RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ
105. schůze Rady města Ústí nad Orlicí
konané dne 25.10.2021

2261/105/RM/2021 OSS/1 - Vyhlášení dotačního programu na činnost v oblasti sociálních
služeb a zdravotnictví na rok 2022
I. Rada města schvaluje
vyhlášení dotačního programu z rozpočtu města na rok 2022 na podporu činností v oblasti sociálních
služeb a zdravotnictví na rok 2022, včetně tiskopisů žádostí o poskytnutí dotace, dle příloh k usnesení
RM.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Ivaně Nečekalové
1.1.

vedoucí odboru sociálních služeb, zajistit vyhlášení a zveřejnění dotačního programu v
termínech daných zákonem.
Termín: 29.10.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2262/105/RM/2021 OŠKCP/1 - Návrh na poskytnutí individuální dotace do oblasti sportu
I. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí individuální účelové neinvestiční finanční dotace z rozpočtu
města 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální dotace dle příloh č. 1 a 2 k
usnesení RM spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Černovír, sídlem Černovír 89, 562 01 Ústí nad
Orlicí, IČO 61235181, na projekt "Soustředění mladých hasičů SDH Černovír z Závišicích - autobusová
doprava" ve výši 26.393 Kč.
II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují provozní výdaje v závazném ukazateli
Rezerva OŠKCP - sport a snižují provozní výdaje v závazném ukazateli Dotace Ústecká 21 ve výši

26.393 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9253 v příloze č. 3 usnesení.
III. 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: 26.11.2021

2. Ing. Petře Brejšové
2.1.

vedoucí finančního odboru, zajistit realizaci schváleného rozpočtového opatření dle bodu
II. tohoto usnesení.
Termín: 5.11.2021

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

2263/105/RM/2021 OŠKCP/2 - Změna závazných ukazatelů
KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí a související rozpočtové opatření

Usnesení bylo: PŘIJATO

příspěvkové

organizace

I. Rada města schvaluje
účelový finanční příspěvek na kulturní aktivitu na rok 2021 příspěvkové organizaci KLUBCENTRUM v Ústí
nad Orlicí na projekt ČESKÉ VIZE - 68. ročník celostátní přehlídky filmové tvorby ve výši 50.000 Kč.
II. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů na rok 2021 pro příspěvkovou organizaci KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí
takto:
Příspěvek na provoz ve výši 8.519.400 Kč.
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.
III. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují provozní výdaje v závazném ukazateli
Příspěvková organizace Klubcentrum a snižují provozní výdaje v závazném ukazateli Rezerva - České
vize ve výši 50.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9256 v příloze č.3 usnesení.
IV. Rada města ukládá
1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit
poskytnutí
schváleného
příspěvku
dle
bodu
I.
tohoto
usnesení
a realizovat schválenou změnu závazných ukazatelů KLUBCENTRA dle bodu II. tohoto
usnesení.
Termín: 22.11.2021

2. Ing. Petře Brejšové
2.1.

vedoucí finančního odboru, zajistit realizaci schváleného rozpočtového opatření dle bodu
III. tohoto usnesení.
Termín: 5.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2264/105/RM/2021 OŠKCP/3 - Změna závazných ukazatelů v oblasti školství
I. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků
1332 takto:
Příspěvek na provoz v částce 6.209.717 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.
II. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11
takto:
Příspěvek na provoz v částce 5.002.631 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.
III. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská
147 takto:
Příspěvek na provoz v částce 4.658.345 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.
IV. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 takto:
Příspěvek na provoz v částce 1.007.964 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.
V. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Příspěvek
příspěvkové organizace ZŠ - Bratří Čapků, ZŠ Komenského, ZŠ Třebovská a ZŠ Školní a snižují se výdaje
v závazném ukazateli Rezerva OŠKCP ve výši 126.290 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9257 v
příloze usnesení.
VI. 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., II., III. a IV. tohoto usnesení.
Termín: 15.11.2021

2. Ing. Petře Brejšové
2.1.

vedoucí finančního odboru, realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu V. tohoto
usnesení.
Termín: 5.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2265/105/RM/2021 OŠKCP/4 - Návrh na rozdělení příspěvků na projekty škol a školských
zařízení zřizovaných městem Ústí nad Orlicí v roce 2021
I. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí příspěvku na projekty škol a školských zařízení na rok 2021,
příspěvkové organizaci Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290, ve výši 5.000 Kč, dle přílohy k
usnesení RM.
II. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí příspěvku na projekty škol a školských zařízení na rok 2021,
příspěvkové organizaci Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Sokolská 165, ve výši 7.500 Kč, dle přílohy k
usnesení RM.
III. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí příspěvku na projekty škol a školských zařízení na rok 2021,
příspěvkové organizaci Mateřská škola Klubíčko Ústí nad Orlicí, Dělnická 67, ve výši 8.000 Kč, dle přílohy
k usnesení RM.
IV. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí příspěvku na projekty škol a školských zařízení na rok 2021,
příspěvkové organizaci Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200, ve výši 10.000 Kč, dle přílohy k
usnesení RM.
V. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí příspěvku na projekty škol a školských zařízení na rok 2021,
příspěvkové organizaci Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348, ve výši 6.500 Kč, dle
přílohy k usnesení RM.
VI. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí příspěvku na projekty škol a školských zařízení na rok 2021,
příspěvkové organizaci Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Orlicí, Knapovec 8, ve výši 5.600 Kč, dle
přílohy k usnesení RM.
VII. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí příspěvku na projekty škol a školských zařízení na rok 2021,
příspěvkové organizaci Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332, ve výši 54.400 Kč, dle přílohy k
usnesení RM.
VIII. Rada města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí příspěvku na projekty škol a školských zařízení na rok 2021,
příspěvkové organizaci Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11, ve výši 41.000 Kč, dle přílohy k
usnesení RM.
IX. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí příspěvku na projekty škol a školských zařízení na rok 2021,
příspěvkové organizaci Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147, ve výši 29.000 Kč, dle přílohy k
usnesení RM.
X. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí příspěvku na projekty škol a školských zařízení na rok 2021,
příspěvkové organizaci Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75, ve výši 10.000 Kč, dle přílohy k
usnesení RM.
XI. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí příspěvku na projekty škol a školských zařízení na rok 2021,
příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí, ve výši 26.000 Kč,
dle přílohy k usnesení RM.
XII. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí příspěvku na projekty škol a školských zařízení na rok 2021,
příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1600, ve výši 30.000 Kč,
včetně požadované výjimky dle přílohy k usnesení RM.
XIII. Rada města ukládá
1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sporu, cestovního ruchu a propagace, předložit RM ke
schválení změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací dle bodů I. až XII.
Termín: 8.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2266/105/RM/2021 OŠKCP/5 - Návrh na poskytnutí individuálních finančních neinvestičních
dotací z rozpočtu města do oblasti školství (školy nezřizované městem Ústí nad Orlicí) v roce
2021
I. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí individuální finanční dotace na projekty škol v roce 2021 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle příloh usnesení RM Střední škole
uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí, se sídlem Zahradní 541, IČO 000 87 408, ve výši 28.000 Kč.
II. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí individuální finanční dotace na projekty škol v roce 2021 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle příloh k usnesení RM Střední škole
automobilní Ústí nad Orlicí, se sídlem Dukelská 313, IČO 005 29 842 ve výši 36.000 Kč.
III. Rada města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí individuální finanční dotace na projekty škol v roce 2021 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle příloh k usnesení RM Speciální základní
škole, mateřské škole a praktické škole Ústí nad Orlicí, se sídlem Lázeňská 206, IČO 708 44 755, ve výši
28.000 Kč.
IV. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí individuální finanční dotace na projekty škol v roce 2021 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle příloh k usnesení RM NF Gaudeamus se
sídlem Nerudova 2283/7, Cheb, IČO 252 28 633 ve výši 5.000 Kč.
V. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí individuální finanční dotace na
projekty škol v roce 2021 včetně požadované výjimky na OON a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace dle příloh k usnesení RM Gymnáziu Ústí nad Orlicí, se sídlem T. G. Masaryka 106,
IČO 004 01 081, ve výši 70.000 Kč.
VI. Rada města ukládá
1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit poskytnutí
schválených individuálních neinvestičních dotací, včetně uzavření veřejnoprávních smluv,
dle bodu I. až IV. tohoto usnesení.
Termín: 30.11.2021

1.2.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, předložit
zastupitelstvu města k projednání návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace na
projekty škol v roce 2021, dle bodu V. tohoto usnesení.
Termín: 13.12.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2267/105/RM/2021 OŠKCP/6 - Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města do
oblasti sportu
I. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí individuální účelové neinvestiční finanční dotace z rozpočtu
města 2021, včetně požadované výjimky na náklady spojené se zahraniční cestou, a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální dotace dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM panu
J░░ H░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , zastoupenému soudem
jmenovaným opatrovníkem paní J░░░ H░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , na projekt "Podpora pro
hendikepovaného sportovce - autistu z Ústí nad Orlicí, na účasti na MS v plavání pro sportovce s vadou
intelektu ve francouzském Montlucon" ve výši 30.000 Kč.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit poskytnutí
dotace včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 25.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2268/105/RM/2021 OŠKCP/7 - Smlouva o nájmu nemovité věci - Ústecký advent 2021
I. Rada města schvaluje
smlouvu o nájmu nemovité věci mezi městem Ústí nad Orlicí, se sídlem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, IČ:
00279676, jako pronajímatelem a Františkem Paldusem, se sídlem Orel 52, IČ: 88391485, jako
nájemcem. Předmětem smlouvy je nájem nemovité věci - části Mírového náměstí - za účelem zajištění
občerstvení v rámci Ústeckého adventu 2021, 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
smlouvy o nájmu dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 23.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2269/105/RM/2021 OKT/1 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor
umístěných v budově č.p. 15, ul. Sychrova, st.p.č. 116 v Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor mezi Městem Ústí nad Orlicí, se sídlem
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ 00279676 jako půjčitelem a Městským muzeem v Ústí nad Orlicí,
se sídlem 17. listopadu 72, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 00486329 jako vypůjčitelem, jehož předmětem je
úprava programového plánu výstav pořádaných ve veřejném zájmu, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Radomíře Hájkové
1.1.

vedoucí kanceláře tajemníka, administrativně zajistit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o
výpůjčce nebytových prostor uvedeného v bodě I. tohoto usnesení.
Termín: 12.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2270/105/RM/2021 OKT/2 - Návrh na schválení rozpočtového opatření - IT

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření ve schváleném rozpočtu na rok 2021, kterým se přesouvají finanční prostředky ve
výši 302.500 Kč v závazném ukazateli INFORMATIKA ORJ 009, a to z třídy Běžné výdaje do třídy
Kapitálové výdaje, dle Návrhu na změnu rozpočtu č. 9260/2021, který je přílohou k 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, dle přílohy k usnesení RM.
Termín: 29.10.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2271/105/RM/2021 FIN/1 - Návrh rozpočtových opatření
I. Rada města schvaluje
1.

v souvislosti s vývojem čerpání rozpočtu rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se
zvyšují investiční výdaje a zároveň snižují neinvestiční výdaje v závazném ukazateli Perla
technická infrastruktura ve výši 1.173.000,00 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9244 v
příloze usnesení RM.

2.

v souvislosti s vývojem čerpání rozpočtu rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se
zvyšují investiční výdaje a zároveň snižují neinvestiční výdaje v závazném ukazateli Komunikace
a chodníky - opravy ve výši 300.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9245 v příloze
usnesení RM.

3.

v souvislosti s přijetím dotace na provoz infocentra rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021,
kterým se zvyšují příjmy v závazném ukazateli Neinvestiční dotace z kraje (ostatní) a zároveň
se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu ve výši 63.725,00 Kč dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9247 v příloze usnesení RM.

4.

v souvislosti s přijetím dotace na akci Rozšíření II. etapy restaurování kamenných prvků na
průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým
se zvyšují příjmy v závazném ukazateli Dotace na památkové zóny ve výši 500.000 Kč
a zároveň se zvyšují výdaje v závazných ukazatelích:
Dotace regenerace MPZ a spoluúčast ve výši 210.095 Kč
Rezervy rozpočtu ve výši 289.905 Kč
dle návrhu rozpočtového opatření č. 9248 v příloze usnesení RM.

5.

v souvislosti s přijetím žádosti o dotaci na obnovu fasády rozpočtové opatření k rozpočtu roku

2021, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Dotace na obnovu fasád a zároveň se
snižují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu ve výši 40.000 Kč dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9249 v příloze usnesení RM.
6.

v souvislosti s pořádáním představení KyberLIFE pro školy rozpočtové opatření k rozpočtu roku
2021, kterým se snižují výdaje v závazném ukazateli Komunitní plánování a zároveň se zvyšují
výdaje v závazném ukazateli Prevence kriminality ve výši 30.000,- Kč dle návrhu rozpočtového
opatření č. 9250 v příloze návrhu usnesení RM.

7.

v souvislosti se správným účetním zařazením opravy cesty v Cakli rozpočtové opatření k
rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují neinvestiční výdaje a snižují investiční výdaje v
závazném ukazateli Cesta v Oldřichovicích - rekonstrukce ve výši 750.000 Kč dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9251 v příloze usnesení RM.

8.

v souvislosti s vývojem čerpání rozpočtu rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se
snižují investiční výdaje a zároveň zvyšují neinvestiční výdaje v závazném ukazateli Okrajové
části města - Knapovec ve výši 60.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9254 v příloze
usnesení RM.

9.

v souvislosti s přijetím dotace ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů pandemie
COVID-19 na daňové příjmy rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují
příjmy v závazném ukazateli Dotace přijaté a zároveň se zvyšují výdaje v závazném ukazateli
Rezervy rozpočtu ve výši 136.161,16 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9259 v příloze
usnesení RM.

10.

v souvislosti s přijetím dotace ze státního rozpočtu na pokrytí neinvestičních výdajů projektů
realizovaných v rámci programu Veřejné informační služby knihoven - Informační centra
veřejných knihoven rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují příjmy
v závazném ukazateli Dotace přijaté a zároveň se zvyšují výdaje v závazném ukazateli
Městská knihovna ve výši 28.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9261 v příloze
usnesení RM.

11.

v souvislosti s přijetím dotace ze státního rozpočtu na podporu mimořádného finančního
ohodnocení strážníků obecních a městských policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid19 v letech 2020 a 2021 rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují příjmy
v závazném ukazateli Dotace přijaté a zároveň se zvyšují výdaje v závazném ukazateli
Městská policie ve výši 75.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9262 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: 30.10.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2272/105/RM/2021 FIN/2 - Návrh na schválení rozpočtového provizoria
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout, že od 01.01.2022 do doby schválení rozpočtu města na rok 2022
bude město Ústí nad Orlicí hospodařit dle pravidel rozpočtového provizoria, která jsou definována v
dokumentu Zásady tvorby a úprav rozpočtu města Ústí nad Orlicí, dle přílohy tohoto usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petře Brejšové
1.1.

vedoucí finančního odboru, zajistit projednání návrhu dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 1.12.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2273/105/RM/2021 SMM/1 - Uzavření nájemní smlouvy
I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy
1.

na byt zvláštního určení č. 15, na adrese Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 105, s J░░░░ K░░░ ,
nar. ░░░░ ░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , do 31. 3. 2022.

II. Rada města ukládá
1. Ing. Jiřímu Hruškovi
1.1.

vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit odeslání podkladů k uzavření
nájemní smlouvy.
Termín: 12.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2274/105/RM/2021 SMM/2 - Prodloužení nájemní smlouvy a souhlas s prodloužením
podnájemní smlouvy
I. Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy na byt zvláštního určení č. 9, na adrese Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka
105, s právnickou osobou - organizací Péče o duševní zdraví z.s., IČO: 64242218, se sídlem
Bělehradská 389, Pardubice, do 31. 12. 2023.
II. Rada města souhlasí
s prodloužením podnájemní smlouvy na byt zvláštního určení č. 9 o velikosti 0+1, T. G. Masaryka 105,
Ústí nad Orlicí, pro M░░░ Z░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , ░░░░ ░░░░ , do
30. 4. 2022.

III. Rada města ukládá
1. Ing. Jiřímu Hruškovi
1.1.

vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit odeslání podkladů pro prodloužení
nájemní smlouvy a odeslání souhlasu s prodloužením podnájemní smlouvy.
Termín: 19.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2275/105/RM/2021 SMM/3 - Smlouva o výpůjčce nebytového prostoru - Černovír čp. 90
(hostinec)
I. Rada města schvaluje
smlouvu o výpůjčce nebytových prostor mezi Městem Ústí nad Orlicí, se sídlem Sychrova 16, 562 24
Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, zastoupeným společností TEPVOS, spol. s r.o., se sídlem Královéhradecká
1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 25945793, zastoupenou jednatelem Ing. Václavem Knejpem, jako
půjčitelem, a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Černovír, se sídlem Černovír 89, 562 01
Ústí nad Orlicí, IČ 61235181, zastoupeným starostkou Zuzanou Mačátovou, jako vypůjčitelem, dle
přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Jiřímu Hruškovi
1.1.

vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce dle bodu
I. tohoto usnesení.
Termín: 5.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2276/105/RM/2021 MPO/1 - Záměr prodeje pozemku p.č. 96/2 v k.ú. Hylváty
I. Rada města schvaluje

záměr prodeje p.p.č. 96/2 v k.ú. Hylváty na základě žádosti M░░░ 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: 5.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2277/105/RM/2021 MPO/2 - Záměr prodeje části pozemku p.č. 1283/6 v k.ú. Hylváty
I. Rada města schvaluje
záměr prodeje části p.p.č. 1283/6 v k.ú. Hylváty na základě žádosti manželů R░░░░ a B░░░░ H░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , 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: 5.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2278/105/RM/2021 MPO/3 - Záměr prodeje pozemku st.p.č. 703 a části pozemku p.č. 713/1
vše v k.ú. Hylváty
I. Rada města schvaluje
záměr prodeje st.p.č. 703 a části pozemku p.č. 713/1 vše v k.ú. Hylváty na základě žádosti manželů
L░░░ a B░░░░ M░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , 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: 5.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2279/105/RM/2021 MPO/4 - Záměr prodeje pozemku st.p.č. 702 a části pozemku p.č. 713/1
vše v k.ú. Hylváty
I. Rada města schvaluje
záměr prodeje st.p.č. 702 a části pozemku p.č. 713/1 vše v k.ú. Hylváty na základě žádosti manželů
J░░░░ a E░░░ V░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , 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: 5.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2280/105/RM/2021 MPO/5 - Kupní smlouva na prodej části p.p.č. 56/3 v k.ú. Černovír u Ústí
nad Orlicí
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 L░░░░ ░░░░ a L░░░░ ░░ Š░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░ , jako kupujícími. Předmětem smlouvy je prodej p.p.č. 56/4 v k.ú. Černovír u Ústí nad
Orlicí za kupní cenu ve výši 19.800 Kč, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit uzavření kupní smlouvy v daném termínu.
Termín: 13.12.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2281/105/RM/2021 MPO/6 - Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 1275/5 v k.ú. Hylváty
I. Rada města schvaluje
záměr výpůjčky části pozemku p.č. 1275/5 v k.ú. Hylváty na základě žádosti Z░░░░ B░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

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

Termín: 5.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

2282/105/RM/2021 MPO/7 - Revokace - záměr prodeje a výběrové řízení na prodej p.p.č.
501/133 v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí
I. Rada města revokuje
usnesení č. 2222/104/RM/2021 ze dne 11.10.2021.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, postupovat dle rozhodnutí rady města.
Termín: 27.10.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2283/105/RM/2021 MPO/8 - Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu nemovitosti
I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne 25.07.2013 mezi městem Ústí nad Orlicí,
IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem, a M░░ J░░░░ ░ , ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , 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: 29.10.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2284/105/RM/2021 MPO/9 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda
o umístění stavby - ČEZ Distribuce, a.s. - Hylváty 708/15
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-122022695/VB/1 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí,
jako budoucí stranou povinnou, a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405
02 Děčín IV - Podmokly, jako budoucí stranou oprávněnou. Předmětem smlouvy je budoucí zřízení

věcného břemene na umístění zařízení distribuční soustavy na p.p.č. 707/3, 787/2, 1324/2 a 783/1 vše
v k.ú. Hylváty, za jednorázovou finanční náhradu 5.203 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: 30.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2285/105/RM/2021 MPO/10 - Záměr směny spoluvlastnického podílu na p.p.č. 1384/4 a
1384/5 vše v k.ú. Hylváty
I. Rada města schvaluje
záměr směny spoluvlastnického podílu 1/2 na p.p.č. 1384/4 a 1384/5 vše v k.ú. Hylváty na základě
žádosti ░░░░ J░░ a I░░░ H░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , dle přílohy k
usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, zveřejnit záměr směny na úřední desce v daném
termínu
Termín: 5.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2286/105/RM/2021 MPO/11 - Záměr prodeje části p.p.č. 946/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části p.p.č. 946/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí na základě
žádosti ░░░░ T░░░░ A░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 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: 5.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2287/105/RM/2021 MPO/12 - Výběrové řízení a záměr prodeje p.p.č. 3154/1 v k.ú. Ústí nad
Orlicí
I. Rada města schvaluje
výběrové řízení a záměr prodeje p.p.č. 3154/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí, 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: 29.10.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2288/105/RM/2021 MPO/13 - Smlouva o zřízení věcného břemene - TEPVOS, spol. s r.o. Knapovec
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676,
Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako povinným, a společností TEPVOS, spol. s r.o., IČO: 25945793,
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako oprávněným. Předmětem smlouvy je věcné
břemeno služebnosti inženýrské sítě - vodovodního řadu na p.p.č. 705/1, 1321/1 a 1321/2 vše v k.ú.
Hylváty, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 63.699,24 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: 30.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2289/105/RM/2021 MPO/14 - Nabídka odprodeje pozemků - Region Orlicko-Třebovsko
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města neakceptovat nabídku Regionu Orlicko-Třebovsko, IČO: 70939659, Sychrova 16,
562 01 Ústí nad Orlicí na výkup p.p.č. 1991/6 a 1993/2 vše v k.ú. Dolní Libchavy a p.p.č. 2559/2 a
2659/9 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města doporučit Regionu Orlicko-Třebovsko, IČO: 70939659, Sychrova 16, 562 01 Ústí
nad Orlicí v současné době neprodávat p.p.č. 1991/6 a 1993/2 vše v k.ú. Dolní Libchavy a p.p.č. 2559/2
a 2659/9 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města ukládá
1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, informovat vlastníka o rozhodnutí rady města v daném
termínu.
Termín: 11.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2290/105/RM/2021 ORM/1 - Schválení smlouvy o dílo č. ORM/1906/5/2021 na akci "Částečné
odizolování sklepních prostor v budově školní družiny Na Štěpnici, ZŠ Ústí nad Orlicí,
Komenského 11"
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 "Částečné
odizolování sklepních prostor v budově školní družiny Na Štěpnici, ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského 11",
kterou podal jediný uchazeč P S K, s.r.o. CHOCEŇ, IČ: 63220369, se sídlem T. N. Kautníka 165, 565 01
Choceň, za nabídkovou cenu 506.303,00 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo č. ORM/1906/5/2021 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, se sídlem T. N.
Kautníka 165, 565 01 Choceň, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je zhotovení akce "Částečné
odizolování sklepních prostor v budově školní družiny Na Štěpnici, ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského 11" v
ceně 506.303,00 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: 12.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2291/105/RM/2021 ORM/2 - Schválení smlouvy o dílo č. ORM/1904/8/2021 - zpracování
projektové dokumentace pro provedení stavby "Stavební obnova Kostela Navštívení Panny
Marie v Horním Houžovci"
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 zpracování projektové
dokumentace pro provedení stavby "Stavební obnova Kostela Navštívení Panny Marie v Horním

Houžovci", kterou podal uchazeč Atelier KK architekti s.r.o., IČ: 06541496, se sídlem Trstěnice 56, 569
57 Trstěnice u Litomyšle, za nabídkovou cenu 131.950,50 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení
RM.
II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. ORM/1904/8/2021 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24
Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností Atelier KK architekti s.r.o., IČ: 06541496, se sídlem
Trstěnice 56, 569 57 Trstěnice u Litomyšle, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je zpracování
projektové dokumentace k provedení stavby "Stavební obnova Kostela Navštívení Panny Marie v Horním
Houžovci", v ceně 131.950,50 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: 12.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2292/105/RM/2021 ORM/3 - Dodatek číslo 1 smlouvy o dílo č. ORM/0828/1/2021 na
zhotovení akce "Obnova křížové cesty na Andrlově chlumu - 1. etapa"
I. Rada města schvaluje
dodatek číslo 1 smlouvy o dílo č. ORM/0828/1/2021 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676,
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností Atelier KK architekti s.r.o., IČ:
06541496, Trstěnice 56, 569 57 Trstěnice u Litomyšle, jako zhotovitelem, kterým se posouvá termín
dokončení předmětu smlouvy na zhotovení akce "Obnova křížové cesty na Andrlově chlumu - 1. etapa"
do 30.11.2021, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Evě Holáskové
1.1.

vedoucí odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 1.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2293/105/RM/2021 ORM/4 - Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. ORM/1930/7/2021 - Veřejná
prostranství Perla 01 v Ústí nad Orlicí
I. Rada města stanovuje
dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. ORM/1930/7/2021 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova
16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností A.B.V. spol. s r.o., IČ: 48154067, Vrbová

625, 562 03 Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem akce "Veřejná prostranství Perla 01 v Ústí nad Orlicí",
kterým se prodlužuje termín dokončení části díla, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Evě Holáskové
1.1.

vedoucí odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 5.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2294/105/RM/2021 ORM/5 - Dodatek č. 1 SOD č. ORM/2152/1/2021 - Parkoviště Kladská
I. Rada města schvaluje
dodatek číslo 1 smlouvy o dílo číslo 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 akce Parkoviště Kladská, kterým se
prodlužuje termín plnění do 15.11.2021, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Evě Holáskové
1.1.

vedoucí odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku smlouvy o dílo dle bodu I. tohoto
usnesení.
Termín: 5.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO
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