Kč
Z toho na odpisy majetku zřizovatele ................................................501700,00 Kč
Dotace na investice ................................................................................... 0 Kč
Odvod odpisů ............................................................................. .501700,00 Kč
Hospodářský výsledek ................................................................................ 0 Kč
Limit prostředků na platy .............................................................37741000,00 Kč
Limit mzdových prostředků včetně OON* ......................................39496000,00 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: 30.10.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
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1493/72/RM/2020 FIN/1 - Návrh rozpočtových opatření

I. Rada města schvaluje

1. rozpočtové  opatření  k  rozpočtu  roku  2020,  kterým  se  navyšují  příjmy  v  závazném
ukazateli Pronájem pozemků ve výši 250.000 Kč a snižují příjmy v závazných ukazatelích:

Zřízení služebnosti (věcná břemena) ve výši 100.000 Kč
Prodej nemovitostí - bytový fond ve výši 150.000 Kč

 dle návrhu rozpočtového opatření č. 9090 v příloze usnesení RM.

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

Dotace přijaté ve výši 200.000 Kč
Ostatní činnost v sociální oblasti ve výši 12.124 Kč
Parkovací automaty ve výši 30.000 Kč

a snižují příjmy v závazných ukazatelích:

Daň z příjmu FOSVČ - sdílená ve výši 150.000 Kč
Daň z přidané hodnoty ve výši 92.124 Kč

 dle návrhu rozpočtového opatření č. 9091 v příloze usnesení RM.

3. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se navyšují příjmy v závazném ukazateli -
Neinvestiční dotace  z  kraje  (provoz  infocentra) ve  výši 108.114 Kč a  zároveň se navyšují
výdaje v závazných ukazatelích:

Provoz informačního centra včetně nákupu zboží ve výši 98.114 Kč  
Rezervy rozpočtu ve výši 10.000 Kč

dle návrhu rozpočtového opatření č. 9096 v příloze usnesení RM.

4. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se navyšují příjmy v závazném ukazateli
Dotace na výkon sociální práce  a zároveň se navyšují výdaje v závazném ukazateli Rezervy
rozpočtu ve výši 82.856 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9100 v příloze usnesení RM.

5. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se navyšují výdaje v závazném ukazateli
Příspěvek příspěvkové organizaci Domov důchodců Ústí nad Orlicí a zároveň se snižují výdaje v
závazném ukazateli Rezervy rozpočtu ve výši  923.818 Kč  dle návrhu rozpočtového opatření
č. 9102 v příloze usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové
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1.1. vedoucí finančního odboru, realizovat schválená rozpočtová opatření uvedená v bodě I.
tohoto usnesení.

Termín: 31.10.2020

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

1494/72/RM/2020  FIN/2  -  Směrnice,  kterou  se  stanovují  zásady  řízení  příspěvkových
organizací zřízených městem Ústí nad Orlicí

I. Rada města vydává

1. Směrnici, kterou se stanovují zásady řízení příspěvkových organizací zřízených městem Ústí
nad Orlicí - dle přílohy k usnesení.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, zajistit seznámení ředitelů příspěvkových organizací s přijatou
směrnicí.

Termín: 15.11.2020

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

1495/72/RM/2020 FIN/3 - Poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ústí
nad Orlicí

I. Rada města rozhoduje
o  poskytnutí  neinvestiční  dotace  ve  výši  45.000  Kč  zapsanému  spolku  Oblastní  spolek  Českého
červeného  kříže,  Kopeckého  840,  562  01  Ústí   nad  Orlicí,  IČO  00426261,  určené  na  financování
projektu Oprava vnitřních prostor budovy OS ČCK Ústí nad Orlicí a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí předmětné dotace ve znění dle přílohy k usnesení rady města.

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se navyšují výdaje v závazném ukazateli Výdaje na
dotace a zároveň snižují výdaje v závazném ukazateli Rezerva rozpočtu ve výši 45.000 Kč dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9091 v příloze k usnesení RM.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, zajistit uzavření smlouvy a následně i poskytnutí dotace dle
bodu I. tohoto usnesení.
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Termín: 15.11.2020

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

1496/72/RM/2020 FIN/4 - Vyřazení pohledávky z účetní evidence

I. Rada města rozhoduje
o vyřazení nedobytných pohledávek za dlužné nájemné v hodnotě:

6.308 Kč, kterou město eviduje za  zemřelým dne  28.10.2004
7.545 Kč, kterou město eviduje za , zemřelou dne 29.11.2018

z účetní evidence města Ústí nad Orlicí.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí  finančního  odboru,  zajistit  vyřazení  nedobytné  pohledávky  z  účetní  evidence
města.

Termín: 31.10.2020

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

1497/72/RM/2020 FIN/5 - Směrnici pro odpisování majetku a odpisový plán města Ústí nad
Orlicí

I. Rada města vydává

1. Směrnici pro odpisování majetku a odpisový plán města Ústí nad Orlicí dle přílohy k usnesení.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, zajistit seznámení ředitelů příspěvkových organizací s přijatou
směrnicí.

Termín: 15.11.2020

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

1498/72/RM/2020 OKT/1 - Výsledná cena elektrické energie pro rok 2021 pro Město Ústí nad
Orlicí a dotčené příspěvkové organizace a založenou společnost

I. Rada města bere na vědomí
výslednou jednotkovou cenu elektrické energie pro rok 2021 ve výši 1.309,09 Kč/MWh bez DPH, která
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byla určena váženým průměrem výsledků cen elektrické energie realizovaných postupným nákupem na
základě Příkazní smlouvy evid.č. 0040/1S/2020, dle přílohy k tomuto usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Radomíře Hájkové

1.1. vedoucí kanceláře tajemníka, seznámit s výší ceny elektrické energie pro rok 2021 věcně
příslušné  odbory  MěÚ a  dotčené  příspěvkové  organizace  a  založenou společnost, dle
bodu I. tohoto usnesení RM.

Termín: 31.12.2020

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

1499/72/RM/2020 OKT/2 - Návrh na schválení rozpočtového opatření

I. Rada města schvaluje

1. rozpočtové  opatření v  ORJ 009 Kancelář  tajemníka  ve  schváleném rozpočtu na  rok 2020,
kterým se  přesouvají  finanční  prostředky  v  rámci závazného ukazatele   INFORMATIKA  z
běžných výdajů na kapitálové, dle Návrhu na změnu rozpočtu č. 9086/2020, který je přílohou k
usnesení RM.

2. 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 INFORMATIKA (nasazení nadstavby rezervačního systému objednávání klientů na
vybraná pracoviště Městského úřadu Ústí nad Orlicí) ve výši 180.000 Kč, dle Návrhu na změnu
rozpočtu č. 9103/2020, který je přílohou k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 6.11.2020

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

1500/72/RM/2020 MPO/1 - Smlouva o výpůjčce movité věci - Městské muzeum

I. Rada města schvaluje
smlouvu o  výpůjčce  mezi Městem Ústí nad Orlicí,  IČO: 00279676, Sychrova  16, 562 01 Ústí  nad
Orlicí, jako půjčitelem a Městským muzeem v Ústí nad Orlicí, IČO: 00486329, 17. listopadu, 562 01 Ústí
nad Orlicí, jako výpůjčitelem. Předmětem výpůjčky je vývěsní skříňka č. 16 na p.p.č. 3170 a vývěsní
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skříňka č. 5 umístěná na plotě na ul. T.G. Masaryka u čp. 123 v Ústí nad Orlicí.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

1.1. zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce v daném termínu 

Termín: 30.10.2020

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

1501/72/RM/2020 MPO/ 2 - Záměr změny v nájemním vztahu - p.p.č.  920/3 v k.ú. Ústí nad
Orlicí

I. Rada města schvaluje
záměr změny v nájemním vztahu smlouvy o nájmu nemovitosti, jejímž předmětem je pronájem části
p.p.č. 920/3 v obci a k. ú. Ústí nad Orlicí, spočívající ve snížení pronajaté plochy, dle přílohy k usnesení
RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 31.10.2020

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

1502/72/RM/2020 MPO/3 - Záměr pronájmu části p.p.č.  581/1 v obci Ústí nad Orlicí a k.ú.
Oldřichovice u Ústí nad Orlicí

I. Rada města neschvaluje
záměr pronájmu části p.p.č. 581/1 v obci Ústí nad Orlicí a k. ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí za účelem
rozšíření a oplocení zahrady na základě žádosti V░░ B░░░░ ░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░ , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, odpovědět žadateli ve smyslu jednání rady města.

Termín: 31.10.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
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1503/72/RM/2020 MPO/4 - Kupní smlouva - st.p.č. 786/2 v k. ú. Knapovec

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města  schválit  uzavření  kupní  smlouvy  mezi  Městem Ústí  nad  Orlicí,  IČ:  00279676,
Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako prodávajícím, a manželi Z░░░░ ░ a I░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako kupujícími. Předmětem smlouvy je prodej p.p.č. 786/2 v k.ú.
Knapovec za kupní cenu ve výši 80.910 Kč, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí  majetkoprávního  odboru,  předložit  kupní  smlouvu  do  zastupitelstva  města  v
daném termínu.

Termín: 7.12.2020

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

1504/72/RM/2020 MPO/5 - Záměr směny - rekonstrukce parkoviště RIETER

I. Rada města schvaluje
záměr směny p.p.č. 1950/4 v k. ú. Ústí nad Orlicí ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676,
Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, za p.p.č. 1950/11 v k.ú. Ústí nad Orlicí ve vlastnictví Rieter CZ
s.r.o., IČO: 60112301, Moravská 519, 562 01 Ústí nad Orlicí, dle přílohy usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 6.11.2020

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

1505/72/RM/2020 ORM/1 - Dodatek č.  1 smlouvy o poskytnutí služby - Tvorba a zpracování
aktualizace strategického plánu Města Ústí nad Orlicí

I. Rada města schvaluje
dodatek číslo  1 smlouvy o poskytnutí služby "Tvorba  a  zpracování aktualizace  strategického plánu
Města Ústí nad Orlicí" mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí,
jako objednatelem a společností AQE advisors, a.s., IČ: 26954770, třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00
Brno, jako zhotovitelem "Tvorba a zpracování aktualizace strategického plánu Města Ústí nad Orlicí",
kterým se posouvá termín dokončení předmětu smlouvy, dle přílohy k usnesení RM.

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

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

Termín: 6.11.2020

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

1506/72/RM/2020 ORM/2- Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORM/2024/1/2020 na akci "MŠ
Pod Lesem Ústí nad Orlicí - zahrada v přírodním stylu"

I. Rada města schvaluje
dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. ORM/2024/1/2020 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova
16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností RoČe stav s.r.o., IČ: 02158035, Cyrila
Boudy 14444, Kročehlavy, 272 01 Kladno, 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: 30.10.2020

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

1507/72/RM/2020 ORM/3 - Rozpočtové opatření v ORJ 001 Odbor rozvoje města

I. Rada města schvaluje

1. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli
Oprava MŠ a ZŠ a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu ve výši
50.000 Kč, dle návrhu rozpočtového opatření č. 9093 v příloze usnesení RM.

2. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli
Veřejné prostory Perla 01 a zároveň snižují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu ve
výši 200.000 Kč, dle návrhu rozpočtového opatření č. 9095 v příloze usnesení RM.

3. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli
Projektová  a  inženýrská  činnost  a  zároveň  snižují  výdaje  v  závazném ukazateli  Rezervy
rozpočtu ve výši 250.000 Kč, dle návrhu rozpočtového opatření č. 9099 v příloze usnesení RM

4. 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
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Usnesení bylo: PŘIJATO

modernizace vzduchotechniky ve výši 700.000 Kč, dle návrhu rozpočtového opatření č. 9097 v
příloze usnesení RM

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 2.11.2020

[ 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

7 6 1 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

Záznam o průběhu hlasování ze 72. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 26.10.2020

1486Program 1487 1488

1497 1498

1490

1496

1489

1502

1491 1492 1493 1494 1495

1499 1500 1501

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 6 1 6 1 6 1

1503 1504 1505 1506 1507

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


