
Usnesení bylo: PŘIJATO

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ 
88. schůze Rady města Ústí nad Orlicí

konané dne 12.4.2021

1818/88/RM/2021 OSS/1 - Souhlas s přijetím účelově určených finančních darů pro Centrum 
sociální péče města Ústí nad Orlicí

I. Rada města uděluje
předchozí souhlas s přijetím účelově určených finančních darů:

1. finančního daru 10.000 Kč od obce Řetová na provoz týdenního stacionáře,

2. finančního daru 10.000 Kč od obce Řetová na provoz pečovatelské služby,

3. finančního daru 10.000 Kč od manželů Chaloupkových na provoz pečovatelské služby.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové

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

Termín: 16.4.2021

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

1819/88/RM/2021 OSS/2 - Smlouva o poskytnutí reklamní plochy na sociální vůz

I. Rada města schvaluje
Smlouvu  mezi  městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676 jako 
objednatelem a společností Kompakt s.r.o., Českomoravská reklamní agentura se sídlem Jana Opletala 
683, 290 01 Poděbrady, IČ: 49551027, jako dodavatelem. Předmětem smlouvy je zakoupení reklamní 
plochy na sociálním voze pro Český červený kříž, v ceně 32.549 Kč včetně DPH, dle přílohy k usnesení 
RM.

II. Rada města schvaluje
v souvislosti s uzavřením smlouvy o prodeji reklamní plochy na sociální vůz rozpočtové opatření k 
rozpočtu roku 2021, kterým se snižují výdaje v závazném ukazateli Rezerva na dotace ORG 0228 ORJ 
008 a zvyšují se výdaje v závazném ukazateli Ostatní výdaje v sociální oblasti ORG 0016 ORJ 008 o 
částku 32.549 Kč, dle rozpočtového opatření č. 9039/2021 v příloze usnesení RM. 
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III. Rada města ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb, administrativně zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. 
tohoto usnesení.

Termín: 30.4.2021

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, realizovat schválené rozpočtové opatření uvedené v bodě II. 

Termín: 23.4.2021

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

1820/88/RM/2021 OŠKCP/1 - Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Podpora 
pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2021

I. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku FK Kerhartice - z.s., sídlem 
Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Sokolská 120, IČO 67443770 ve výši 8.300 Kč.

II. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Table Tennis Club Ústí nad 
Orlicí z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Žižkov 502, IČO 13583395 ve výši 48.550 Kč.

III. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Klub orientačního běhu Ústí 
nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Popradská 1290, IČO 22711015, ve výši 17.650 Kč.

IV. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Tělocvičná jednota Sokol 
Hylváty, sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty, Třebovská 108, IČO 00484946, ve výši 27.750 Kč.

V. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Tělocvičná jednota 
Sokol Ústí nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Lázeňská 576, IČO 47501472, ve výši 42.000 Kč.

VI. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní 
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smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Šachový klub Ústí nad Orlicí, 
z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Jana a Jos. Kovářů 1101, IČO 22890777, ve výši 32.400 Kč.

VII. Rada města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Modelářský klub - JUNIOR 
KLUB Ústí nad Orlicí p.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Kozinova 1136, IČO 71152482, ve výši 40.800 Kč.

VIII. Rada města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Český rybářský svaz, z.s., 
místní organizace Ústí nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty č. ev. 9370, IČO 13586319, ve výši 
12.600 Kč.

IX. Rada města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Hylváty, sídlem Ústí nad Orlicí, Třebovská 299, IČO 61238295, ve výši 15.000 Kč.

X. Rada města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Ski klub Ústí nad Orlicí, z.s., 
sídlem Ústí nad Orlicí, Letohradská 1359, IČO 00486141, ve výši 26.550 Kč.

XI. Rada města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku TJ Jiskra Hylváty, z.s., 
sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty, Za Vodou 47, IČO 44470011, ve výši 15.300 Kč.

XII. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční 
dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2021, 
včetně požadované výjimky na pohoštění, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, 
dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku FbK Orlicko - Třebovsko, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty, 
Dukelská 546, IČO 26635232, ve výši 360.700 Kč.

XIII. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční 
dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 
2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM 
spolku Sportovní klub JK SPORTS z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty, Pivovarská 424, IČO 02298937, 
ve výši 59.950 Kč.

XIV. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční 
dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2021, 
včetně požadované výjimky na pohoštění, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, 
dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku Tenisový klub Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, V 
Lukách 276, IČO 00528137, ve výši 109.450 Kč.

XV. Rada města doporučuje
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zastupitelstvu města schválit na základě předložených žádostí poskytnutí účelové neinvestiční finanční 
dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 
2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM 
spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Zborovská 213, IČO 
15028658, ve výši 440.900 Kč.

XVI. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční 
dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 
2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení 
RM spolku Basketbalový klub Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Třebovská 1057, IČO 
22762337, ve výši 159.100 Kč.

XVII. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční 
dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2021, 
včetně požadované výjimky na pohoštění, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, 
dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku Klub sportovní gymnastiky Ústí nad Orlicí z.s., sídlem Libchavy, 
Dolní Libchavy 89, IČO 22771506, ve výši 57.000 Kč.

XVIII. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční 
dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 
2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM 
spolku Tělocvičná jednota Sokol Kerhartice, sídlem Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Sokolská 120, IČO 
49317725, ve výši 72.000 Kč.

XIX. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční 
dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 
2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM 
spolku GOLF CLUB UNO, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Čs. armády 1181, IČO 26540851, ve výši 
95.350 Kč.

XX. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční 
dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 
2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM 
spolku SK Karate Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici 1208, IČO 26652480, ve výši 
99.100 Kč.

XXI. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují provozní výdaje v závazném ukazateli 
Rezerva OŠKCP - sport a zároveň se snižují provozní výdaje v závazném ukazateli Dotační program - 
sportovní činnosti ve výši 9.550 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9034 v příloze č. 4 k usnesení 
RM.

XXII. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit poskytnutí 
schválených finančních dotací z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti 
sportovních organizací v roce 2021 dle bodu I. až XI. tohoto usnesení.

Termín: 31.5.2021
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2. Ing. Lucii Felgrové

2.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, předložit 
zastupitelstvu města k projednání návrh na poskytnutí finančních dotací z dotačního 
programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2021 dle 
bodu XII. až XX. tohoto usnesení.

Termín: 19.4.2021

3. Ing. Petře Brejšové

3.1. vedoucí finančního odboru, zajistit realizaci schváleného rozpočtového opatření dle bodu 
XXI. tohoto usnesení.

Termín: 23.4.2021

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

1821/88/RM/2021 OŠKCP/2 - Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Rozvoj a údržba 
sportovišť v roce 2021

I. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle 
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí nad Orlicí, 
sídlem Ústí nad Orlicí, Lázeňská 206, IČO 70844755, ve výši 10.000 Kč.

II. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle 
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Černovír, sídlem Ústí nad 
Orlicí, Černovír 89,  IČO 61235181, ve výši 10.000 Kč.

III. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle 
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku FK Kerhartice - z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Sokolská 
120,  IČO 67443770, ve výši 15.000 Kč.

IV. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle 
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku TJ Knapovec, z.s. sídlem Ústí nad Orlicí, Knapovec 138, IČO 
44470037, ve výši 30.000 Kč.

V. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle 
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Havlíček v Kerharticích z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Kerhartice, 
Školní 153, IČO 49312294, ve výši 3.000 Kč.

VI. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle 
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příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Klub orientačního běhu Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, 
Popradská 1290, IČO 22711015, ve výši 4.000 Kč.

VII. Rada města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle 
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku TJ Sokol Černovír, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Černovír 76, IČO 
70918813, ve výši 35.000 Kč.

VIII. Rada města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle 
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku FFT Bikes, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Příkopy 146, IČO 22681051, 
ve výši 20.000 Kč.

IX. Rada města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle 
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Aeroklub Ústí nad Orlicí z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Oldřichovice 
101, IČO 13583417, ve výši 50.000 Kč.

X. Rada města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle 
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s.,  sídlem Ústí nad Orlicí, Jana a 
Jos. Kovářů 1101,  IČO 22890777, ve výši 20.000 Kč.

XI. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční 
dotace z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku TJ Jiskra Hylváty, z.s., sídlem Ústí 
nad Orlicí, Hylváty, Za vodou 47, IČO 44470011, ve výši 80.000 Kč.

XII. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční 
dotace z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku Table Tennis Club Ústí nad Orlicí z.s., 
sídlem Ústí nad Orlicí, Žižkov 502,  IČO 13583395, ve výši 93.000 Kč.

XIII. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové investiční finanční 
dotace z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2021, včetně požadované výjimky na 
investice, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM 
spolku Tělocvičná jednota Sokol Hylváty, sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty, Třebovská 108, IČO 00484946, 
ve výši 63.000 Kč.

XIV. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční 
dotace z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku Český rybářský svaz, z. s., místní 
organizace Ústí nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty č. ev. 9370,  IČO 13586319, ve výši 55.000 
Kč.

XV. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční 
dotace z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
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Usnesení bylo: PŘIJATO

o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku Tělocvičná jednota Sokol Kerhartice, 
sídlem Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Sokolská 120, IČO 49317725, ve výši 100.000 Kč.

XVI. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční 
dotace z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku Tenisový klub Ústí nad Orlicí, z.s., 
sídlem Ústí nad Orlicí, V Lukách 276, IČO 00528137, ve výši 212.000 Kč.

XVII. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují investiční 
výdaje a zároveň se snižují provozní výdaje v závazném ukazateli Dotační program - rozvoj a údržba 
sportovišť ve výši 63.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9033 v příloze k usnesení.

XVIII. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit poskytnutí 
schválených finančních dotací z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 
2021 včetně uzavření veřejnoprávních smluv dle bodu I. až X. tohoto usnesení.

Termín: 31.5.2021

2. Ing. Lucii Felgrové

2.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, předložit 
zastupitelstvu města k projednání návrh na poskytnutí finančních dotací z dotačního 
programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2021 dle bodu XI. až XVI. tohoto usnesení.

Termín: 19.4.2021

3. Ing. Lucii Felgrové

3.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, předložit 
zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření dle bodu XVII. tohoto 
usnesení.

Termín: 19.4.2021

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

1822/88/RM/2021 OŠKCP/3 - Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Podpora 
jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2021

I. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2021 a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM předsedovi 
Osadního výboru Černovír Ing. F░░░░ B░░░░ , nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░   ve výši 5.000 Kč.

II. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2021 
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a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM panu Janu 
Kubínovi, sídlem Třebovice 280, 561 24, IČO 73652075, ve výši 50.000 Kč.

III. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2021, včetně 
požadované výjimky na občerstvení, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle 
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký 
spolek Ústí nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Malé Hamry 355, IČO 67777899, ve výši 20.000 Kč.

IV. Rada města neschvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2021 a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 2 k usnesení RM spolku TAJV, 
z.s., sídlem Sportovní 158, Kluk, 290 01 Poděbrady,  IČO 09287094, ve výši 5.000 Kč.

V. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2021, 
včetně požadované výjimky na OON, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle 
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Cyklo - triatlon club Ústí nad Orlicí z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, 
Hylváty, Pod Lesem 245,  IČO 61239593, ve výši 20.000 Kč.

VI. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2021, 
včetně požadovaných výjimek na OON, občerstvení a prize money, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku FFT Bikes, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, 
Příkopy 146,  IČO 22681051, ve výši 50.000 Kč.

VII. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2021, 
včetně požadované výjimky na OON, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle 
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku AUTO KLUB ÚSTÍ NAD ORLICÍ v AČR, sídlem Ústí nad Orlicí, 
Hylváty, Pod Lesem 403, IČO 47501227, ve výši 20.000 Kč.

VIII. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2021 a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku LDT 
Zblovice, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici 1123, IČO 27020967, ve výši 9.600 Kč.

IX. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2021, 
včetně požadované výjimky na občerstvení, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, 
dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku TJ Knapovec, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Knapovec 138, IČO 
44470037, ve výši 6.000 Kč.

X. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2021, 
včetně požadované výjimky na stravné, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle 
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Černovír, sídlem Ústí nad 
Orlicí, Černovír 89, IČO 61235181, ve výši 19.000 Kč.
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XI. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2021 a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku SO 
UNO při Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad 
Orlicí, Lázeňská 206, IČO 67443761, ve výši 8.000 Kč.

XII. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2021, 
včetně požadovaných výjimek na občerstvení, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 
dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku TJ Sokol Černovír, z.s.,  sídlem Ústí nad Orlicí, Černovír 
76,  IČO 70918813, ve výši 11.000 Kč.

XIII. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2021 a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Orel 
jednota Ústí nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Zborovská 971, IČO 07674724, ve výši 14.000 Kč.

XIV. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2021 a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku 
Okresní fotbalový svaz Ústí nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Zborovská 213, IČO 22880437, ve výši 
5.000 Kč.

XV. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu 
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2021 a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku 
Aeroklub Ústí nad Orlicí z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Oldřichovice 101, IČO 13583417, ve výši 56.000 Kč.

XVI. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují provozní výdaje v závazném ukazateli 
Rezerva OŠKCP - sport a zároveň se snižují provozní výdaje v závazném ukazateli Dotační program - 
sportovní akce ve výši 6.400 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9031 v příloze č.3 k usnesení RM.

XVII. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit poskytnutí 
schválených finančních dotací z dotačního programu Podpora jednotlivých sportovních 
nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2021 dle bodu I. až III. a dle bodu 
V. až XV. tohoto usnesení.

Termín: 31.5.2021

2. Ing. Lucii Felgrové

2.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit 
informování žadatele o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace na projekt Sportovní den 
mládeže s TAJV v Ústí nad Orlicí, dle bodu IV. tohoto usnesení.

Termín: 30.4.2021
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Usnesení bylo: PŘIJATO

3. Ing. Petře Brejšové

3.1. vedoucí finančního odboru, zajistit realizaci schváleného rozpočtového opatření dle bodu 
XVI. tohoto usnesení.

Termín: 23.4.2021

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

1823/88/RM/2021 OŠKCP/4 - Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2021

I. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2021 včetně požadované výjimky 
na OON a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení 
RM Miroslavu Janouškovi, sídlem Nížkovice 69, IČO 12184489, ve výši 50.000 Kč.

II. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM  Janě Staňkové, sídlem Ústí nad 
Orlicí, Knapovec 122,  IČO 74616510, ve výši 20.000 Kč.

III. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM Mgr. Olze Čopianové, sídlem Ústí 
nad Orlicí - Hylváty, Dukelská 418,  IČO 01065319, ve výši 5.000 Kč.

IV. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM Ing. B░░░░ ░ G░░░░ ░░ , 
narozenému ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , ve výši 3.000 Kč.

V. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2021 včetně požadované výjimky 
na OON a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM 
Miroslavu Plíhalovi, sídlem Ústí nad Orlicí, Polská 1265, IČO 04014910, ve výši 15.000 Kč.

VI. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2021 včetně požadovaných 
výjimek na OON, dary a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k 
usnesení RM SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí I., sídlem Ústí nad Orlicí, Mistra 
Jaroslava Kociana 54, IČO 61238031, ve výši 50.000 Kč.

VII. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2021 včetně požadovaných 
výjimek na OON a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí těchto dotací, dle příloh č. 1 a 3 k 
usnesení RM MALÉ SCÉNĚ Ústí nad Orlicí, spolku, sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty, Pod Lesem 263, IČO 
22738258, ve výši 55.000 Kč.
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VIII. Rada města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM DS Vicena sídlem Ústí nad Orlicí, 
Staré Oldřichovice 14, IČO 26547350, ve výši 35.000 Kč.

IX. Rada města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM ALOU VIVAT smíšenému 
pěveckému sboru, sídlem Ústí nad Orlicí, Heranova 1245, IČO 49316851, ve výši 20.000 Kč.

X. Rada města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM DECHOVÉMU ORCHESTRU města 
Ústí nad Orlicí sídlem Ústí nad Orlicí, Východní 143, IČO 22687351, ve výši 20.000 Kč.

XI. Rada města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM Tanečnímu spolku Eva, sídlem Ústí 
nad Orlicí, Smetanova 1500, IČO 61235016, ve výši 15.000 Kč.

XII. Rada města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM Fotoklubu OKO Ústí nad Orlicí, 
sídlem Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 105, IČO 26619458, ve výši 10.000 Kč.

XIII. Rada města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM Spolku Mortem, sídlem Ústí nad 
Orlicí, Černovír 87, IČO 22879331, ve výši 8.000 Kč.

XIV. Rada města schvaluje

na základě předložených žádostí poskytnutí účelových finančních dotací z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí těchto dotací, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku Havlíček v Kerharticích z. 
s., sídlem Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Školní 153, IČO 49312294, ve výši 10.000 Kč.

XV. Rada města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku Orel Jednota Ústí nad Orlicí, 
sídlem Zborovská 971, IČO 7674724, ve výši 15.000 Kč.

XVI. Rada města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM Sboru Jednoty bratrské v Ústí nad 
Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, M. J. Kociana 53, IČO 44472749, ve výši 10.000 Kč.

XVII. Rada města schvaluje

na základě předložených žádostí poskytnutí účelových finančních dotací z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2021 včetně požadovaných 
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výjimek na OON, dary a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí těchto dotací, dle příloh č. 1 a 3 k 
usnesení RM Římskokatolické farnosti -  děkanství Ústí nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Kostelní 19, 
IČO 47501103, ve výši 75.000 Kč.

XVIII. Rada města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM Farnímu sboru Českobratrské církve 
evangelické ve Džbánově - Ústí nad Orlicí, sídlem Voděrady, Džbánov  4, IČO 70892652, ve výši 2.500 
Kč.

XIX. Rada města schvaluje

na základě předložených žádostí poskytnutí účelových finančních dotací z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2021 včetně požadovaných 
výjimek na OON a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí těchto dotací, dle příloh č. 1 a 3 k 
usnesení RM Petru Strákošovi, sídlem Ústí nad Orlicí, Horní Houžovec 66,  IČO 18838251, ve výši 
32.000 Kč.

XX. Rada města neschvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM Spolku členů a přátel folklórního 
souboru JARO Ústí nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Polní 1342 , IČO 64771491 ve výši 50.000 Kč.

XXI. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z 
dotačního programu Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 
2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 2 a 3 k usnesení   
SPOUSTI - Spolku pro organické Ústí, sídlem Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici 1272, IČO 26573466, ve výši 
40.000 Kč.

XXII. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit poskytnutí 
schválených finančních dotací z dotačního programu Podpora kulturních aktivit (kulturní a 
volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2021 dle bodu I. až XIX. tohoto usnesení.

Termín: 9.6.2021

2. Ing. Lucii Felgrové

2.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, předložit 
zastupitelstvu města k projednání návrh na poskytnutí finanční dotace z dotačního 
programu Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 
2021 dle bodu XXI. tohoto usnesení.

Termín: 19.4.2021

3. Ing. Lucii Felgrové

3.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, informovat 
žadatele Spolek členů a přátel folklórního souboru JARO Ústí nad Orlicí o neposkytnutí 
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účelové neinvestiční dotace z důvodu nesplnění podmínek dotačního programu, dle bodu 
XX. tohoto usnesení

Termín: 30.4.2021

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

1824/88/RM/2021 OŠKCP/5 - Návrh na poskytnutí individuální finanční neinvestiční dotace z 
rozpočtu města Ústí nad Orlicí 2021 do oblasti sportu

I. Rada města doporučuje

1. zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí individuální účelové 
neinvestiční finanční dotace z rozpočtu města 2021, včetně požadované výjimky na náklady 
spojené se zahraniční cestou, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o  poskytnutí této 
individuální dotace dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM panu J░░ H░░░░ ,  nar.  ░░░░ ░░ ,  
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , zastoupenému soudem jmenovaným opatrovníkem paní J░░░
H░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░ , na projekt "Podpora pro hendikepovaného plavce - autistu z Ústí 

nad Orlicí, na účasti na MS v plavání pro sportovce s vadou intelektu v brazilském Sao Paolu" ve 
výši 30.000 Kč.

2. zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují 
provozní výdaje v závazném ukazateli Rezerva OŠKCP - sport a snižují se provozní výdaje v 
závazném ukazateli Rezerva finančního odboru ve výši 30.000 Kč, dle návrhu rozpočtového 
opatření č. 9048 v příloze usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace předložit 
zastupitelstvu města k projednání návrh na poskytnutí individuální účelové neinvestiční 
finanční dotace a souvisejícího rozpočtového opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 19.4.2021

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

1825/88/RM/2021 OŠKCP/6 - Individuální dotace do oblasti památkové péče pro rok 2021

I. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční neinvestiční individuální dotace z rozpočtu 
města Ústí nad Orlicí pro rok 2021  a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální 
dotace dle příloh č. 1 a 2 k usnesení Ing. J░░░ H░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 
nar.░░░░ ░░ , na projekt "Rekonstrukce Hartmanovy vily" ve výši 20.000 Kč.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

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

Termín: 12.5.2021
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[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ] 

1826/88/RM/2021 OŠKCP/7 - Návrh na poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora 
údržby nemovitostí (nikoli kulturních památek) v městské památkové zóně v roce 2021

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční 
dotace z dotačního programu Podpora údržby nemovitostí (nikoli kulturních památek) v městské 
památkové zóně v roce 2021 a uzavření veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle příloh č. 1 
a 2 k usnesení Ing. M░░░ F░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na projekt "Rekonstrukce 

střešního pláště budovy čp. 151, Komenského, v Ústí nad Orlicí" ve výši 93.000 Kč.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, předložit 
zastupitelstvu města k projednání návrh na poskytnutí finanční dotace z dotačního 
programu Podpora údržby nemovitostí (nikoli kulturních památek) v městské památkové 
zóně v roce 2021 dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 19.4.2021

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

1827/88/RM/2021 OŠKCP/8 - Úprava platu řediteli Městského muzea v Ústí nad Orlicí

I. Rada města stanovuje
s účinností od 1.5.2021 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat řediteli Městského muzea v Ústí nad Orlicí PhDr. Radimu 
Urbánkovi, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace zajistit 
nový platový výměr řediteli Městského muzea v Ústí nad Orlicí dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 30.4.2021

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

1828/88/RM/2021 KR/1 - Vyhodnocení veřejné zakázky - dodávka dopravního automobilu pro 
JSDH Knapovec

I. Rada města rozhoduje
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru 
nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku dopravního automobilu pro 
jednotku SDH Knapovec, kterou podal uchazeč TECHSPORT s.r.o., IČ: 25524135, Pekařská 33, 602 00 
Brno, za nabídkovou cenu 1.162.665 Kč včetně DPH, dle přílohy k usnesení RM.  

II. Rada města schvaluje
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kupní smlouvu mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako 
kupujícím a společností TECHSPORT s.r.o., IČ 25524135, Pekařská 33, 602 00 Brno, jako prodávajícím. 
Předmětem smlouvy je dodávka dopravního automobilu pro jednotku SDH Knapovec v ceně 1.162.665 
Kč s DPH, dle přílohy k usnesení RM. 

III. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Dopravní 
automobil pro JSDH Knapovec - pořízení ve výši 812.665 Kč a snižují výdaje v závazných ukazatelích 
Požární stanice - výdaje hasiči ve výši 8.990 Kč a Rezervy rozpočtu ve výši 803.675 Kč, dle 
rozpočtového opatření č. 9038 v příloze usnesení RM.

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Josefu Nykodýmovi

1.1. útvaru krizového řízení, administrativně zajistit uzavření smlouvy uvedené v bodě II. 
tohoto usnesení.

Termín: 30.4.2021

V. Rada města ukládá

1. Ing. Josefu Nykodýmovi

1.1. útvaru krizového řízení, ve stanoveném termínu provést řádné vyúčtování přidělené 
účelové státní dotace.   

Termín: 31.12.2021

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

1829/88/RM/2021 OKT/1 - Servisní smlouva - MOPOS (FlowMon)

I. Rada města schvaluje

Smlouvu na služby technické podpory mezi Městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, 
IČ 00279676 jako uživatelem a společností MOPOS Communications, a.s., Rokycanova 2798, 530 02 
Pardubice, IČ 26222396 jako poskytovatelem. Předmětem smlouvy je poskytování služeb technické 
podpory na dodaný bezpečnostní systém monitorování síťového provozu FlowMon 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: 30.4.2021

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

1830/88/RM/2021 OKT/2 - Servisní smlouva - Scenario (Sophos)

I. Rada města schvaluje
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Smlouvu o poskytování servisních služeb mezi Městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad 
Orlicí, IČ 00279676 jako uživatelem a společností Scenario s.r.o., Pohraniční 1435/86, 703 00 Ostrava, 
IČ 29462177 jako poskytovatelem. Předmětem smlouvy je poskytování služeb technické podpory na 
dodaný bezpečnostní systém Sophos 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: 30.4.2021

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

1831/88/RM/2021 ŽP/1 - Schválení smlouvy o dílo na údržbu veřejného prostranství Kociánka

I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, 
jako objednatelem a firmou Aleš Haupt, IČ: 03832406, Kunčice 274, 561 51 Letohrad jako 
zhotovitelem. Předmětem této smlouvy je "Běžná údržba zeleně veřejného prostranství Kociánka" v 
ceně 596.125,60 Kč na období 1. 5. 2021 - 30. 4. 2023, ve znění připomínek RM.

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: 1.5.2021

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

1832/88/RM/2021 FIN/1 - Návrh rozpočtových opatření

I. Rada města schvaluje

1. v souvislosti s vývojem referenční úrokové sazby PRIBOR a skutečně uhrazenými úroky z úvěrů 
za 1. kvartál roku 2021 rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se snižují výdaje v 
závazném ukazateli Úroky z úvěrů a zároveň se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Rezervy 
rozpočtu ve výši 500.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9036 v příloze usnesení RM.

2. v souvislosti s přijetím vratky dotace na dopravní obslužnost rozpočtové opatření k rozpočtu 
roku 2021, kterým se zvyšují příjmy v závazném ukazateli Ostatní příjmy finančního odboru a 
zároveň se snižují příjmy v závazném ukazateli Dotace - přijaté o 27.972 Kč dle rozpočtového 
opatření č. 9037 v příloze usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 23.4.2021

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

1833/88/RM/2021 FIN/2 - Vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku z účetní 
evidence

I. Rada města doporučuje

1. zastupitelstvu města projednat podnět finančního odboru a odboru rozvoje města na vyřazení 
části nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku evidovaného na SU 042 z účetní 
evidence.

2. zastupitelstvu města schválit vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku 
evidovaného na SU 042 v celkové hodnotě 3.265.531.60 Kč z účetní evidence, dle přílohy k 
usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, předložit zastupitelstvu města k projednání návrhy uvedené v 
bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 19.4.2021

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

1834/88/RM/2021 FIN/3 - Poskytnutí daru Hasičskému sportovnímu klubu Ústí nad Orlicí, z.s.

I. Rada města rozhoduje
o poskytnutí peněžitého daru ve výši 30.000 Kč Hasičskému sportovnímu klubu Ústí nad Orlicí, z.s., 
se sídlem Hylváty /5, 562 03 Ústí nad Orlicí, IČO 26528801, určeného na organizační zajištění oslav 
50. výročí založení profesionálního sboru požární ochrany v Ústí nad Orlicí, zejména na vydání 
Almanachu.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru Hasičskému sportovnímu klubu Ústí nad Orlicí, z.s., 
se sídlem Hylváty /5, 562 03 Ústí nad Orlicí, IČO 26528801, určeného na organizační zajištění oslav 
50. výročí založení profesionálního sboru požární ochrany v Ústí nad Orlicí, zejména vydání 
Almanachu, ve znění dle přílohy k usnesení rady města.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, zajistit podepsání smlouvy.

Termín: 30.4.2021

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ] 
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1835/88/RM/2021 SMM/1 - Mimořádná dotace pro TEPVOS, spol. s r.o. na krytí ztráty 
sportovišť v roce 2020

I. Rada města bere na vědomí
vyúčtování dotační smlouvy za rok 2020 ve výši 16.112.374,00 Kč a žádost o doplatek dotace za 
uplynulý rok 2020 ve výši 1.761.262,00 Kč, předložené společností TEPVOS, spol. s r.o., IČ: 25945793, 
se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, ve věci krytí ztrátovosti sportovišť, dle přílohy k 
usnesení RM.

II. Rada města nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí doplatku dotace ve výši 1.761.262,00 Kč společnosti TEPVOS 
spol. s r.o., IČ: 25945793, se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, účelově určené 
na krytí ztráty sportovišť dle Smlouvy o poskytování dotace na krytí ztrátovosti sportovišť ze dne 23. 
10. 2008.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, předložit zastupitelstvu města k projednání 
návrh na poskytnutí dotace, dle bodu II. tohoto usnesení.

Termín: 19.4.2021

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

1836/88/RM/2021 SMM/2 - Schválení výzvy k podání nabídky na dodávku akce "Modernizace 
výtahu v ulici U Hřiště č.p. 1281, Ústí nad Orlicí" a jmenování komise pro otevírání obálek, jejich 
posuzování a hodnocení

I. Rada města schvaluje
výzvu a zadávací dokumentaci k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v rámci zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů na dodávku akce "Modernizace výtahu v ulici U Hřiště č.p. 1281, Ústí nad Orlicí", 
dle přílohy k usnesení RM.

II. 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 otvírání obálek, jejich posuzování a hodnocení k veřejné zakázce 
malého rozsahu "Modernizace výtahu v ulici U Hřiště č.p. 1281, Ústí nad Orlicí" ve složení:  člen komise 
- Matouš Pořický, Jiří Roušavý a Ing. Jiří Hruška, náhradník člena komise - Jiří Preclík, Bc. Alena 
Hudečková a Ing. Martin Pirkl, dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit zveřejnění výzvy k podání nabídky na 
veřejnou zakázku uvedenou v bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 16.4.2021

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ] 
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1837/88/RM/2021 SMM/3 - Dodatek č. 15 smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 30. 12. 
2010 a Dodatek č. 6 smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 26. 6. 2008

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 15 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 úprava 

splátkového kalendáře nájemného za měsíce březen až červen 2020, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 6 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, se sídlem 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jako nájemcem. Předmětem dodatku je úprava splátkového 

kalendáře nájemného za měsíce březen až červen 2020, 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: 30.4.2021

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

1838/88/RM/2021 SMM/4 - Souhlas s prodloužením podnájemní smlouvy

I. Rada města souhlasí
s prodloužením podnájemní smlouvy na byt zvláštního určení  č. 9 o velikosti 0+1, T. G. Masaryka 105, 
Ústí nad Orlicí, pro M░░░ Z░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , ░░░░ ░░░░ , do 

31. 10. 2021.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit odeslání souhlasu s prodloužením 
podnájemní smlouvy.

Termín: 23.4.2021

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

1839/88/RM/2021 SMM/5 - Záměr pronájmu pozemku p.č. 884 a budovy č.p. 15 v Horním 
Houžovci

I. Rada města schvaluje
záměr pronájmu pozemku p.č. 884 a budovy č.p. 15, která je součástí pozemku p.č.st. 103, vše v obci 
Ústí nad Orlicí a k.ú. Horní Houžovec, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
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1. Ing. Jiřímu Hruškovi

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

Termín: 16.4.2021

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

1840/88/RM/2021 SMM/6 - Uzavření nájemních smluv

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemních smluv

1. na byt č. 11, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 105, s L░░░░ M░░░ , 
nar. ░░░░ ░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , do 30. 6. 2021.

2. na byt č. 7, o velikosti 2+1, na adrese Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 174, s J░░░░ ░ M░░░░
░░░ , nar. ░░░░ ░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , do 30. 6. 2021.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1.  vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit odeslání podkladů k uzavření nájemních 
smluv.

Termín: 16.4.2021

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

1841/88/RM/2021 SMM/7 - Návrh rozpočtových opatření

I. Rada města schvaluje

1. v souvislosti s realizací opravy propojovacího chodníku ve Wolkerově údolí, rozpočtové opatření 
k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují výdaje  v závazném ukazateli Provoz a správa dalšího 
majetku města a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Údržba dětských hřišť a 
odpočinkových míst o 281.000 Kč dle rozpočtového opatření č. 9041 v příloze usnesení RM

2. v souvislosti s realizací vydláždění pojezdových pásů ze žulové dlažby od parkoviště ke kapli na 
hřbitově v Kerharticích, rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují výdaje v 
závazném ukazateli Provoz hřbitovů a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Údržba 
dětských hřišť a odpočinkových míst o 100.000 Kč dle rozpočtového opatření č. 9042 v příloze 
usnesení RM

3. v souvislosti s realizací opravy nezpevněných cest na hřbitově v Ústí nad Orlicí, rozpočtové 
opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Provoz hřbitovů a 
zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Údržba dětských hřišť a odpočinkových míst o 
80.000 Kč dle rozpočtového opatření č. 9043 v příloze usnesení RM.

II. Rada města ukládá
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1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, realizovat schválená rozpočtová opatření 
uvedená v bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 23.4.2021

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

1842/88/RM/2021 MPO/1 - Smlouva o bezúplatném převodu pozemku - Státní pozemkový 
úřad

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku mezi městem Ústí nad 
Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako nabyvatelem a Českou republikou - 
Státním pozemkovým úřadem, IČ: 01312774, Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, 128 00, jako 
převádějícím, jejímž předmětem je bezúplatný převod p.p.č. 624/12, p.p.č. 624/13 a p.p.č. 624/15 v 
obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, předložit smlouvu o bezúplatném převodu pozemku ke 
schválení zastupitelstvu města, dle bodu I.

Termín: 19.4.2021

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

1843/88/RM/2021 MPO/2 - Výpůjčka nemovitosti - amfiteátr

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitosti mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 
01 Ústí nad Orlicí, jako půjčitelem, a Petrem Strákošem, IČ: 18838251, Horní Houžovec 66, 562 01 Ústí 
nad Orlicí, jako výpůjčitelem, jejímž předmětem je pronájem části p.p.č. 1608/8  v obci a k.ú. Ústí nad 
Orlicí za účelem pořádání akcí "Bubeníci na Kociánce IV" dne 19.06.2021, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 30.4.2021

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

1844/88/RM/2021 MPO/3 - Smlouva o nájmu nemovité věci - Farmářské trhy

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 
24 Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem a Petrem Konopkem, IČ: 88050289, Klášterecká Lhota 43, 543 
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71 Klášterecká Lhota, jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části p.p.č. 2326/1 v obci a k.ú. 
Ústí nad Orlicí - Mírové náměstí - za účelem pořádání farmářských trhů za nájemné ve výši 1.000 Kč/trh 
+ paušální náklady na el. energii ve výši 350 Kč/trh + 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: 5.5.2021

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

1845/88/RM/2021 MPO/4 - Nálezy

I. Rada města rozhoduje

o využití nálezů, které ke dni 31.12.2020 na základě § 1051 - 1065 zákona č. 89/2012 Sb, občanský 
zákoník, nabylo město Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí do vlastnictví, 
dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, naložit s nálezy dle rozhodnutí rady města v daném 
termínu.

Termín: 30.6.2021

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

1846/88/RM/2021 MPO/5 - Kupní smlouva - prodej části pozemku p.p.č. 619/19 v k.ú. Dolní 

Houžovec

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 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░  jako kupujícím. Předmětem kupní smlouvy je prodej p.p.č. 619/44 a st.p.č. 120 vše v 

k.ú. Dolní Houžovec za kupní cenu ve výši 10.648 Kč, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, předložit návrh usnesení k projednání zastupitelstva 
města.

Termín: 19.4.2021

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

1847/88/RM/2021 MPO/6 - Záměr výpůjčky pozemku p.č. 65 v k.ú. Dolní Houžovec

I. Rada města schvaluje
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záměr výpůjčky pozemku p.č. 65 v k.ú. Dolní Houžovec na základě žádosti spolku Český rybářský svaz, 
z.s., místní organizace Ústí nad Orlicí, IČO: 13586319, Hylváty č.ev. 9370, 562 03 Ústí nad Orlicí, dle 
přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 30.4.2021

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

1848/88/RM/2021 MPO/8 - Záměr prodeje pozemků p.č. 1157/1 a p.č. 1146/3 vše v k.ú. 

Hylváty

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemků p.č. 1157/1 a p.č. 1146/3 vše v k.ú. Hylváty na 
základě žádosti R░░░░ R░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 19.4.2021

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

1849/88/RM/2021 MPO/9 - Kupní smlouva - prodej části pozemku p.p.č. 1062/27 v k.ú. 

Knapovec

I. Rada města schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad 
Orlicí, jako prodávajícím, a manželi P░░░ a V░░░ K░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

 jako kupujícím. Předmětem kupní smlouvy je prodej p.p.č. 1062/44 v k.ú. Knapovec za kupní cenu ve 
výši 68.250 Kč, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, předložit návrh usnesení k projednání zastupitelstva 
města.

Termín: 19.4.2021

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

1850/88/RM/2021 MPO/10 - Kupní smlouva na prodej pozemku p.p.č. 10 v k.ú. Hylváty
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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 společností Viziona s.r.o., IČ: 08733295, U 
Letiště 1461, 562 06 Ústí nad Orlicí, jako kupujícím. Předmětem kupní smlouvy je prodej p.p.č. 10 v 
k.ú. Hylváty za kupní cenu ve výši 281.500 Kč, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 19.4.2021

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

1851/88/RM/2021 MPO/11 - Smlouva o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku st.p.č. 
52/1, jehož součástí je stavba čp. 64 v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Ústí nad Orlicí, 
IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako budoucím prodávajícím, a společností Agrostav 
Ústí nad Orlicí, a.s., IČ: 47452943, Husova 774, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako budoucím kupujícím. 
Předmětem smlouvy o smlouvě budoucí kupní je prodej části st.p.č. 52/1 v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí za 
kupní cenu ve výši 6.200.000 Kč, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují příjmy v 
závazném ukazateli Prodeje pozemků a zároveň se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Rezervy 
rozpočtu o 6.200.000 Kč dle rozpočtového opatření č. 9045 v příloze usnesení RM.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 19.4.2021

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

1852/88/RM/2021 MPO/12 - Záměr prodeje jednotky č. 203/102 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů č. 
203/102 včetně podílu 927/10000 na společných částech budovy č.p. 202, 203 a na st.p.č. 256 vše v 
obci Ústí nad Orlicí, části obce Kerhartice a k.ú. Kerhartice nad Orlicí na základě žádosti R░░░░
S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé
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1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, informovat žadatele o rozhodnutí rady města v daném 
termínu.

Termín: 18.4.2021

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

1853/88/RM/2021 MPO/13 - Smlouva o zřízení věcného břemene - TEPVOS, spol. s r.o. - p.p.č. 
10 v k.ú. Hylváty

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, 
Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako povinným, a společností TEPVOS, spol. s r.o., IČO: 25945793, 
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako oprávněným. Předmětem smlouvy je věcné 
břemeno služebnosti inženýrské sítě - vodovodního řadu na p.p.č. 10 v k.ú. Hylváty, za jednorázovou 
finanční náhradu ve výši 1.210 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: 12.5.2021

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

1854/88/RM/2021 MPO/14 - Smlouvy o zřízení věcného břemene - Povodí Labe, státní podnik

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 
16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako oprávněným, a Povodím Labe, státní podnik, IČO: 70890005, 
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, jako povinným. Předmětem smlouvy 
je věcné břemeno služebnosti umístění stavby "Nový most přes Knapovecký potok v ulici Třebovská v 
Ústí nad Orlicí" na p.p.č. 1406/1 v k.ú. Hylváty, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 5.000 Kč 

osvobozenou od DPH (tj. 50 Kč/m2), 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: 12.5.2021

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

1855/88/RM/2021 MPO/15 - Darovací smlouva - spoluvlastnický podíl 1/2 na p.p.č. 2264 v k.ú. 
Ústí nad Orlicí

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, 
Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako obdarovaným, a  I░░░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako 
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dárcem. Předmětem smlouvy je převod spoluvlastnického podílu 1/2 na p.p.č. 2264 v 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: 19.4.2021

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

1856/88/RM/2021 MPO/16 - Kupní smlouva - p.p.č. 3151 a 3154/2 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, 
Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako prodávajícím, a ░░░░ S░░░ S░░░░ ░░ a░░░ J░░░░
S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako kupujícím. Předmětem smlouvy je prodej p.p.č. 

3151 a p.p.č. 3154/2 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí za kupní cenu ve výši 96.100 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: 19.4.2021

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

1857/88/RM/2021 MPO/17 - Kupní smlouva - ČEZ Distribuce, a.s.

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, 
Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako prodávajícím, a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 
24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, jako kupujícím. Předmětem smlouvy je prodej 
st.p.č. 3900 v k.ú. Ústí nad Orlicí, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 12.142,35 Kč včetně DPH, 
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: 19.4.2021

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ] 
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1858/88/RM/2021 MPO/18 - Smlouva o podmínkách provedení stavby - Pardubický kraj

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, 
Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako vlastníkem, a Pardubickým krajem, IČO: 70892822, 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, jako stavebníkem. Předmětem smlouvy jsou podmínky 
pro realizaci stavby "Modernizace silnice II/315 Hrádek - Ústí nad Orlicí" na p.p.č. 164/3, p.p.č. 166/2, 
p.p.č. 166/3 a p.p.č. 167/2 vše v k.ú. Kerhartice nad Orlicí, p.p.č. 36/1, p.p.č. 39 a p.p.č. 41/1 vše v 
k.ú. Gerhartice a p.p.č. 2259 v k.ú. Ústí nad Orlicí, dle přílohy usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 12.5.2021

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

1859/88/RM/2021 MPO/19 - Kupní smlouva - GasNet, s.r.o. - plynovodní přípojka 17. listopadu 
558

I. Rada města schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad 
Orlicí, jako kupujícím, a společností GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí 
nad Labem, jako prodávajícím. Předmětem smlouvy je prodej plynovodní přípojky NTL PE dn50 - Ústí 
nad Orlicí, 17. listopadu 558 na p.p.č. 2414/3 v k.ú. Ústí nad Orlicí za kupní cenu 5.000 Kč (osvobozeno 
od 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: 12.5.2021

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

1860/88/RM/2021 ORM/1 - Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. ORM/2110/1/2020 - PD Lokalita 
sídliště v Hylvátech a Parkoviště Hylváty

I. Rada města schvaluje
dodatek č. 4 smlouvy o dílo č. ORM/2110/1/2020 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 
16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností LAPLAN s.r.o., IČ: 29201691, Cejl 504/38, 
Zábrdovice, 602 00 Brno, jako zhotovitelem. Předmětem  dodatku je změna předmětu  smlouvy na  
zpracování projektové dokumentace a autorský dozor k akcím s názvem "Lokalita sídliště v Hylvátech" a 
"Parkoviště Hylváty", dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. arch. Evě Holáskové

1.1.
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vedoucí odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku číslo 4 smlouvy dle bodu I. tohoto 
usnesení.

Termín: 30.4.2021

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

1861/88/RM/2021 ORM/2 - Dodatek č. 1 k SOD č. ORM/2026/1/2020 - Úprava veřejného 
prostranství u automobilní školy na Dukle

I. Rada města schvaluje
dodatek číslo 1 smlouvy o dílo číslo ORM/2026/1/2020 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, 
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a firmou P S K , s.r.o. CHOCEŇ , IČ: 63220369, 
T. N. Kautníka 165, 565 01 Choceň, jako zhotovitelem akce "Úprava veřejného prostranství u 
automobilní školy na Dukle", kterým se rozšířuje a upřesňuje předmět díla a zvyšuje celková cena díla o 
29.739,- 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: 30.4.2021

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

1862/88/RM/2021 ORM/3 - Výzva a zadávací dokumentace - Obnova hřbitovní kaple 
Zmrtvýchvstání Páně v Knapovci

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 Obnova hřbitovní kaple 
Zmrtvýchvstání Páně v Knapovci, 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: 16.4.2021

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

1863/88/RM/2021 ORM/4 - Rozpočtové opatření v ORJ 001 Odbor rozvoje města

I. Rada města schvaluje

1. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli 
Kulturní dědictví nás spojuje a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu 
ve výši 300.000 Kč, dle návrhu rozpočtového opatření č. 9040 v příloze usnesení RM.
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2. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli 
Kulturní památky - cesta ke společnému poznání a zároveň snižují výdaje v závazném ukazateli 
Rezervy rozpočtu ve výši 350.000 Kč, dle návrhu rozpočtového opatření č. 9044 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: 16.4.2021

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

1864/88/RM/2021 ORM/5 - Strategický plán rozvoje města Ústí nad Orlicí

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Strategický plán rozvoje města Ústí nad Orlicí na léta 2021 - 2027, dle 
přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. arch. Evě Holáskové

1.1. vedoucí odboru rozvoje města, předložit zastupitelstvu města Strategický plán rozvoje 
města Ústí nad Orlicí na léta 2021 - 2027 dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 19.4.2021

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

1865/88/RM/2021 ORM/6 - Hodnocení a posouzení nabídek a schválení SOD - Rekonstrukce ul. 
Husova, I. etapa

I. Rada města rozhoduje
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 
"Rekonstrukce ul. Husova, I. etapa", kterou podal uchazeč HELP, silnice - železnice s.r.o., IČ: 
27497976, Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí, za nabídkovou cenu 1.862.086,23 Kč včetně 21% 
DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. ORM/2150/1/2021 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 
Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností HELP, silnice - železnice s.r.o., IČ: 27497976, Moravská 
537, 562 03 Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je zhotovení akce s názvem 
"Rekonstrukce ul. Husova, I. etapa", v ceně 1.862.086,23 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.
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Termín: 30.4.2021

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

1866/88/RM/2021 ORM/7 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/2106/1/2021 - Odstranění 
stavby č.p. 558 v ulici 17. listopadu v Ústí nad Orlicí (objekt bývalé plicní ordinace)

I. Rada města schvaluje
dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. ORM/2106/1/2021 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 
16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností PB SCOM s.r.o., IČ: 25397087, Radniční 28, 
753 01 Hranice, jako zhotovitelem. Předmětem  dodatku je úprava termínu plnění smlouvy na 
zhotovení akce "Odstranění stavby č.p. 558 v ulici 17. listopadu v Ústí nad Orlicí (objekt bývalé plicní 
ordinace)", dle přílohy k usnesení a ve znění připomínek RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. arch. Evě Holáskové

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

Termín: 30.4.2021

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

1867/88/RM/2021 STA/1 - Dohoda o narovnání na akci "Dům dětí a mládeže - Ústí nad Orlicí"

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dohodu o narovnání na akci "Dům dětí a mládeže - Ústí nad Orlicí" mezi 
městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a 
společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ: 25253361, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - 
Zelené Předměstí, jako zhotovitelem. Předmětem dohody je podrobná specifikace upraveného rozsahu 
díla, stanovení konečné ceny na celkových 82.467.606,49 Kč bez DPH a upřesněný termín dokončení 
stavebních prací do 31.7.2021, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu městu schválit rozpočtové opatření k rozpočtu 2021, kterým se zvyšují výdaje v 
závazném ukazateli Dům dětí a mládeže - výstavba a vybavení a zároveň snižují výdaje v závazném 
ukazateli Rezervy rozpočtu ve výši 3.600.000 Kč, dle návrhu rozpočtového opatření č. 9046 v příloze 
usnesení RM.

III. Rada města ukládá

1. Petru Hájkovi

1.1. starostovi města, předložit zastupitelstvu města k projednání návrh Dohody o narovnání a 
návrh rozpočtového opatření, dle bodu I. a II. tohoto usnesení.

Termín: 19.4.2021

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

1868/88/RM/2021 STA/2 - Revitalizace parku u Roškotova divadla
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I. Rada města bere na vědomí
dokončenou projektovou dokumentaci Revitalizace parku u Roškotova divadla v rozsahu pro územní 
řízení zpracovanou Ing. arch. Vladimírem Šolcem, Žárovka architekti, Křižíkova 788, Hradec Králové z 
dubna 2021, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Petru Hájkovi

1.1. starostovi města, předložit zastupitelstvu města dokumentaci dle bodu I. tohoto usnesení k 
dalšímu posouzení.

Termín: 19.4.2021

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

1869/88/RM/2021 STA/3 - Galerie současného umění s odkazem na textilní historii města

I. Rada města bere na vědomí
předložený koncept galerie současného umění s odkazem na textilní historii města s pracovním názvem 
"GALERIE PERLOU", dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města zahájit přípravu investičního záměru v rozsahu architektonické soutěže dle 
předloženého konceptu s pracovním názvem "GALERIE PERLOU - galerie současného umění s odkazem 
na textilní historii města" v areálu bývalé Perly 01 v Ústí nad Orlicí v rozsahu navrženého řešení varianty 
B, dle přílohy k usnesení a ve znění připomínek RM.

III. Rada města ukládá

1. Petru Hájkovi

1.1. starostovi města, předložit zastupitelstvu města k projednání návrh konceptu dle bodu I. 
tohoto usnesení.

Termín: 19.4.2021

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ] 
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č. usn./2021

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./2021

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 6 1 7 7

č. usn./2021

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 6 1 6 1

1831 1832 1834

Záznam o pr ůběhu hlasování ze 88. sch ůze Rady m ěsta Ústí nad Orlicí ze dne 12. 4. 2021

1818Program 1819 1820

1829 1830 1833

1822

1828

1821

1823 1824 1825 18271826

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



č. usn./2021

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./2021

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./2021

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 6 1 7

1838 1839 1840

1846

1852

1841 1842 1843 1844 1845

1836

1847 1848 1849 1850 1851

18371835

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



č. usn./2021

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./2021

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 6 1 7 7 7

č. usn./2021

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

1865 1866 1867 1868 1869

1859 1860 1861 1862 1863

1853 1854 1856 1857

1864

1855 1858

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


