
Usnesení bylo: PŘIJATO

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ 
93. schůze Rady města Ústí nad Orlicí

konané dne 7.6.2021

1951/93/RM/2021 OSS/1 - Souhlas s přijetím věcného daru pro Domov důchodců Ústí nad 
Orlicí

I. Rada města uděluje
předchozí souhlas s přijetím:

1. věcných darů  -  kompenzačních pomůcek - nízkého chodítka v hodnotě cca 1.500 Kč a 
invalidního vozíku v hodnotě cca 3.000 Kč.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové

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

Termín: 11.6.2021

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

1952/93/RM/2021 OŠKCP/1 - Návrh na udělení ocenění Cena města Ústí nad Orlicí

I. Rada města bere na vědomí
nominaci paní J░░░░  P░░░░ , nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , na ocenění Cena 

města Ústí nad Orlicí za dlouholetý přínos v oblasti kultury města Ústí nad Orlicí (divadelní herečka a 
režisérka spolku Vicena).

II. Rada města bere na vědomí
nominaci pana K░░ P░░ , nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , na ocenění Cena města 

Ústí nad Orlicí za celoživotní přínos v oblasti kulturního dění ve městě (loutkové a ochotnické divadlo).

III. Rada města bere na vědomí
nominaci paní L░░░░ H░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ , na ocenění Cena města 

Ústí nad Orlicí za dlouholetý přínos v oblasti kultury města Ústí nad Orlicí (pedagožka ZUŠ, hudebnice, 
zpěvačka, moderátorka).

IV. Rada města bere na vědomí
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nominaci pana Mgr. A░░░░ ░ G░░░░ , Ph.D., nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░ , na ocenění Cena města Ústí nad Orlicí za dlouholetý přínos v oblasti kultury města 

Ústí nad Orlicí (zejména v oblasti amatérského divadla).

V. Rada města bere na vědomí
nominaci pracovníků ve zdravotnictví v Ústí nad Orlicí na ocenění Cena města Ústí nad Orlicí za 
nasazení při boji s pandemií COVID - 19.

VI. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města poskytnout každému oceněnému Cenou města Ústí nad Orlicí dle bodů I. až IV. v 
roce 2021 finanční dar ve výši 5.000 Kč.

VII. 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 udělení ocenění Cena města Ústí nad Orlicí dle 
bodů I. až V. tohoto usnesení.

Termín: 21.6.2021

2. Ing. Lucii Felgrové

2.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, předložit 
zastupitelstvu města k projednání návrh na poskytnutí finančních darů dle bodu VI. tohoto 
usnesení.

Termín: 21.6.2021

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

1953/93/RM/2021 OŠKCP/2 - Návrh na udělení ocenění čestné občanství města Ústí nad Orlicí

I. Rada města bere na vědomí
nominaci na udělení ocenění čestné občanství města Ústí nad Orlicí in memoriam Q░░░ K░░░░ ░ , 
nar. ░░░░ ░ , sochaři, přednímu představiteli českého umění na přelomu 19. a 20. století.

II. Rada města bere na vědomí
nominaci na udělení ocenění čestné občanství města Ústí nad Orlicí in memoriam O░░░░ ░░░ D░░░░

░ , nar.░░░░ ░░ , nejmladšímu členu odboje, zástupci celé rodiny Dolečkovy z hájovny na Luhu 

(Bezpráví).

III. Rada města bere na vědomí
nominaci na udělení ocenění čestné občanství města Ústí nad Orlicí in memoriam K░░░ R░░░░ ░ , 
nar. ░░░░ ░░ , architektovi, výtvarníkovi, projektantovi národní kulturní památky - Roškotova divadla 

v Ústí nad Orlicí.

IV. Rada města bere na vědomí
nominaci na udělení ocenění čestné občanství města Ústí nad Orlicí in memoriam A░░░░ J░░░░ , nar. 
░░░░ ░░ , českému legionáři, rodáku z Ústí nad Orlicí, zajatému a popravenému v Arcu. 

V. Rada města bere na vědomí
nominaci na udělení ocenění čestné občanství města Ústí nad Orlicí in memoriam MUDr. F░░░░

B░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , ústeckému lékaři, jednateli Červeného kříže za 1. světové války.

VI. Rada města ukládá
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1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, předložit 
zastupitelstvu města k projednání návrhy na udělení ocenění čestné občanství města Ústí 
nad Orlicí dle bodů I. až V. tohoto usnesení.

Termín: 21.6.2021

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

1954/93/RM/2021 OŠKCP/3 - Návrh na udělení ocenění Počin roku

I. Rada města bere na vědomí
nominaci pana J░░░  Z░░░ , nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  a pana J░░░

 V░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , na ocenění Počin roku za vytvoření hry se zpěvy a 

tanci k 80. výročí založení ZUŠ Jaroslava Kociana s názvem Kroky po duhovém chodníku. Jde o největší 
společný projekt v dějinách školy pro 150 žáků ze všech uměleckých oborů.

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města poskytnout každému oceněnému dle bodu I. tohoto usnesení finanční dar ve výši 
3.000 Kč.

III. 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 udělení ocenění Počin roku, včetně poskytnutí 
finančních darů, dle bodů I. a II. tohoto usnesení.

Termín: 21.6.2021

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

1955/93/RM/2021 OŠKCP/4 - Návrh na poskytnutí individuální finanční neinvestiční dotace z 
rozpočtu města Ústí nad Orlicí 2021 do oblasti sportu

I. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí individuální účelové neinvestiční finanční dotace z rozpočtu 
města 2021, včetně požadované výjimky na OON,  a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 
individuální dotace dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku SK Karate Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí 
nad Orlicí, Na Štěpnici 1208, IČO 26652480  na projekt " Velká cena města Ústí nad Orlicí v karate" ve 
výši 30.000 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 do oblasti sportu včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 
bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 9.7.2021
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[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ] 

1956/93/RM/2021 OŠKCP/5 - Odvod z investičního fondu - Dům dětí a mládeže Duha

I. Rada města ukládá
dle § 28 odst. 9 písmena b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí, Špindlerova 
1167, sídlem Špindlerova 1167, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 725 54 291, odvod finančních prostředků z 
investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele ve výši 900.000 Kč. Uvedený odvod bude 
proveden převodem na bankovní účet města v termínu do 15.7.2021.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, informovat 
ředitelku Domu dětí a mládeže Duha o uloženém odvodu z prostředků investičního fondu 
dle bodu I. tohoto unesení.

Termín: 25.6.2021

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

1957/93/RM/2021 OŠKCP/6 - Individuální dotace do oblasti památkové péče pro rok 2021

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční 
individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro rok 2021 na projekt "Dotace na kulturní 
památku mimo památkovou zónu - Sanace podlah zasažených dřevomorkou v Bratrském sboru - 
nejstarším domě v Ústí nad Orlicí" a uzavření veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle 
příloh č. 1 a 2 k usnesení Sboru jednoty bratrské v Ústí nad Orlicí, se sídlem M. J. Kociana 53, Ústí nad 
Orlicí, IČO 44472749, ve výši 60.000 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 individuální finanční dotace dle 
bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 21.6.2021

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

1958/93/RM/2021 OŠKCP/7 - Udělení výjimky z maximálního počtu dětí ve třídě MŠ

I. Rada města povoluje
výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Mateřské škole Pastelka Ústí nad 
Orlicí, Knapovec 8 v jedné třídě na maximální počet 25 dětí na třídu na školní rok 2021/2022.

II. Rada města ukládá

Stránka 4 z 10



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

1. Ing. Lucii Felgrové

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

Termín: 30.6.2021

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

1959/93/RM/2021 OŠKCP/8 - Program regenerace MPZ na rok 2021 - dotace na základě 
Rozhodnutí Ministerstva kultury, smlouva o poskytnutí dotace

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č.j. MK 37196/2021 OPP ze 
dne 28. 05. 2021 v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 
zón 2021 poskytnutí účelové finanční dotace Římskokatolické farnosti - děkanství Ústí nad Orlicí, IČO 
47501103, Kostelní 19, Ústí nad Orlicí, ve výši 1.211.132 Kč dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, předložit ke 
schválení zastupitelstvu města uzavření veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace dle 
bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 21.6.2021

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

1960/93/RM/2021 DSS/1 - Příspěvek na provozování cyklobusů na území Pardubického kraje v 
období od 29.05.2021 do 30.09.2021

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města uzavřít s Pardubickým krajem Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na části 
území Pardubického kraje v období od 29.05.2021 do 30.09.2021 a úhradě nákladů s tím spojených ve 
výši 20.000 Kč.

II. Rada města ukládá

1. lic. Jaroslavu Škarkovi

1.1. vedoucímu odboru dopravy, SH a správních agend, předložit zastupitelstvu města ke 
schválení smlouvu uvedenou v bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 21.6.2021

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

1961/93/RM/2021 OKT/1 - Kupní smlouva VT 2021 Autocont

I. Rada města schvaluje
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Kupní smlouvu mezi Městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ 00279676 jako 
kupujícím a společností Autocont a.s., Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 
04308697 jako prodávajícím. Předmětem smlouvy je nákup kancelářských PC pro zaměstnance 
městského úřadu v ceně 401.280 Kč bez DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Čajkovi

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

Termín: 30.6.2021

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

1962/93/RM/2021 FIN/1 - Návrh rozpočtových opatření

I. Rada města schvaluje

1. v souvislosti s přijetím dotace na regionální funkce knihovny rozpočtové opatření k rozpočtu 
roku 2021, kterým se zvyšují příjmy v závazném ukazateli Dotace přijaté a zároveň se zvyšují 
výdaje v závazném ukazateli Příspěvek Městská knihovna ve výši 1.978.000 Kč dle návrhu 
rozpočtového opatření č. 9086 v příloze usnesení RM.

2. v souvislosti s pořízením dopravních značek pro hasiče v Černovíře rozpočtové opatření k 
rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Požární stanice - výdaje 
hasiči a zároveň se snižují výdaje  v závazném ukazateli Krizové řízení ve výši 5.000 Kč dle 
návrhu rozpočtového opatření č. 9087 v příloze usnesení RM.

3. v návaznosti na vývoj úrokové sazby rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se 
zvyšují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu a zároveň se snižují výdaje  v závazném 
ukazateli Úroky z úvěrů a bankovní poplatky ve výši 600.000 Kč dle návrhu rozpočtového 
opatření č. 9096 v příloze usnesení RM.

4. v souvislosti s plněním rozpočtu v oblasti prodeje pozemků rozpočtové opatření k rozpočtu roku 
2021, kterým se zvyšují příjmy v závazném ukazateli Příjmy z prodeje pozemků a zároveň se 
snižují příjmy v závazném ukazateli Příjmy z dotací - nerozpočtovaných ve výši 200.000 Kč dle 
návrhu rozpočtového opatření č. 9097 v příloze usnesení RM.

5. v souvislosti s plněním rozpočtu v oblasti příjmů z úroků na účtech města rozpočtové opatření 
k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují příjmy v závazném ukazateli Příjmy z úroků na 
bankovních účtech a zároveň se snižují příjmy v závazném ukazateli Příjmy z dotací - 
nerozpočtovaných ve výši 2.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9098 v příloze usnesení 
RM.

II. Rada města doporučuje

1. zastupitelstvu města schválit v souvislosti se zajištěním nákupu zařízení pro nový dům dětí a 
mládeže odborem rozvoje města rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují 
výdaje v závazném ukazateli  Rezervy rozpočtu a zároveň se zvyšují příjmy v závazném 
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ukazateli Odvody příspěvkových organizací (Dům dětí a mládeže) ve výši 900.000 Kč dle návrhu 
rozpočtového opatření č. 9094 v příloze usnesení RM.

2. zastupitelstvu města schválit  v souvislosti s připravovaným pronájmem budovy nového domu 
dětí a mládeže rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují příjmy v závazném 
ukazateli Příjmy z pronájmu nebytových prostor (dům dětí a mládeže) a zároveň se zvyšují 
výdaje v závazném ukazateli Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže ve výši 1.103.284 Kč 
dle návrhu rozpočtového opatření č. 9095 v příloze usnesení RM.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, realizovat schválená rozpočtová opatření uvedená v bodě I. 
tohoto usnesení a připravit návrh rozpočtových opatření pro zastupitelstvo města dle bodu 
II. tohoto usnesení.

Termín: 31.5.2021

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

1963/93/RM/2021 ŽP/1 - Schválení dodatku č.1 smlouvy o dílo veřejné zakázky malého 
rozsahu na "Zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu Rychnov nad 
Kněžnou - Ústí nad Orlicí"

I. Rada města schvaluje
Dodatek č.1 Smlouvy o dílo mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad 
Orlicí, jako objednatelem a FOREST Management Service s.r.o., IČ: 16554825, Gočárova 504, Hradec 
Králové 500 02, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je úprava faktické výměry vzešlé ze zpracování 
díla a tedy i rozsahu díla na zpracování lesních hospodářských osnov (dále jen LHO) v zařizovacím 
obvodu "Rychnov nad Kněžnou - Ústí nad Orlicí" v obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí 
ve smyslu § 25 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v 
platném znění, (dále jen "lesní zákon"), na období od 1.1.2021 - 31.12.2030, a to pro všechny 
právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníky lesa o výměře do 50 ha, s výjimkou osob, které si podle 
ustanovení § 24 odst. 3 lesního zákona zadají zpracování lesního hospodářského plánu, dle přílohy k 
usnesení 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: 31.12.2019

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

1964/93/RM/2021 SMM/1 - Návrh rozpočtového opatření

I. Rada města schvaluje

1.
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rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se snižují výdaje v závazném ukazateli Provoz 
sportovišť - TEPVOS a zároveň se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Fontány - provoz a 
údržba ve výši 220.000,00 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9092/2021 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: 11.6.2021

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

1965/93/RM/2021 SMM/2 - Záměr prodeje družstevního bytu obálkovou metodou

I. Rada města schvaluje

1. Záměr prodeje družstevního bytu (převodu členského podílu v bytovém družstvu vztahujícího se 
k družstevnímu bytu) v domě ve vlastnictví Ústeckoorlického bytového družstva, č. 22 o velikosti 
1+1 v ulici Chodská čp. 1193 v Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení a ve znění připomínek RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zveřejnit záměr prodeje na úřední desce v 
daném termínu.

Termín: 11.6.2021

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

1966/93/RM/2021 ORM/1 - Hodnocení a posouzení nabídek a schválení SOD - Oprava cesty - 
Cakle

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 "Oprava 
cesty - Cakle", kterou podal uchazeč HELP, silnice - železnice s.r.o., IČ: 27497976, Moravská 537, 562 
03 Ústí nad Orlicí, za nabídkovou cenu 761.133,84 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. ORM/1910/10/2021 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 
"Oprava cesty - Cakle", v ceně 761.133,84 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: 25.6.2021

[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ] 

1967/93/RM/2021 ORM/2 - Schválení výzvy a zadávací dokumentace - Parkoviště Kladská

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, na zhotovitele akce s názvem Parkoviště 
Kladská, 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: 15.6.2021

[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ] 

1968/93/RM/2021 ORM/3 - Schválení smlouvy o dílo č. ORM/1930/10/2021 - Veřejná 
infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01

I. Rada města schvaluje
v souladu s usnesením č. 1816/87/RM/2021 a uzavřenou Rámcovou dohodou č. ORM/1930/8/2021 
smlouvu o dílo č. ORM/1930/10/2021 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 
Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností A.B.V. spol. s r.o., IČ: 48154067, Vrbová 625, 562 03 
Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je provedení části akce s názvem "Veřejná 
infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01", v ceně 1.611.546,95 Kč včetně 21% DPH, dle 
přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá

1. Ing. arch. Evě Holáskové

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

Termín: 18.6.2021

[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ] 

1969/93/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 Malá 
scéna - statické zajištění a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Budova č.p. 558 v 
ulici 17. listopadu ve výši 16.000 Kč, dle návrhu rozpočtového opatření č. 9099/2021 v příloze 
usnesení a ve znění připomínek RM.

II. Rada města ukládá
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1. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 14.6.2021

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

1970/93/RM/2021 ORM/5 - Hodnocení a posouzení nabídek a schválení kupní smlouvy 
ORM/1930/11/2021 - Městský mobiliář ve veřejném prostoru v území Perla 01

I. Rada města rozhoduje
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem "Městský 
mobiliář pro veřejná prostranství v rámci území Perla 01", kterou podal uchazeč STREETPARK s.r.o., IČ: 
06077315, Ptáčov 40, 674 01 Třebíč, za nabídkovou cenu 697.459,- Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k 
usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
kupní smlouvu č. ORM/1930/11/2021 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 
Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností STREETPARK s.r.o., IČ: 06077315, Ptáčov 40, 674 01 
Třebíč, jako dodavatelem. Předmětem smlouvy je dodávka mobiliáře s názvem akce  "Městský mobiliář 
pro veřejná prostranství v rámci území Perla 01 ", v ceně 697.459,- Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k 
usnesení RM.

III. Rada města ukládá

1. Ing. arch. Evě Holáskové

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

Termín: 25.6.2021

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

6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1

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

6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1

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

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

1964 1965 1967

Záznam o pr ůběhu hlasování z 93. sch ůze Rady m ěsta Ústí nad Orlicí ze dne 7. 6. 2021

1951Program 1952 1953

1962 1963 1966

1955

1961

1954

1957 1958 196019591956

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

Petr Hájek x x x

Jiří Preclík x x x

Pavel Svatoš x x x

Matouš Pořický x x x

Anna Škopová x x x

Luboš Bäuchel x x x

Jan Pokorný x x x

5 2 6 1 6 1

197019691968

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


