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RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ
97. schůze Rady města Ústí nad Orlicí

 konané dne 12.7.2021

2022/97/RM/2021 OŠKCP/1 - Úprava platu ředitelce PO v oblasti školství
I. Rada města stanovuje

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 s účinností od 1.8.2021 plat paní Bc. Ivě Vávrové, ředitelce MŠ Ústí nad Orlicí, Pod
Lesem 290, 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 ředitelce MŠ Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290 dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 30.7.2021

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

2023/97/RM/2021 OŠKCP/2 - Jmenování členů školských rad při základních školách
I. Rada města jmenuje

v souladu s § 167 odst. 2) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů k 13.07.2021 členy školských rad při
základních školách:
Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332:
- Matouš Pořický, místostarosta,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
- Mgr. Luboš Bäuchel, radní a zastupitel města, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11:
- Ing. Michal Kokula, zastupitel města, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
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- Jiří Preclík, místostarosta, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147:
- Mgr. Jiří Holubář, zastupitel města, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
- Petr Vyčítal, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75:
- JUDr. Zdeněk Ešpandr,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
- Ing. Vladislav Fajt,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
 

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, informovat
ředitele dotčených škol a nové členy školských rad o jmenování dle bodu I. tohoto
usnesení.

Termín: 23.7.2021

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

2024/97/RM/2021 OŠKCP/3 - Změna závazných ukazatelů v oblasti školství
I. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže DUHA Ústí nad Orlicí,
Špindlerova 1167 takto:
Příspěvek na provoz v částce 1.420.784 Kč.
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

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

Termín: 30.7.2021

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

2025/97/RM/2021 OŠKCP/4 - Stanovení termínu a místa konání slavnostního večera ku
příležitosti předávání ocenění udělovaných městem v roce 2021
I. Rada města stanovuje

termín a místo konání slavnostního večera ku příležitosti předávání ocenění udělovaných městem (Cena
města Ústí nad Orlicí, Počin roku, Cena starosty města Ústí nad Orlicí a čestné občanství města Ústí nad
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Orlicí) v roce 2021. Předání cen se uskuteční ve čtvrtek 14. října 2021 v Roškotově divadle v Ústí nad
Orlicí.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, ve spolupráci s
Klubcentrem v Ústí nad Orlicí, zajistit v daném termínu prostory Roškotova divadla
pro konání slavnostního večera ku příležitosti předávání ocenění udělovaných městem v
roce 2021.

Termín: 23.7.2021

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

2026/97/RM/2021 OŠKCP/5 - Udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě MŠ
I. Rada města povoluje

výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 2 odst. 3 a 5 vyhlášky č.
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Mateřské škole Lentilka, Ústí nad
Orlicí, Heranova 1348 v 1. a 3. třídě na maximální počet 28 dětí, v 5. třídě na maximální počet 27 dětí
na třídu. Vše na školní rok 2021/2022.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

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

Termín: 30.7.2021

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

2027/97/RM/2021 OKT/1 - Smlouva o zájezdu do Dolomitů pořádaného zejména pro
zaměstnance Městského úřadu Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje

Smlouvu o zájezdu č. 16092021 mezi Městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ
00279676 jako zákazníkem a společností Cestovní kancelář ČiLe s.r.o., Rybník 244, 560 02 Česká
Třebová, IČ 06563431 jako pořadatelem zájezdu. Předmětem smlouvy je realizace zájezdu "Velká
dolomitská cesta" v termínu 16. až 19. 9. 2021 pro zaměstnance městského úřadu, dle přílohy k
usnesení RM.

II. Rada města ukládá
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1. Bc. Radomíře Hájkové

1.1. vedoucímu kanceláře tajemníka, administrativně zajistit uzavření smlouvy uvedené v
bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 30.7.2021

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

2028/97/RM/2021 FIN/1 - Návrh rozpočtových opatření
I. Rada města schvaluje

1. v souvislosti se zvýšeným přijmem z věcných břemen rozpočtové opatření k rozpočtu roku
2021, kterým se zvyšují příjmy v závazném ukazateli Příjmy z věcných břemen a snižují příjmy
v závazném ukazateli Dotace - přijaté ve výši 500.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č.
9114 v příloze usnesení RM.

2. v návaznosti na skutečnost, že spoluúčast města v Programu regenerace městských
památkových zón byla nižší, než předpokládalo rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021,
kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu a zároveň se snižují výdaje 
v závazném ukazateli Dotace na spoluúčast v Programu regenerace MPZ ve výši 600.000 Kč
dle návrhu rozpočtového opatření č. 9116 v příloze usnesení RM.

3. v souvislosti s přijetím dotace na akci České vize rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021,
kterým se zvyšují příjmy v závazném ukazateli Dotace přijaté a zároveň se zvyšují výdaje 
v závazném ukazateli Příspěvková organizace Klubcentrum ve výši 490.000 Kč dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9119 v příloze usnesení RM.

4. v souvislosti s plánovaným zřízením nového kamerového bodu rozpočtové opatření k rozpočtu
roku 2021, kterým se zvyšují investiční výdaje a snižují neinvestiční výdaje v závazném
ukazateli Městský kamerový systém ve výši 100.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č.
9124 v příloze usnesení RM.

5. v souvislosti se zvýšeným přijmem z reklamních ploch rozpočtové opatření k rozpočtu roku
2021, kterým se zvyšují příjmy v závazném ukazateli Příjem z pronájmu reklamních ploch a
snižují příjmy v závazném ukazateli Dotace - přijaté ve výši 30.000 Kč dle návrhu rozpočtového
opatření č. 9126 v příloze usnesení RM.

6. v souvislosti se zvýšeným přijmem z prodeje tříděného odpadu rozpočtové opatření k rozpočtu
roku 2021, kterým se zvyšují příjmy v závazném ukazateli Sběrný dvůr - prodej tříděného
odpadu a snižují příjmy v závazném ukazateli Dotace - přijaté ve výši 150.000 Kč dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9128 v příloze usnesení RM.
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7. v souvislosti s přijetím dotace na akci Kocianova houslová soutěž rozpočtové opatření k
rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují příjmy v závazném ukazateli Dotace přijaté a zároveň se
zvyšují výdaje  v závazném ukazateli Příspěvková organizace Klubcentrum ve výši 100.000 Kč
dle návrhu rozpočtového opatření č. 9129 v příloze usnesení RM.

8. v souvislosti s přijetím vratky dotací poskytnutých v roce 2020 na sportovní akce pro děti
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 ve výši 5.107 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9130 v příloze usnesení RM.

9. v souvislosti s podáním žádosti o dotaci na provoz infocentra rozpočtové opatření k rozpočtu
roku 2021, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Provoz informačního centra včetně
nákupu zboží a zároveň se snižují výdaje  v závazném ukazateli Rezervy města ve výši 100.000
Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9131 v příloze usnesení RM s tím, že v okamžiku přijetí
dotace bude rezerva města navýšena.

10. v návaznosti na vývoj čerpání rozpočtu v ORJ Majetkoprávní odbor rozpočtové opatření k
rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují výdaje:

v závazném ukazateli Nájemné za pozemky o 3.000 Kč
v závazném ukazateli Nákup služeb a poradenství pro MPO o 20.000 Kč

a snižují výdaje v závazném ukazateli Nákup pozemků do vlastnictví o 23.000 Kč dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9134 v příloze usnesení RM.

11. v souvislosti se zvýšeným přijmem z věcných břemen rozpočtové opatření k rozpočtu roku
2021, kterým se zvyšují příjmy v závazném ukazateli Příjmy ze správních poplatků OPŽ a
snižují příjmy  v závazném ukazateli Dotace - přijaté ve výši 12.000 Kč dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9140 v příloze usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 30.7.2021

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

2029/97/RM/2021 FIN/2 - Dotace na projekt výměna umělého trávníku TJ Jiskra Ústí nad
Orlicí
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I. Rada města bere na vědomí
žádosti zapsaného spolku Tělovýchovná jednota Ústí nad Orlicí, z. s.:

čj. MUUO/25257/2021/ŠKCP ze dne 28.06.2021 o poskytnutí individuální finanční dotace
z rozpočtu města pro rok 2021
čj. MUUO/23059/2021/OKT ze dne 08.06.2021 o finanční spoluúčast při rekonstrukci hřiště
s umělým povrchem

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti Tělovýchovné jednoty Jiskra Ústí nad Orlicí,
z. s. zahrnutí závazného ukazatele s názvem "Investiční dotace na výměnu umělého trávníku TJ Jiskra
Ústí nad Orlicí" ve výši 30 % skutečných uznatelných nákladů, max. však 4.460.196 Kč včetně DPH
do rozpočtu města roku 2022. Žádosti o poskytnutí dotace bude vyhověno pouze za podmínky, že
žadatel doloží rozhodnutí Národní sportovní agentury, Harfa office, Českomoravská 2420/15,190 00
Praha 9, IČO 07460121 o poskytnutí dotace na projekt Výměna UT3G a osvětlení ve výši 70 %
celkových uznatelných nákladů projektu.

III. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, předložit zastupitelstvu města k projednání návrh na
poskytnutí individuální dotace dle bodu I. a II. tohoto usnesení.

Termín: 31.8.2021

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

2030/97/RM/2021 SMM/1 - Uzavření nájemních smluv
I. Rada města schvaluje

uzavření nájemních smluv

1. na byt zvláštního určení č. 17, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1433, s
V░░░ P░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , do 31. 12. 2021.

2. na byt zvláštního určení č. 6, o velikosti 2+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1501, s I░░
M░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , a M░░░░ M░░░░ ░ , nar.
░░░░ ░░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , do 31. 12. 2021.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1.  vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit odeslání podkladů k uzavření
nájemních smluv.
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Termín: 23.7.2021

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

2031/97/RM/2021 SMM/2 - Hodnocení a posouzení nabídek a schválení SOD "Stavební úpravy
haly Švach"
I. Rada města rozhoduje

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o
výběru dodavatele pro plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Stavební úpravy
haly Švach", kterou podal uchazeč KONSTRUKT s.r.o., IČ: 27519911, se sídlem Za Škodovkou 67/70,
Kukleny, 500 04 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 6.876.713,89 Kč bez DPH, dle přílohy k usnesení
RM. 

II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako
objednatelem a společností KONSTRUKT s.r.o., IČ: 27519911, Za Škodovkou 67/70, Kukleny, 500 04
Hradec Králové, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je zhotovení akce s názvem "Stavební úpravy
haly Švach", v ceně 6.876.713,89 Kč bez DPH, dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit uzavření smlouvy dle bodu II. tohoto
usnesení.

Termín: 30.8.2021

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

2032/97/RM/2021 SMM/3 - Nájemné hrobového místa pro uložení uren s lidskými ostatky v
kolumbáriu na hřbitově v Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje

Nájemné jednoho hrobového místa pro uložení uren s lidskými ostatky v kolumbáriu na hřbitově v Ústí
nad Orlicí ve výši 2.500 Kč/10 let, dle přílohy k usnesení RM. 

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města:
- informovat správce veřejných pohřebišť, společnost TEPVOS spol. s r. o., o stanovení
výše nájemného za hrobové místo pro uložení uren v kolumbáriu na hřbitově v Ústí nad
Orlicí.

Termín: 31.7.2021
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[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ]

2033/97/RM/2021 MPO/1 - Záměr prodeje pozemku p.č. 309/2 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje p.p.č. 309/2 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí na základě
žádosti T░░░░ J░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 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: 13.9.2021

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

2034/97/RM/2021 MPO/2 - Záměr pronájmu části p.p.č. 98/4 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí
I. Rada města schvaluje

záměr pronájmu části p.p.č. 98/4 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí na základě žádosti V░░░░ S░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 30.7.2021

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

2035/97/RM/2021 MPO/3 - Záměr pronájmu části p.p.č. 250/4 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí
I. Rada města schvaluje

záměr pronájmu části p.p.č. 250/4 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí na základě žádosti Z░░░ K░░░ H░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

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



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Termín: 30.7.2021

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

2036/97/RM/2021 MPO/4 - Záměr prodeje pozemku p.č. 1063/4 v k.ú. Knapovec
I. Rada města schvaluje

záměr prodeje p.p.č. 1063/4 v k.ú. Knapovec na základě žádosti F░░░ N░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░ , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, zveřejnit záměr prodeje na úřední desce v daném
termínu.

Termín: 31.7.2021

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

2037/97/RM/2021 MPO/5 - Záměr prodeje části pozemku p.č. 210/4 a části pozemku p.č. 212
vše v k.ú. Knapovec
I. Rada města schvaluje

záměr prodeje části p.p.č. 210/4 a části p.p.č. 212 vše v k.ú. Knapovec na základě žádosti manželů
I░░░ a J░░░ K░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, zveřejnit záměr prodeje na úřední desce v daném
termínu.

Termín: 31.7.2021

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

2038/97/RM/2021 MPO/6 - Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu nemovitosti
I. Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne 24.07.2002 mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ
00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem a J░░ a M░░ B░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako nájemcem, jehož předmětem je změna předmětu a výše
nájmu, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

 
1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 16.7.2021

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

2039/97/RM/2021 MPO/7 - Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu nemovitosti
I. Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 smlouvy o nájmu nemovitosti č. 91/99/a ze dne 26.04.2000 mezi městem Ústí
nad Orlicí, IČ 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem a H░░░░ Š░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako nájemcem, jehož předmětem je změna předmětu a
výše nájmu, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 16.7.2021

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

2040/97/RM/2021 MPO/8 - Dodatek č. 2 smlouvy o nájmu nemovitosti
I. Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 2 smlouvy o nájmu nemovitosti  ze dne 01.08.2012, ve znění pozdějšího dodatku
č.1 ze dne 20.02.2013 mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí,
jako pronajímatelem a H░░░░ K░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako nájemcem,
jehož předmětem je změna předmětu a výše nájmu, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit podpis dodatku č. 2, dle bodu I. tohoto
usnesení.

Termín: 16.7.2021

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



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

2041/97/RM/2021 MPO/9 - Nájemní smlouva č. 57 N 21/50 - Státní pozemkový úřad
I. Rada města schvaluje

uzavření Nájemní smlouvy č. 57 N 21/50 mezi Českou  republikou - Státním pozemkovým úřadem, IČ
01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, jako pronajímatelem a městem Ústí
nad Orlicí, IČ 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako nájemcem, jejímž předmětem je
pronájem p.p.č. 64/4  v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Dolní Houžovec ve výši 905 Kč/rok, dle přílohy k
usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

1.1. zajistit podepsání nájemní smlouvy, dle bodu I. v daném termínu.

Termín: 16.7.2021

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

2042/97/RM/2021 MPO/10 - Smlouva o výpůjčce části Wolkerova údolí
I. Rada města schvaluje

smlouvu o výpůjčce nemovité věci, část p.p.č. 1837/1 a  část p.p.č. 1892/4 v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí,
na základě žádosti pana Petra Strákoše, IČ 18838251, Horní Houžovec 66, 562 01 Ústí nad Orlicí, dle
přílohy usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit podepsání smlouvy o výpůjčce nemovité věci v
daném termínu.

Termín: 23.7.2021

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

2043/97/RM/2021 MPO/11 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - GasNet,
s.r.o. - U Hřiště
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO:
00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako budoucím povinným, a společností GasNet, s.r.o.,
IČO: 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, jako budoucím oprávněným. Předmětem
smlouvy je budoucí zřízení věcného břemene služebnosti plynárenského zařízení na p.p.č. 955/1, 955/4,
960/33, 960/35, 960/37, 960/38, 960/44, 969/20, 969/2, 969/4, 969/6, 969/7, 969/23, 969/24,
969/10, 969/17, 969/27, 2414/5, 2414/6, 2420/1, 2420/4, 2420/5, 2420/3 a 2420/2 vše v k.ú. Ústí nad
Orlicí za jednorázovou úplatu 200 Kč/m vedení + DPH, dle přílohy k usnesení RM.



Usnesení bylo: PŘIJATO

II. Rada města schvaluje
dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení mezi Městem Ústí
nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako budoucím povinným, a společností
GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, jako budoucím
oprávněným. Předmětem smlouvy je provedení přeložky plynovodní přípojky na st.p.č. 634/2 v k.ú. Ústí
nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města schvaluje
dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení mezi Městem Ústí
nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako budoucím povinným, a společností
GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, jako budoucím
oprávněným. Předmětem smlouvy je provedení přeložky plynovodní přípojky na st.p.č. 634/3 v k.ú. Ústí
nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM.

IV. Rada města schvaluje
dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení mezi Městem Ústí
nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako budoucím povinným, a společností
GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, jako budoucím
oprávněným. Předmětem smlouvy je provedení přeložky plynovodní přípojky na st.p.č. 1919/1 v k.ú.
Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM.

V. Rada města schvaluje
dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení mezi Městem Ústí
nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako budoucím povinným, a společností
GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, jako budoucím
oprávněným. Předmětem smlouvy je provedení přeložky plynovodní přípojky na st.p.č. 2862 v k.ú. Ústí
nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM.

VI. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 12.8.2021

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

2044/97/RM/2021 ORM/1 - Hodnocení a posouzení nabídek a schválení SOD - "Restaurování
náhrobku se sochou Zmrtvýchvstalého Krista a šesti náhrobků s litinovými kříži v Knapovci"
I. Rada města rozhoduje

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v
souladu se zadávací dokumentací, o zrušení zadávacího řízení zadávaného formou veřejné zakázky
malého rozsahu na služby s názvem "Restaurování náhrobku se sochou Zmrtvýchvstalého Krista a šesti
náhrobků s litinovými kříži v Knapovci". 

II. Rada města ukládá



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

 
1. Ing. arch. Evě Holáskové

1.1. vedoucí odboru rozvoje města, zajistit další postup v souvislosti s rozhodnutím RM dle
bodu I. návrhu usnesení.

Termín: 23.7.2021

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

2045/97/RM/2021 ORM/2 - Dohodu o využití přebytečné ornice v souvislosti se stavbou
"Veřejná infrastruktura Obytná zóna - Nová Dukla" - ZePo, a.s.
I. Rada města schvaluje

dohodu o využití přebytečné ornice mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24
Ústí nad Orlicí, na straně jedné a společností ZePo, a.s., IČ: 60917466, Horní Libchavy 1, Libchavy, 561
16, na straně druhé. Předmětem dohody je uložení přebytečné ornice z pozemků v k.ú. Hylváty, které
mají být využity k nové výstavbě, 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 II. tohoto usnesení.

Termín: 31.7.2021

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

2046/97/RM/2021 ORM/3 - Dohodu o využití přebytečné ornice v souvislosti se stavbou
"Veřejná infrastruktura Obytná zóna - Nová Dukla" - J. Martinec
I. Rada města schvaluje

dohodu o využití přebytečné ornice mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24
Ústí nad Orlicí, na straně jedné a fyzickou osobou Jiřím Martincem, nar. 3.3.1980, bytem Velká
Skrovnice 21, 562 01, na straně druhé. Předmětem dohody je uložení přebytečné ornice z pozemků v
k.ú. Hylváty, které mají být využity k nové výstavbě, 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 II. tohoto usnesení.

Termín: 31.7.2021

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



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

2047/97/RM/2021 ORM/4 - Schválení výzvy a zadávací dokumentace - Parkoviště v Hylvátech
I. Rada města schvaluje

výzvu a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce dle § 53 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem "Parkoviště v
Hylvátech", dle důvodové zprávy, přílohy k usnesení a ve znění připomínek RM.

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: 16.7.2021

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

2048/97/RM/2021 ORM/5 - Schválení smlouvy o dílo č. ORM/2154/1/2021 - Zateplení fasád a
opravy lodžií CSP Ústí nad Orlicí
I. Rada města bere na vědomí

informaci o průběhu veřejné zakázky na akci Zateplení fasád a opravy lodžií CSP Ústí nad Orlicí, dle
příloh k usnesení RM.

II. 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 zjednodušeného podlimitního řízení na akci Zateplení
fasád a opravy lodžií CSP Ústí nad Orlicí, kterou podal uchazeč SOVA stavební s.r.o., IČ: 29162360, U
chaloupek 14/13, 182 00 Praha 8, za nabídkovou cenu 9.598.930 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k
usnesení RM.

III. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. ORM/2154/1/2021 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24
Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností SOVA stavební s.r.o., IČ: 29162360, U chaloupek
14/13, 182 00 Praha 8, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je provedení akce "Zateplení fasád a
opravy lodžií CSP Ústí nad Orlicí", v ceně 9.598.930 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.

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

1.1. vedoucí odboru rozvoje města, zajistit kontrolu zveřejnění rozhodnutí zadavatele o výběru
dodavatele, dle bodu II. tohoto usnesení a zajistit uzavření smlouvy dle bodu III. tohoto
usnesení po uplynutí zákonem daných lhůt.

Termín: 31.8.2020

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



Usnesení bylo: PŘIJATO

2049/97/RM/2021 ORM/6 - Hodnocení a posouzení nabídek a schválení SOD - Parkoviště
Kladská
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
"Parkoviště Kladská", kterou podal uchazeč HELP, silnice - železnice s.r.o., IČ: 27497976, Moravská
537, 562 03 Ústí nad Orlicí, za nabídkovou cenu 4.915.201,80 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k
usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. ORM/2152/1/2021 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
"Parkoviště Kladská", v ceně 4.915.201,80 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Ulice Kladská
- výstavba parkoviště a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Rezerva rozpočtu ve
výši 1.700.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9137 v příloze usnesení RM.

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

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

Termín: 30.7.2021
V. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 16.7.2021

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

2050/97/RM/2021 ORM/7 - Schválení výzvy a zadávací dokumentace - Oprava vozovky u
hřbitova
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 Oprava
vozovky u hřbitova, dle důvodové zprávy, přílohy k usnesení a ve znění připomínek RM.

II. Rada města ukládá



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

 
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: 16.7.2021

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

2051/97/RM/2021 ORM/8 - Dodatek č. 1 kupní smlouvy č. ORM/1930/11/2021 - Městský
mobiliář pro veřejná prostranství v rámci území Perla 01
I. Rada města schvaluje

dodatek č. 1 kupní smlouvy č. ORM/1930/11/2021 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676,
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako kupujícím a společností STREETPARK s.r.o., IČ: 06077315,
Ptáčov 40, 674 01 Třebíč, jako prodávajícím "Městský mobiliář pro veřejná prostranství v rámci území
Perla 01", kterým se rozšiřuje předmět koupě a navyšuje celková cena o 329.838 Kč včetně 21% DPH,
dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se mění výdaje investiční na neinvestiční v závazném
ukazateli Veřejné prostory - Perla 01 ve výši 375.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9122 v
příloze usnesení RM.

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

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

Termín: 23.7.2021
IV. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, zajistit realizaci rozpočtového opatření dle bodu II. tohoto
usnesení.

Termín: 16.7.2021

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

2052/97/RM/2021 ORM/9 - Výzva a zadávací dokumentace - Rekonstrukce ul. Vrbenského
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 Rekonstrukce ul. Vrbenského,
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dle důvodové zprávy, přílohy k usnesení a ve znění připomínek RM.
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: 16.7.2021

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

2053/97/RM/2021 ORM/10 - Výzva a zadávací dokumentace - Přístavba hasičské zbrojnice
Černovír
I. Rada města schvaluje

výzvu a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce dle § 53 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem "Přístavba
hasičské zbrojnice Černovír", dle důvodové zprávy, přílohy k usnesení a ve znění připomínek RM.

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: 16.7.2021

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

2054/97/RM/2021 ORM/11 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3121004 - Vypracování
projektové dokumentace na akci "Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Bratří Čapků Ústí nad
Orlicí"
I. Rada města schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 3121004 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562
24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností Deals Management, a.s., odštěpný závod, IČ:
03493385, Pitterova 2855/11, 130 00 Praha 3, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je prodloužení
termínu odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby do 31.07.2021, dle přílohy k usnesení
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.
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tohoto usnesení.

Termín: 23.7.2021

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

2055/97/RM/2021 ORM/12 - Schválení výzvy a zadávací dokumentace pro akci "Stavební
úpravy domu č.p. 219 a 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí "
I. Rada města schvaluje

výzvu a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce dle § 53 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem "Stavební úpravy
domu č.p. 219 a č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí", dle důvodové zprávy, přílohy k usnesení a
ve znění připomínek RM.

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: 26.7.2021

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

2056/97/RM/2021 ORM/13 - Rozpočtové opatření v ORJ 001 Odbor rozvoje města
I. Rada města schvaluje

1. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují výdaje na neinvestiční položce
5137 a snižují investiční výdaje na položce 6121  v závazném ukazateli 1930 Veřejná
prostranství Perla 01, ve výši 375.000 Kč, dle návrhu rozpočtového opatření č. 9122/2021 v
příloze usnesení.

2. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují výdaje na neinvestiční položce
5171 a snižují investiční výdaje na položce 6121  v závazném ukazateli 1919 Oprava budov v
majetku města, ve výši 500.000 Kč, dle návrhu rozpočtového opatření č. 9127/2021 v příloze
usnesení.

3. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují výdaje na neinvestiční položce
5171 a snižují investiční výdaje na položce 6121  v závazném ukazateli 1906 Budovy škol a
školek, ve výši 500.000 Kč, dle návrhu rozpočtového opatření č. 9132/2021 v příloze usnesení.

4. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli ORG
2115 Rekonstrukce ulice B. Němcové kryté snížením výdajů v závazném ukazateli ORG 1930
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Veřejné prostory - Perla 01, ve výši 500.000 Kč, dle návrhu rozpočtového opatření č.
9138/2021 v příloze usnesení.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 19.7.2021

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

2057/97/RM/2021 ORM/14 - Schválení smlouvy o dílo č. ORM/1920/10/2021 - Dokumentace -
Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí, zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukce koryta a jezů
I. Rada města rozhoduje

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o
výběru předložené nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování dokumentace na akci
"Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí, zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukce koryta a jezů", kterou podal
uchazeč Sweco Hydroprojekt a.s., IČ:26475081, Táborská 31, 140 16 Praha 4, za nabídkovou cenu
344.608 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. ORM/1920/10/2021 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24
Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností Sweco Hydroprojekt a.s., IČ: 26475081, Táborská 31,
140 16  Praha 4, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je realizace dokumentace "Tichá Orlice, Ústí
nad Orlicí, zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukce koryta a jezů", v ceně 344.608 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: 26.7.2021

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

2058/97/RM/2021 ORM/15 - Dodatek č. 1 k SOD č. ORM/2150/1/2021 - Rekonstrukce ul.
Husova, I.etapa
I. Rada města schvaluje

dodatek číslo 1 smlouvy o dílo číslo ORM/2150/1/2021 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676,
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a firmou HELP, silnice - železnice s.r.o. , IČ:
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27497976, Moravská 537, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem akce Rekonstrukce ul. Husova, I.
etapa, kterým se zvyšuje celková cena díla o 88.628,17 Kč vč. DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Rekonstrukce
ul. Husova a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Budova č.p. 558 v ulici 17.listopadu -
demolice ve výši 50.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9136 v příloze usnesení RM.

III. 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: 30.7.2021
IV. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, zajistit realizaci rozpočtového opatření dle bodu II. tohoto
usnesení.

Termín: 16.7.2021

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

2059/97/RM/2021 ORM/16 - Schválení dodatku č. 1 kupní smlouvy č. ORM/1922/6/2021 na
akci :"Dům dětí a mládeže - dodávka interiérového vybavení budovy."
I. Rada města schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. ORM/1922/6/2021 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova
16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností QUERCUS NÁBYTEK s.r.o., IČ: 47917601,
Pasecká 2374, 760 01 Zlín, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je úprava předmětu dodání/koupě,
posun termínu do 13.9. 2021 a navýšení ceny o 178.247,52Kč včetně DPH na celkovou částku 
2.955.397,20 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 9141/2021, kterým se v ORG 1922 Stavba domu dětí a mládeže, mění
vnitřní rozpočtová skladba. Dochází k navýšení výdajů na neinvestiční položce 5137, které je kryto
snížením výdajů na investiční položce 6121, dle přílohy usnesení RM.

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

1.1. vedoucí odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy
ORM/1922/6/221 dle bodu I. tohoto usnesení.
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Termín: 26.7.2021
IV. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, realizovat schválené rozpočtové opatření uvedené v bodu IV.
tohoto usnesení.

Termín: 19.7.2021

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



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

5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2

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

5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2

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

5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2

2035 2036 2038

Záznam o průběhu hlasování z 97. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 12. 7. 2021

2022Program 2023 2024

2033 2034 2037

2026

2032

2025

2027 2028 2029 20312030

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

5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2

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

5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2

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

5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2

2042 2043
2044

(protinávrh)

2050

2056

2045 2046 2047 2048 2049

2040

2051 2052 2053 2054 2055

20412039

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 5 2 5 2

2057 2058 2059

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


