
Usnesení bylo: PŘIJATO

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ
99. schůze Rady města Ústí nad Orlicí

 konané dne 30.8.2021

2115/99/RM/2021 OSS/1 - Souhlas s přijetím věcného daru pro Domov důchodců Ústí nad
Orlicí
I. Rada města uděluje

předchozí písemný souhlas s přijetím:

1. věcného daru - TV přístroj PHILIPS z roku 2014 v pořizovací cenně 5000 Kč.

II. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Ivaně Nečekalové

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

Termín: 3.9.2021

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

2116/99/RM/2021 OSS/2 - Souhlas s přijetím účelově určených darů pro Centrum sociální péče
města Ústí nad Orlicí
I. Rada města uděluje

předchozí souhlas s přijetím účelově určených finančních darů:

1. daru od firmy Šťastný - uhradí tužky s logem Senior klubu.

2. daru od firmy Maso EKO - uhradí maso a masné výrobky na Mezinárodní den seniorů.

3. dar firmy TESCO ve výši 16.000 Kč jako výsledek grantového řízení.
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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: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

2117/99/RM/2021 OSS/3 - Změna závazných ukazatelů PO v sociální oblasti 2021
I. Rada města schvaluje

1. na základě ustanovení § 102, odst. 2, písm. b, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ustanovení § 28, odst. 7 a odst. 9, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a na základě schváleného rozpočtu na rok 2021 a v souladu s
nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Centrum sociální
péče města Ústí nad Orlicí:
 
Příspěvek na provoz ...........................................................16.323.193,00 Kč

 z toho Pečovatelská služba...................................................11.025.800,00 Kč
 z toho Stacionář týdenní........................................................5.207.393,00 Kč
 z toho Senior klub ....................................................................90.000,00 Kč
 Z toho na odpisy majetku zřizovatele .........................................357.490,00 Kč

 Příspěvek na investice ..........................................................................0,00 Kč
 Odvod odpisů ........................................................................357.490,00 Kč

 Hospodářský výsledek........................................................................0,00 Kč
 Limit prostředků na platy .....................................................14.519.000,00 Kč

Limit mzdových prostředků včetně OON*...............................14.990.000,00 Kč
 Průměrný počet zaměstnanců * .........................................................36 osob

* Pouze orientační ukazatel

II. Rada města schvaluje

1. na základě ustanovení § 102, odst. 2, písm. b, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ustanovení § 28, odst. 7 a odst. 9, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a na základě schváleného rozpočtu na rok 2021 a v souladu s
nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Domov důchodců
Ústí nad Orlicí:
 
Příspěvek na provoz .. ............................................................. 39.832.651,00 Kč
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z toho na službu domov pro seniory............................................24.154.332,00 Kč
z toho na službu domov se zvláštním režimem...............................14.537.263,00 Kč
z toho na službu odlehčovací služba ................................................928.056,00 Kč
z toho na službu odborné sociální poradenství ..................................213.000,00 Kč
Z toho na odpisy majetku zřizovatele ..............................................500.676,00 Kč
Příspěvek na investice ...................................................................1.181.857,96 Kč
Odvod odpisů ..............................................................................500.676,00 Kč
Hospodářský výsledek .............................................................................0,00 Kč
Limit prostředků na platy ...........................................................40.320.000,00 Kč
Limit mzdových prostředků včetně OON* ....................................42.482.000,00 Kč
Průměrný počet zaměstnanců* ..............................................................106 osob
* orientační ukazatel

III. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb, administrativně zajistit změnu závazných ukazatelů a
odeslat PO, dle návrhu usnesení I. a II.

Termín: 8.9.2021

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

2118/99/RM/2021 OŠKCP/1 - Program regenerace MPZ v roce 2021, rezerva - dotace z
ministerstva kultury a finanční podíl města
I. Rada města schvaluje

podání žádosti města Ústí nad Orlicí o dotaci z rezervy Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón na rok 2021 ve výši 500.000 Kč na objekt kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Ústí nad Orlicí na projekt "Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - rozšíření II. etapy", dle přílohy k usnesení.

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 13.963 Kč z rozpočtu města Ústí nad Orlicí jako
povinný podíl města v rámci rezervy Programu regenerace městských památkových zón na rok
2021 Římskokatolické farnosti - děkanství Ústí nad Orlicí, IČO 47501103, Ústí nad Orlicí, určené
na projekt "Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v
Ústí nad Orlicí - rozšíření II. etapy".

III. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, organizačně
zajistit podání žádosti z rezervy Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2021, dle bodu
I. tohoto usnesení a dle přílohy k usnesení RM.
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Termín: 30.9.2021
 
2. Ing. Lucii Felgrové

2.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, předložit
zastupitelstvu města k projednání návrh na schválení dotace - povinného podílu města
dle bodu II. tohoto usnesení.

Termín: 13.9.2021

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

2119/99/RM/2021 OŠKCP/2 - Návrh na poskytnutí individuální dotace
I. Rada města doporučuje

1. zastupitelstvu města schválit 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
MDDr. V░░░░ K░░░░ ░ , bytem  ░░░░ ░░░░ ░░ Ústí nad Orlicí, nar. ░░░░ ░░ , na
projekt "Rekonstrukce zídky u čp. 155 v Ústí nad Orlicí" ve výši 79.255 Kč.

2. zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují
provozní výdaje v závazném ukazateli Dotační program - podpora údržby nemovitostí v
městské památkové zóně a zároveň se snižují provozní výdaje v závazném ukazateli Rezerva
finančního odboru ve výši 79.255 Kč dle návrhu rozpočtového patření č. 9158 v příloze č. 3
usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

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

Termín: 13.9.2021

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

2120/99/RM/2021 OŠKCP/3 - Návrh na poskytnutí individuální dotace do oblasti památkové
péče
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční neinvestiční
individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro rok 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
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poskytnutí této individuální dotace dle příloh č. 1 a 2 k usnesení P░░  A░░░░ ░░ , bytem ░░░░
░░░░ ,░░░░ ░░░░ , nar. ░░░░ ░░ na projekt "Rekonstrukce střechy čp. 142" v Ústí nad Orlicí, ve
znění připomínek RM, ve výši 92.000 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 dotace dle bodu I.
tohoto usnesení.

Termín: 13.9.2021

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

2121/99/RM/2021 OŠKCP/4 - Ocenění Cena starosty města Ústí nad Orlicí
I. Rada města bere na vědomí

informaci o udělení ocenění Cena starosty města Ústí nad Orlicí panu K░░  P░░░ , nar. ░░░░ ░ ,
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za dlouholetou aktivní činnost v oblasti ochotnického divadla.

II. Rada města bere na vědomí
informaci o udělení ocenění Cena starosty města Ústí nad Orlicí panu M░░░░  N░░░░ , nar. ░░░░
░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  za nezpochybnitelný a soustavný osobní přínos v oblasti
kulturního života města Ústí nad Orlicí, tedy za všechny hudební doprovody, vernisáže, recenze, články,
glosy, postřehy, průvodní slova, autorské divadelní hry a také za Taneční rozhledy a Emancipační
divadlo paní Vicenové. 

III. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města poskytnout každému oceněnému Cenou starosty města Ústí nad Orlicí dle bodů I.
a II. v roce 2021 finanční dar ve výši 3.000 Kč.

IV. 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 finančních darů dle bodu III.
tohoto usnesení.

Termín: 13.9.2021

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

2122/99/RM/2021 OŠKCP/5 - Návrh na poskytnutí individuální dotace do oblasti sportu
I. Rada města schvaluje
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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 Basketbalový klub Ústí nad Orlicí,
z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Švermova 376, IČO 22762337, na projekt "30. ročník basketbalového
turnaje Memoriál Ing. Bohuslava Langa" ve výši 10.000 Kč.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

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

Termín: 30.9.2021

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

2123/99/RM/2021 OŠKCP/6 - Souhlas s přijetím věcného daru
I. Rada města souhlasí

s přijetím věcného daru, 50 ks dětských bezpečnostních vest, Mateřskou školou Ústí nad Orlicí, Pod
Lesem 290, IČO 750 17 474. Dar poskytuje firma ZAPA beton a.s,. se sídlem Vídeňská 495, 142 00
Praha 4, IČO 251 37 026.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, informovat
ředitelku MŠ Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290 o uděleném souhlasu rady města s přijetím
věcného daru dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 10.9.2021

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

2124/99/RM/2021 OŠKCP/7 - 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, 5 a 6
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Mateřské škole
Klubíčko Ústí nad Orlicí, Dělnická 67 v II. třídě na maximální počet 28 dětí, ve III. třídě na maximální
počet 26 dětí a v V. třídě na maximální počet 13 dětí na třídu. Vše na školní rok 2021/2022.

II. Rada města ukládá
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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: 24.9.2021

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

2125/99/RM/2021 OŠKCP/ 8 - Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu s dodavatelem občerstvení na
akci Město v pohybu 2021
I. Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu vymezené plochy veřejného prostranství na Mírovém náměstí v Ústí
nad Orlicí při konání akce "Město v pohybu 2021" uzavřené mezi městem Ústí nad Orlicí, IČO
00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem a Františkem Paldusem, IČO
88391485, Orel 52, 538 21, jako nájemcem, jehož předmětem je změna povinnosti nájemce používat
při prodeji občerstvení na akci "Město v pohybu 2021" výhradně ekologicky rozložitelné kelímky a
nádobí, 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
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu vymezené plochy veřejného prostranství na
Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí při konání akce "Město v pohybu 2021" dle bodu I.
tohoto usnesení.

Termín: 2.9.2021

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

2126/99/RM/2021 KR/1 - Dodatek kupní smlouvy - dopravní auto JSDH Knapovec
I. Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 Kupní smlouvy na nákup auta pro jednotku SDH Knapovec mezi Městem Ústí nad Orlicí,
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, jako kupujícím a  Techsport, s.r.o., Pekařská 33,
602 00 Brno, IČ 25524135, jako prodávajícím. Předmětem dodatku je prodloužení termínu dodání o 2
měsíce, dle přílohy k usnesení RM.           

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Josefu Nykodýmovi

1.1. útvar krizového řízení, administrativně a organizačně zajistit realizaci Dodatku č. 1 Kupní
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smlouvy k nákupu dopravního automobilu pro jednotku SDH Knapovec, dle bodu I.
tohoto usnesení. 

Termín: 10.9.2021

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

2127/99/RM/2021 OKT/1 - Pronájem výpočetní techniky - volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
I. Rada města schvaluje

Smlouvu o pronájmu výpočetní techniky mezi Městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad
Orlicí, IČ: 00279676 jako uživatelem a společností OG Soft s.r.o., M. R. Štefánika 264, 562 01 Ústí nad
Orlicí, IČ: 25108665 jako poskytovatelem. Předmětem smlouvy je pronájem 17-i kusů tiskáren včetně
záložních tonerů pro zajištění činnosti okrskových volebních komisí při volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, konaných ve dnech 8. a 9. října 2021, v částce 22.990,00 Kč včetně DPH,
dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Radomíře Hájkové

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

Termín: 30.9.2021

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

2128/99/RM/2021 FIN/1 - Návrh rozpočtových opatření
I. Rada města schvaluje

1. v souvislosti s přijetím krajské dotace na konání Kocianovy houslové soutěže 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
50.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9170 v příloze usnesení RM.

2. v návaznosti na vývoj plnění rozpočtu příjmů v ORJ Finanční odbor a ORJ Odbor správy
majetku města rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují příjmy:

v závazném ukazateli Ostatní příjmy finančního odboru o 4.999,44 Kč (náhrada škody
na služebním vozidle)
v závazném ukazateli Ostatní příjmy finančního odboru o 1.299 Kč (vratka poskytnuté
dotace)
v závazném ukazateli Daň z hazardních her - technické hry o 500.000 Kč



v závazném ukazateli Daň z hazardních her - ostatní hazardní hry kromě technických
o 400.000 Kč
v závazném ukazateli Kocianka o 1.200 Kč
v závazném ukazateli Parkovací karty o 10.000 Kč

a snižují příjmy v závazném ukazateli Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o 
917.498,44 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9171 v příloze usnesení RM.

3. v souvislosti s ukončením výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky na rekonstrukci
Haly Švach rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se snižují výdaje v závazném
ukazateli Hala Švach - rekonstrukce a zároveň se zvyšují výdaje v závazném ukazateli  Rezervy
rozpočtu ve výši 2.000.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9173 v příloze usnesení
RM.

4. v souvislosti s přijetím krajské dotace na lezecké kroužky v domě dětí a mládeže 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 Dům dětí a mládeže
ve výši 10.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9175 v příloze usnesení RM.

5. v souvislosti s přijetím krajské dotace na akci ČESKÉ VIZE - 68. ročník celostátní filmové tvorby
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 40.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9179 v příloze usnesení
RM.

6. v souvislosti s přijetím krajské dotace na akci Krajské postupové přehlídky scénického tance
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
20.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9180 v příloze usnesení RM.

7. v souvislosti s přijetím neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují příjmy v závazném
ukazateli Dotace z OP VVV (do škol) a zároveň se zvyšují výdaje  v závazném ukazateli
Příspěvková organizace ZŠ - bří. Čapků ve výši 1.116.427 Kč dle návrhu rozpočtového opatření
č. 9182 v příloze usnesení RM.

8. opravu znění bodu č. 1 v usnesení rady města č. 2067/98/RM/2021 ze dne 09.08.2021 tak, že
se text  "příjmy v závazném ukazateli Dotace na OSPOD" nahrazuje textem "příjmy v
závazném ukazateli Dotace příjaté."

II. Rada města doporučuje

1. zastupitelstvu města schválit v souvislosti s plánem odboru rozvoje města na zahájení výstavby
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parkoviště v Hylvátech v letošním roce rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se
do výdajů rozpočtu zavádí nový závazný ukazatel Parkoviště Hylváty a zároveň se snižují
výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu ve výši 2.000.000 Kč dle návrhu rozpočtového
opatření č. 9174 v příloze usnesení RM.

2. zastupitelstvu města schválit v souvislosti s plněním příjmové strany rozpočtu rozpočtové
opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují příjmy v závazném ukazateli Prodej pozemků
a zároveň se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu ve výši 1.000.000 Kč
dle návrhu rozpočtového opatření č. 9177 v příloze usnesení RM.

3.  zastupitelstvu města schválit v souvislosti s plněním příjmové strany rozpočtu rozpočtové
opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují příjmy v závazném ukazateli Prodej
družstevních podílů v bytovém družstvu a zároveň se zvyšují výdaje vzávazném ukazateli
Rezervy rozpočtu ve výši 1.395.693 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9178 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.

Termín: 6.9.2021

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

2129/99/RM/2021 FIN/2 - Vyřazení nedobytné pohledávky z účetní evidence
I. Rada města schvaluje

vyřazení nedobytných pohledávek za fyzickou osobou ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░ ve výši 48.768,90 Kč z účetní evidence města Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, zajistit vyřazení nedobytných pohledávek z účetní evidence
města.

Termín: 30.9.2021

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

2130/99/RM/2021 FIN/3 - Návrh na uzavření smluv o debetní kartě
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I. Rada města rozhoduje

1. o uzavření Smlouvy o debetní kartě k účtu č. 19-420611/0100 (rozpočtový účet) pro držitelku -
pí Věru Entovou se společností Komerční banka, a. s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČO
45317054 dle přílohy k návrhu usnesení.

2. o uzavření Smlouvy o debetní kartě k účtu č. 19-420611/0100 (rozpočtový účet) pro držitelku -
pí Evu Polakovičovou se společností Komerční banka, a. s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969,
IČO 45317054 dle přílohy k návrhu usnesení.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, zajistit uzavření smluv dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 30.9.2021

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

2131/99/RM/2021 ŽP/1 - Dodatek č. 23 smlouvy o dílo na zajištění sběru, svozu, třídění,
využití a odstranění komunálního odpadu
I. Rada města schvaluje

Dodatek č. 23 smlouvy o dílo na zajištění sběru, svozu, třídění, využití a odstranění komunálního
odpadu ze dne 15. 12. 2003 mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad
Orlicí jako objednatelem a firmou EKOLA České Libchavy s.r.o., IČ: 49813862, České Libchavy 172, PSČ
561 14 jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je aktualizace evidence kontejnerů na tříděné složky
odpadů (plast, sklo, papír), dle přílohy 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: 30.9.2021

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

2132/99/RM/2021 ŽP/2 - Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku Nadační fond Zelené
Oustí - Družstevní
I. Rada města schvaluje

Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad
Orlicí jako příjemcem a Nadačním fondem ZELENÉ OUSTÍ, IČ 28827007, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad
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Orlicí, jako poskytovatelem. Předmětem smlouvy je poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 171 007,40
Kč na projekt "Výsadba keřů a trvalek v ulici Družstevní", dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Tomáši Kopeckému

1.1. vedoucímu odboru životního prostředí administrativně zajistit uzavření smluv uvedených v
bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 30.9.2021

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

2133/99/RM/2021 ŽP/3 - Schválení smlouvy o zpřístupnění databáze NDOP AOPK ČR
I. Rada města schvaluje

smlouvu o zpřístupnění databáze mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí
nad Orlicí, jako nabyvatelem a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ:629 335 91,
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, jako pořizovatelem. Předmětem této smlouvy je
bezplatné poskytnutí dat z portálu AOPK ČR, dle přílohy 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: 30.9.2021

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

2135/99/RM/2021 MPO/2 - Dodatek č.1 k Nájemní smlouvě č. 37 N 08/50
I. Rada města schvaluje

uzavření dodatku č.1 k Nájemní smlouvě č. 37 N 08/50 ze dne 15.3.2008 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, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako nájemcem,
jehož předmětem je sloučení zaniklé p.p.č. 594/5 do p.p.č. 592/1 v 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, zajistit podepsání dodatku č.1 k nájemní smlouvě, dle
bodu I. v daném termínu.
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Termín: 3.9.2021

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

2136/99/RM/2021 MPO/3 - Záměr změny v nájemním vztahu - p.p.č. 236/1 v k.ú. Kerhartice
nad Orlicí
I. Rada města schvaluje

záměr změny v nájemním vztahu smlouvy o nájmu nemovité věci, jejímž předmětem je pronájem části
p.p.č. 236/1 v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Kerhartice nad Orlicí, spočívající v rozšíření pronajaté plochy,
dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 6.9.2021

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

2137/99/RM/2021 MPO/4 - Záměr změny v nájemním vztahu - p.p.č. 429/1 v k.ú. Ústí nad
Orlicí
I. Rada města schvaluje

záměr změny v nájemním vztahu smlouvy o nájmu nemovité věci, jejímž předmětem je pronájem části
p.p.č. 429/1 v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí, spočívající v rozšíření pronajaté plochy, dle přílohy k usnesení
RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 6.9.2021

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

2138/99/RM/2021 MPO/5 - Záměr prodeje části p.p.č. 518/19 v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad
Orlicí
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části p.p.č. 518/19 v obci Ústí nad Orlicí a k.ú.
Oldřichovice u Ústí nad Orlicí na základě žádosti společnosti HELP, silnice-železnice s.r.o., IČO:
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27497976, Moravská 537, Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 13.9.2021

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

2139/99/RM/2021 MPO/7 - Výpůjčka nemovitosti - Malá scéna
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitosti mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16,
562 01 Ústí nad Orlicí, jako půjčitelem, a MALOU SCÉNOU Ústí nad Orlicí, IČO: 22738258, Pod Lesem
263, 562 03 Ústí nad Orlicí, jako výpůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka p.p.č. 318 v obci a
k.ú. Ústí nad Orlicí za účelem pořádání kulturních akcí od 01.09.2021 do 31.10.2021, 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: 15.9.2021

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

2140/99/RM/2021 MPO/8 - Nájemní smlouva na pronájem části p.p.č. 210/4 a části p.p.č. 212
vše v k.ú. Knapovec
I. Rada města schvaluje

smlouvu o nájmu nemovité věci mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí
nad Orlicí, jako pronajímatelem, a I░░░  K░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  jako
nájemcem. Předmětem smlouvy je pronájem části p.p.č. 210/4 a části p.p.č. 212 vše v k.ú. Knapovec,
dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci v
daném termínu.

Termín: 12.9.2021
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[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

2141/99/RM/2021 MPO/9 - Nájemní smlouva na pronájem p.p.č. 262 v k.ú. Hylváty
I. Rada města schvaluje

smlouvu o nájmu nemovité věci mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí
nad Orlicí, jako pronajímatelem, a J░░░░ ░░░░ K░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako
nájemcem. Předmětem smlouvy je pronájem p.p.č. 262 v k.ú. Hylváty, 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: 15.9.2021

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

2142/99/RM/2021 MPO/10 - Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 1283/2 v k.ú. Hylváty
I. Rada města doporučuje

schválit uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí
nad Orlicí, jako prodávajícím, a B░░░░ ░  B░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako kupujícím.
Předmětem kupní smlouvy je p.p.č. 1283/2 v k.ú. Hylváty, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 13.9.2021

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

2143/99/RM/2021 MPO/11 - Kupní smlouva na prodej pozemků p.č. 345/14 a p.č. 345/15 vše
v k.ú. Hylváty
I. Rada města doporučuje

schválit uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí
nad Orlicí, jako prodávajícím, a J░░  S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako kupujícím.
Předmětem kupní smlouvy jsou p.p.č. 345/14 a p.p.č. 345/15 vše v k.ú. Hylváty, dle přílohy k usnesení
RM.

II. Rada města ukládá
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1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 15.10.2021

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

2144/99/RM/2021 MPO/12 - Kupní smlouva na prodej části pozemku p.č. 210/4 a části
pozemku p.č. 212 vše v k.ú. Knapovec
I. Rada města doporučuje

schválit uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí
nad Orlicí, jako prodávajícím, a manželi I░░░  a J░░░░ ░░ K░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ , jako kupujícím. Předmětem kupní smlouvy je prodej st.p.č. 374/1 a st.p.č. 374/2 vše v k. ú.
Knapovec, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 12.9.2021

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

2145/99/RM/2021 MPO/13 - Záměr prodeje části p.p.č. 2245/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části p.p.č. 2245/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí na základě
žádosti J░░ B░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, informovat žadatele o rozhodnutí rady města v daném
termínu.

Termín: 10.9.2021

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

2146/99/RM/2021 MPO/14 - Záměr prodeje části p.p.č. 109/2 a části p.p.č. 2483/11 vše v k.ú.
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Ústí nad Orlicí
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části p.p.č. 109/2 a části p.p.č. 2483/11 vše v k.ú. Ústí
nad Orlicí na základě žádosti společnosti VÚB a.s., IČO: 45534420, Na Ostrově 1165, 562 23 Ústí nad
Orlicí, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, informovat žadatele o rozhodnutí rady města v daném
termínu.

Termín: 10.9.2021

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

2147/99/RM/2021 MPO/15 - Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - Na
Výsluní
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2021530/VB/01 mezi Městem Ústí nad Orlicí,
IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako stranou povinnou, a společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, jako stranou
oprávněnou. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na umístění distribuční soustavy na p.p.č.
855/4 v k.ú. Ústí nad Orlicí, 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: 30.9.2021

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

2148/99/RM/2021 MPO/16 - Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. -
Černovír
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2021112/VB/1 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO:
00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako stranou povinnou, a společností ČEZ Distribuce,
a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, jako stranou oprávněnou.
Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na umístění distribuční soustavy na p.p.č. 667/14 v
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k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 4.767,40 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: 30.9.2021

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

2149/99/RM/2021 MPO/17 - Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - V
Lukách
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2020883/VB/1 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO:
00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako stranou povinnou, a společností ČEZ Distribuce,
a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, jako stranou oprávněnou.
Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na umístění distribuční soustavy na p.p.č. 2561/2,
2561/3 a 2561/13 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 15.246 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: 30.9.2021

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

2150/99/RM/2021 MPO/18 - Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. -
M.R.Štefánika
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2019801/VB/1 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO:
00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako stranou povinnou, a společností ČEZ Distribuce,
a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, jako stranou oprávněnou.
Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na umístění zařízení distribuční soustavy na st.p.č. 328
v k.ú. Ústí nad Orlicí, za jednorázovou finanční náhradu 605 Kč včetně DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2019801/VB/2 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO:
00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako stranou povinnou, a společností ČEZ Distribuce,
a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, jako stranou oprávněnou.
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Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na umístění zařízení distribuční soustavy na p.p.č.
2353/4 v k.ú. Ústí nad Orlicí, za jednorázovou finanční náhradu 4.659,71 Kč včetně DPH, dle přílohy k
usnesení RM.

III. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 30.9.2021

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

2151/99/RM/2021 SMM/1 - Záměr pronájmu budovy č.p. 15 v Horním Houžovci
I. Rada města schvaluje

záměr pronájmu budovy č.p. 15, která stojí na 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
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

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

Termín: 3.9.2021

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

2152/99/RM/2021 SMM/2 - Uzavření nájemních smluv
I. Rada města schvaluje

uzavření nájemních smluv

1. na byt č. 23, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Dukelská 300, s P░░░ S░░░░ ░ , nar.
░░░░ ░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , do 31. 12. 2021.

2. na byt č. 2, o velikosti 1+0, na adrese Ústí nad Orlicí, Sv. Čecha 1108, se S░░░░ ░░ H░░░░
, 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: 3.9.2021

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

2153/99/RM/2021 SMM/3 - Záměr pronájmu prostor určených k podnikání v čp. 85
I. Rada města schvaluje

záměr pronájmu prostor určených k podnikání v budově č.p. 85, která je součástí pozemku p.č.st. 92/1,
vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

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

Termín: 3.9.2021

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

2154/99/RM/2021 SMM/4 - Návrh rozpočtových opatření
I. Rada města schvaluje

1. v souvislosti s potřebou navýšit výdaje na ostatní správu majetku města rozpočtové opatření k
rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Správa majetku města -
ostatní a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Dotace Tepvosu na provoz sportovišť
ve výši 250.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9183/2021 v příloze usnesení RM.

2. v souvislosti s potřebou navýšit výdaje na ostatní správu majetku města rozpočtové opatření k
rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Správa majetku města -
ostatní a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Hala Švach - rekonstrukce ve výši
266.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9184/2021 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: 3.9.2021

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
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2155/99/RM/2021 SMM/5 - Prodloužení nájemní smlouvy
I. Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy

1. na byt č. 8, na adrese J. K. Tyla 1093, Ústí nad Orlicí, se Zdenou Sedláčkovou, nar. 26. 5.
1968, do 30. 9. 2021.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit odeslání podkladů k prodloužení
nájemní smlouvy.

Termín: 3.9.2021

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

2156/99/RM/2021 SÚ/3 - Výběrové řízení - městský architekt
I. Rada města souhlasí

s vyhlášením výběrového řízení na obsazení funkce městského architekta, dle přílohy k usnesení a ve
znění připomínek RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Petru Marčíkovi

1.1. vedoucímu stavebního úřadu, zajistit zveřejnění výběrového řízení.

Termín: 21.9.2021

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

2157/99/RM/2021 MěP/1 - Smlouva o dílo č. 01/2021/MUUO
I. Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo č. 01/2021/MUUO mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí
nad Orlicí, jako objednatelem a společností ISS Computers, s.r.o., IČO: 62064371, Čs. armády 1181,
562 15 Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem díla, spočívajícím v rozšíření a rekonstrukci části městského
kamerového dohlížecího systému. Celková cena díla je 371.069 Kč bez DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Milanu Kalousovi

1.1. veliteli MěP, zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.
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Termín: 15.9.2021

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

2158/99/RM/2021 ORM/1 - Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. ORM/2153/1/2021 - Běžecká dráha
Hylváty
I. Rada města schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. ORM/2153/1/2021 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova
16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností PSK, s.r.o. Choceň, IČ: 63220369, T. N.
Kautníka 165, 565 01 Choceň, jako zhotovitelem akce "Běžecká dráha Hylváty", kterým se navyšuje
celková cena díla o 97.339 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli SDH Hylváty
Běžecké dráhy pro hasičský sport Hylváty a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Budovy v
majetku města - opravy ve výši 30.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9181 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: 3.9.2021
IV. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 3.9.2021

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

2159/99/RM/2021 ORM/2 - Hodnocení a posouzení nabídek a schválení smlouvy o dílo -
Rekonstrukce ul. Vrbenského
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. Vrbenského", kterou podal uchazeč ISOTEP s.r.o., IČ: 25263498, Královéhradecká
1089, 562 01 Ústí nad Orlicí, za nabídkovou cenu 2.382.628,58 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k
usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
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smlouvu o dílo č. ORM/2149/1/2021 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24
Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností ISOTEP s.r.o., IČ: 25263498, Královéhradecká 1089,
562 01 Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je zhotovení akce s názvem
"Rekonstrukce ul. Vrbenského", v ceně 2.382.628,58 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
Vrbenského - rekonstrukce a zároveň se snižují výdaje v závazných ukazatelích Rezervy rozpočtu, Akce
výstavba kolumbária na městském hřbitově v Ústí nad Orlicí, Budova čp. 558 v ulici 17. listopadu -
demolice, Akce Domov důchodců - modernizace vzduchotechniky a Budovy v majetku města - opravy
celkově ve výši 550.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9163 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: 3.9.2021
V. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 3.9.2021

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

2160/99/RM/2021 ORM/3 - Výzva a zadávací dokumentace - Úprava křižovatky ul. Bratří
Čapků x Polská x Chodská
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 "Úprava
křižovatky ul. Bratří Čapků x Polská x Chodská", 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: 3.9.2021
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[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

2161/99/RM/2021 ORM/4 - Schválení smlouvy o dílo č. ORM/2165/1/2021 - Parkoviště v
Hylvátech
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 zjednodušeného podlimitního řízení na akci Parkoviště
v Hylvátech, kterou podal uchazeč P S K , s.r.o. CHOCEŇ, IČ: 63220369, T. N. Kautníka 165, 565 01
Choceň, za nabídkovou cenu 5.021.114 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. ORM/2165/1/2021 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24
Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností P S K , s.r.o. CHOCEŇ, IČ: 63220369, T. N. Kautníka
165, 565 01 Choceň. Předmětem smlouvy je provedení akce "Parkoviště v Hylvátech", v ceně
5.021.114 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 kontrolu zveřejnění rozhodnutí zadavatele o výběru
dodavatele, dle bodu I. tohoto usnesení a zajistit uzavření smlouvy dle bodu II. tohoto
usnesení po uplynutí zákonem daných lhůt.

Termín: 30.9.2021

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

2162/99/RM/2021 ORM/5 - Smlouva s vlastníkem technické infrastruktury č. VPIC/
§86/2021/022
I. Rada města schvaluje

smlouvu s vlastníkem technické infrastruktury č. VPIC/§86/2021/022 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ:
00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako žadatelem o územní rozhodnutí o umístění stavby
a společností CETIN a.s., IČ: 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, jako
vlastníkem technické infrastruktury. Předmětem smlouvy je prohlášení žadatele o územní rozhodnutí o
umístění stavby, že bude nutné realizovat vynucenou překládku sítě elektrických komunikací ve
vlastnictví CETIN dle smlouvy - viz příloha č. 1, 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: 30.9.2021
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[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

2163/99/RM/2021 ORM/6 - Hodnocení a posouzení nabídek a schválení SOD - Oprava vozovky
u hřbitova
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
vozovky u hřbitova", kterou podal uchazeč ISOTEP s.r.o., IČ: 25263498, Královéhradecká 1089, 562
01 Ústí nad Orlicí, za nabídkovou cenu 1.361.910,25 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. ORM/1910/11/2021 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24
Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností ISOTEP s.r.o., IČ: 25263498, Královéhradecká 1089,
562 01 Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je zhotovení akce s názvem "Oprava
vozovky u hřbitova", v ceně 1.361.910,25 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 Rekonstrukce
ulice Hřbitovní a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Rezerva rozpočtu ve výši 1.000.000 Kč
a v závazném ukazateli Komunikace a chodníky - opravy ve výši 400.000 Kč, dle návrhu rozpočtového
opatření č. 9185 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: 24.9.2021
V. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 3.9.2021

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

2164/99/RM/2021 ORM/7 - Hodnocení a posouzení nabídek a schválení SOD - Oprava
komunikace Černovír
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 stavební práce s názvem "Oprava komunikace Černovír".



Usnesení bylo: PŘIJATO

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

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

Termín: 17.9.2021

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, 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

7 6 1 6 1 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 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

6 1 6 1 7 7 7 7

21242123

2118

2120 2121 2122

Záznam o průběhu hlasování z 99. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 30. 8. 2021

2115Program 2116 2117

2126 2127 2130

2119

2125

2128 2129 2131

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 3 4 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 5 2 7 7 7

2144 2145 2146 2147 2148

2134
(nevzniklo)

2132

2138 2139 2140 2141 2142

2133 2135 2136 2137

2143

2149

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

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

7 7 7

2155

2161

2152

2156 2157 2158 2159 2160

2150 2151 2153 2154

2162 2163
2164

(protinávrh)

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


