RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ
106. schůze Rady města Ústí nad Orlicí
konané dne 8.11.2021

2295/106/RM/2021 ORM/1 - Schválení projektu a jeho dofinancování s názvem "Revitalizace
sídliště Hylváty v Ústí nad Orlicí - I. etapa - sever"
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Projekt s názvem "Revitalizace sídliště Hylváty v Ústí nad Orlicí - I. etapa
- sever" dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů v rozsahu dle přílohy k usnesení
RM.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit dofinancování Projektu s názvem "Revitalizace sídliště Hylváty v Ústí nad
Orlicí - I. etapa - sever" dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních
zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných.
III. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Evě Holáskové
1.1.

vedoucí odboru rozvoje města, zajistit předložení tohoto bodu zastupitelstvu města ke
schválení.
Termín: 13.12.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2296/106/RM/2021 ORM/2 - Návrh rozpočtového 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 Okrajové

části města - Hylváty ve výši 18.290,00 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9273 v příloze
usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petře Brejšové
1.1.

vedoucí finančního odboru, realizovat schválené rozpočtové opatření uvedené v bodě I.
tohoto usnesení.
Termín: 15.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2297/106/RM/2021 ORM/3 - Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. ORM/2149/1/2021 - Rekonstrukce
ul. Vrbenského
I. Rada města schvaluje
dodatek č. 1 smlouvy 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 akce "Rekonstrukce ul. Vrbenského",
kterým se prodlužuje termín dokončení 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: 19.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2298/106/RM/2021 ORM/4 - Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. ORM/2111/1/2020 - Obnova
zahrady MŠ Na Výsluní v Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje
dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. ORM/2111/1/2020 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova
16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností Yggdrasilmont, s.r.o., IČ: 03593819,
Truhlářská 1520/23, 110 00 Praha 1, jako zhotovitelem akce "Obnova zahrady MŠ Na Výsluní v Ústí nad
Orlicí", kterým se snižuje celková cena díla o 141.970,00 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení
RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Evě Holáskové
1.1.

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

Termín: 30.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

2299/106/RM/2021 OŠKCP/1 - Změna závazných ukazatelů příspěvkové organizace Městská
knihovna Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů na rok 2021 pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Ústí nad Orlicí
takto:
Příspěvek na provoz ve výši 8.303.800 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 Městské knihovny dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 30.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2300/106/RM/2021 OŠKCP/2 - Změna závazných ukazatelů v oblasti školství a rozpočtová
opatření
I. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem
290 takto:
Příspěvek na provoz v částce 603.840 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.
II. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Sokolská
165 takto:
Příspěvek na provoz v částce 717.276 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.
III. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír
96 takto:
Příspěvek na provoz v částce 437.232 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.
IV. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Klubíčko Ústí nad Orlicí,
Dělnická 67 takto:

Příspěvek na provoz v částce 1.670.060 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.
V. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní
200 takto:
Příspěvek na provoz v částce 1.240.226 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.
VI. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí,
Heranova 1348 takto:
Příspěvek na provoz v částce 1.513.349 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.
VII. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Orlicí,
Knapovec 8 takto:
Příspěvek na provoz v částce 453.084 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.
VIII. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Jasánek Ústí nad Orlicí,
Nerudova 136 takto:
Příspěvek na provoz v částce 457.608 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.
IX. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků
1332 takto:
Příspěvek na provoz v částce 6.382.973 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.
X. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11
takto:
Příspěvek na provoz v částce 5.043.631 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.
XI. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská
147 takto:
Příspěvek na provoz v částce 4.731.845 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.
XII. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 takto:
Příspěvek na provoz v částce 1.017.964 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.
XIII. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Školní jídelna Ústí nad Orlicí, Smetanova
43 takto:
Příspěvek na provoz v částce 814.992 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.
XIV. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Jaroslava Kociana,
Ústí nad Orlicí, takto:
Příspěvek na provoz v částce 979.000 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.
XV. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí, 17.
listopadu 1600 takto:
Příspěvek na provoz v částce 1.811.889 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.
XVI. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují provozní výdaje v závazném ukazateli
Příspěvek příspěvkové organizace MŠ Pod Lesem, MŠ Sokolská, MŠ Klubíčko, MŠ Na Výsluní, MŠ
Lentilka, MŠ Pastelka, ZŠ Bratří Čapků, ZŠ Komenského, ZŠ Třebovská, ZŠ Školní, ZUŠ a DDM Duha a
snižují se provozní výdaje v závazném ukazateli Příspěvky a individuální dotace - školství ve výši
233.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9276 v příloze usnesení.
XVII. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují provozní výdaje v závazném ukazateli
Příspěvek příspěvkové organizace MŠ Pod Lesem, MŠ Sokolská, MŠ Černovír, MŠ Klubíčko, MŠ Na
Výsluní, MŠ Lentilka, MŠ Pastelka, MŠ Jasánek, ZŠ Bratří Čapků, ZŠ Třebovská, ŠJ Smetanova a snižují
se provozní výdaje v závazném ukazateli Rezerva finančního odboru ve výši 379.803 Kč dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9277 v příloze usnesení.
XVIII. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se snižují provozní výdaje v závazném ukazateli
Příspěvek příspěvkové organizace DDM Duha a snižují se Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
státního rozpočtu o 9.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatřen č. 9278 v příloze usnesení.
XIX. 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. - XV. tohoto usnesení.
Termín: 19.11.2021

2. Ing. Petře Brejšové
2.1.

vedoucí finančního odboru, realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu XVI.
- XVIII. tohoto usnesení.

Termín: 19.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

2301/106/RM/2021 OŠKCP/4 - Program regenerace MPZ na rok 2021 - dotace na základě
Rozhodnutí Ministerstva kultury, smlouva o poskytnutí dotace
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit, na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č.j. MK 62278/2021 OPP
ze dne 01.10.2021 v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón 2021, poskytnutí finanční dotace Římskokatolické farnosti - děkanství Ústí nad Orlicí,
IČO 47501103, Kostelní 19, Ústí nad Orlicí, ve výši 513.963 Kč, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, předložit ke
schválení zastupitelstvu města uzavření veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace, dle
bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 13.12.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2302/106/RM/2021 OSS/1 - Individuální dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a
zdravotnictví (Burza filantropie 2021)
I. Rada města schvaluje
na základě podaných žádostí rozdělení individuálních účelových finančních dotací z Burzy filantropie
2021 včetně požadovaných výjimek a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací dle
vzorové smlouvy uvedené v příloze:
1.

částku 7.000 Kč pro Oblastní charitu Ústí nad Orlicí, IČO 44468920, na projekt Předcházení
syndromu vyhoření a udržení kvality a vzdělání pracovníků Domácího hospice ALFA-OMEGA.

2.

částku 4.000 Kč pro KONTAKT Ústí nad Orlicí, o.p.s., IČO 61239488, na projekt Linka důvěry PC vybavení pro podporu práce krizových pracovníků, z toho 4.000 Kč na investiční náklady pořízení majetku.

3.

částku 4.000 Kč pro Rodinné Integrační Centrum z.s., IČO 27026728, na projekt KomPAS v
moři emocí, komPAS v moři profesí,

4.

částku 6.000 Kč pro Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s., IČO 25918974, na projekt Naši se
rozešli, co teď?!

5.

částku 6.000 Kč pro Amaltheu z.s., IČO 26647214, na projekt Když se rodiče rozchází ...
Mediace se zapojením dětí a dětská podpůrná skupina, z toho 6.000 Kč na osobní náklady.

6.

částku 5.000 Kč pro Péči o duševní zdraví, z.s., IČO 64242218, na projekt Sestra v akci, z toho
5.000 Kč na osobní náklady.

7.

částku 7.000 Kč pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, IČO 00426261, na
projekt Chceme se potkávat, z toho 7.000 Kč na investiční náklady - pořízení majetku.

8.

částku 5.000 Kč pro CEDR Pardubice o.p.s., IČO 27547850, na projekt V práci s klidnou myslí,
z toho 5.000 Kč na osobní náklady.

9.

částku 3.000 Kč pro Rytmus Východní Čechy, o.p.s., IČO 27516733, na projekt Tabule pro
Rytmus, z toho 3.000 Kč na investiční náklady - pořízení majetku.

10.

částku 3.000 Kč pro Školu pro mě, z.s., IČO 06619126, na projekt Popularizace inovací ve
výchově a vzdělávání.

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se upravují jednotlivé položky závazného ukazatele
Individuální dotace soc. služby, dle rozdělení finančních prostředků na jednotlivé individuální dotace, v
celkové výši 50.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9271/2021 v příloze usnesení RM.
III. Rada města ukládá
1. Mgr. Ivaně Nečekalové
1.1.

vedoucí odboru sociálních služeb, zajistit administrativní úkony spojené s realizací
schválených smluv o poskytnutí dotací.
Termín: 15.12.2021

2. Ing. Petře Brejšové
2.1.

vedoucí finančního odboru, realizovat schválené rozpočtové opatření uvedené v bodě
II. tohoto usnesení.
Termín: 18.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2303/106/RM/2021 OSS/2 - 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 ...........................................................16.626.693,00 Kč
z toho Pečovatelská služba...................................................11.250.800,00 Kč
z toho Stacionář týdenní........................................................5.284.393,00 Kč
z toho Senior klub ....................................................................91.500,00 Kč
Z toho na odpisy majetku zřizovatele .........................................357.490,00 Kč
Dotace na investice ..........................................................................0,00 Kč
Odvod odpisů ........................................................................357.490,00 Kč
Hospodářský výsledek........................................................................0,00 Kč
Limit prostředků na platy .....................................................15.151.000,00 Kč
Limit mzdových prostředků včetně OON*...............................15.661.214,00 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 .. ............................................................. 40.638.651,00 Kč
z toho na službu domov pro seniory............................................24.593.332,00 Kč
z toho na službu domov se zvláštním režimem...............................14.899.263,00 Kč
z toho na službu odlehčovací služba ................................................928.056,00 Kč
z toho na službu odborné sociální poradenství ..................................218.000,00 Kč
Z toho na odpisy majetku zřizovatele ..............................................500.676,00 Kč
Dotace 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 schvaluje
v souvislosti s výdaji s Mezinárodním dnem seniorů rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým
se snižují výdaje v závazném ukazateli Projekty partnerství - udržitelnost a zároveň se zvyšují výdaje v
závazném ukazateli Příspěvek Centrum sociální péče o 1.500 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č.
9282/2021 v příloze usnesení RM.
IV. Rada města ukládá
1. Mgr. Ivaně Nečekalové
1.1.

vedoucí odboru sociálních služeb, administrativně zajistit změnu závazných ukazatelů a
odeslat PO, dle bodů I. a II. tohoto usnesení.
Termín: 12.11.2021

V. Rada města ukládá
1. Ing. Petře Brejšové
1.1.

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

Termín: 12.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

2304/106/RM/2021 OSS/3 - Souhlas s přijetím věcného daru pro Domov důchodců Ústí nad
Orlicí
I. Rada města uděluje
předchozí písemný souhlas s přijetím:
1.

věcného daru - TV přístroje SHARP AQUOS, v pořizovací ceně 5.000 Kč

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Ivaně Nečekalové
1.1.

vedoucí odboru sociálních služeb, administrativně zajistit předání souhlasu na základě
tohoto usnesení.
Termín: 12.11.2021

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

2305/106/RM/2021 FIN/1 - Návrh rozpočtových opatření
I. Rada města schvaluje

Usnesení bylo: PŘIJATO

1.

v souvislosti s přijetím účelové neinvestiční dotace z MPSV ČR na poskytnutí sociální
péče rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují příjmy v závazném
ukazateli Dotace přijaté o 1.108.000 Kč a zároveň se zvyšují výdaje v závazných
ukazatelích:
Příspěvek Centrum sociální péče o 302.000 Kč
Příspěvek Domov důchodců o 806.000 Kč
dle návrhu rozpočtového opatření č. 9263 v příloze usnesení RM.

2.

v souvislosti s vývojem čerpání rozpočtu sociálního fondu rozpočtové opatření k rozpočtu roku
2021, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Sociální fond - odměny životní výročí
(Útvar personální a mzdové agendy) a snižují výdaje v závazném ukazateli Sociální fond
(Kancelář tajemníka) ve výši 5.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9268 v příloze
usnesení RM.

3.

v souvislosti s vývojem čerpání výdajů na opravy a údržbu komunikací rozpočtové opatření
k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Celoroční údržba
komunikací o 953.000 Kč a zároveň se snižují výdaje v závazných ukazatelích
Rezervy rozpočtu ve výši 663.000 Kč
Oprava a údržba lávek a mostů ve výši 290.000 Kč
dle návrhu rozpočtového opatření č. 9270 v příloze usnesení RM.

4.

v souvislosti se správným účetním zařazením výsadeb zeleně u novostavby Domu dětí a
mládeže rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují investiční a snižují
neinvestiční výdaje v závazném ukazateli Údržba a ošetřování zeleně ve výši 432.295,50 Kč dle
návrhu rozpočtového opatření č. 9281 v příloze usnesení RM.

5.

v návaznosti na vývoj rozpočtu rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se snižují
výdaje v závazných ukazatelích:
Rezerva - Kocianova houslová soutěž ve výši 404.100 Kč
Rezerva - Heranova violloncelová soutěž ve výši 70.200 Kč
a zároveň se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu ve výši 474.300 Kč dle
návrhu rozpočtového opatření č. 9283 v příloze návrhu usnesení RM.

6.

v souvislosti s plněním rozpočtu v oblasti příjmů rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021,
kterým se zvyšují příjmy v závazných ukazatelích:
Reklamy v Ústeckých listech ve výši 15.000 Kč
Sběrný dvůr - prodej tříděného odpadu ve výši 17.500 Kč

a zároveň se snižují příjmy v závazném ukazateli Pořádání akce Město v pohybu ve výši 32.500
Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9284 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: 15.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2306/106/RM/2021 FIN/2 - Návrh na uzavření smlouvy o debetní kartě
I. Rada města rozhoduje
1.

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

II. Rada města ukládá
1. Ing. Petře Brejšové
1.1.

vedoucí finančního odboru, zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 30.9.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2307/106/RM/2021 SMM/1 - Převod členského podílu v bytovém družstvu vztahujícího se k
družstevnímu bytu
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Smlouvu o převodu členského podílu v bytovém družstvu vztahujícího se k
družstevnímu bytu ev. č. 22 v domě čp. 1193, ulice Chodská v Ústí nad Orlicí, mezi Městem Ústí nad
Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, jako převodcem a paní M░░░░ D░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako nabyvatelem, za kupní cenu 1.810.080 Kč, dle
přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Jiřímu Hruškovi
1.1.

vedoucímu odboru správy majetku města, předložit smlouvu o převodu členského podílu
v bytovém družstvu Zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí ke schválení.

Termín: 13.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

2308/106/RM/2021 SMM/2 - Záměr prodeje družstevních bytů obálkovou metodou
I. Rada města schvaluje
1.

Záměr prodeje družstevního bytu (převodu členského podílu v bytovém družstvu vztahujícího
se k družstevnímu bytu) v domě ve vlastnictví Ústeckoorlického bytového družstva, č. 3 o
velikosti 2+1 v ulici Okružní čp. 303 v Ústí nad Orlicí, ve znění připomínek RM.

2.

Záměr prodeje družstevního bytu (převodu členského podílu v bytovém družstvu vztahujícího
se k družstevnímu bytu) v domě ve vlastnictví Ústeckoorlického bytového družstva, č. 5 o
velikosti 1+1 v ulici Okružní čp. 305 v Ústí nad Orlicí, ve znění připomínek RM.

3.

Záměr prodeje družstevního bytu (převodu členského podílu v bytovém družstvu vztahujícího
se k družstevnímu bytu) v domě ve vlastnictví Ústeckoorlického bytového družstva, č. 7 o
velikosti 1+0 v ulici Polská čp. 1218 v Ústí nad Orlicí, ve znění připomínek RM.

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

vedoucímu odboru správy majetku města, zveřejnit záměr prodeje na úřední desce v
daném termínu.
Termín: 15.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2309/106/RM/2021 SMM/3 - Uzavření nájemních smluv
I. Rada města schvaluje
uzavření nájemních smluv
1.

na byt č. 10, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, J. K. Tyla 1092, se S░░░░ D░░░░
░░░ , nar.░░░░ ░░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , do 31. 3. 2022.

2.

na byt zvláštního určení č. 17, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1502, s V░░░
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
nájemních smluv.
Termín: 30.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2310/106/RM/2021 SMM/4 - Návrh rozpočtových opatření
I. Rada města schvaluje
1.

v souvislosti s potřebou navýšit výdaje na zajištění údržby veřejné zeleně rozpočtové opatření k
rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Veřejná zeleň - zajištění
údržby a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Dotace Tepvosu na provoz sportovišť
ve výši 52.000 Kč, dle návrhu rozpočtového opatření č. 9286/2021 v příloze usnesení RM.

2.

v souvislosti s potřebou navýšit výdaje na hřbitovy rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021,
kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Hřbitovy - zajištění provozu a zároveň se snižují
výdaje v závazném ukazateli Akce oprava haly Švach ve výši 21.525 Kč, dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9287/2021 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: 12.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2311/106/RM/2021 MPO/1 - Nájemní smlouva na pronájem části p.p.č. 1061/4 v k.ú.
Knapovec
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16,
562 01 Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem, a manželi M░░░░ ░░░░ a E░░░░ ░░ V░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako nájemci. Předmětem smlouvy je pronájem části p.p.č. 1061/4 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: 30.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

2312/106/RM/2021 MPO/2 - Záměr prodeje části pozemku p.č. 1275/5 v k.ú. Hylváty
I. Rada města schvaluje
záměr prodeje části p.p.č. 1275/5 v k.ú. Hylváty na základě žádosti manželů Z░░░░ a B░░░░ B░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , 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: 19.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2313/106/RM/2021 MPO/3 - Kupní smlouva na prodej pozemků p.p.č. 792/10, p.p.č. 792/14 a
p.p.č. 792/18 vše v k.ú. Hylváty
I. Rada města rozhoduje
o přijetí nabídky na prodej p.p.č. 792/10, p.p.č. 792/14 a p.p.č. 792/18 vše v k. ú. Hylváty v souladu s
podmínkami zveřejněného záměru, kterou podala společnost CS-Tech s. r. o., IČO: 05702623, Lázeňská
354, 562 01 Ústí nad Orlicí za nabídkovou cenu 3.601.000 Kč včetně DPH, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676,
Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako prodávajícím, a společností CS-Tech s.r.o., IČO: 05702623,
Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako kupujícím. Předmětem kupní smlouvy je prodej p.p.č.
792/10, p.p.č. 792/14 a p.p.č. 792/18 vše v k.ú. Hylváty za kupní cenu ve výši 3.601.000 Kč, dle přílohy
k usnesení RM.
III. Rada města ukládá
1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, předložit návrh usnesení k projednání zastupitelstvu
města v daném termínu.
Termín: 13.12.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2314/106/RM/2021 MPO/4 - Kupní smlouva na prodej pozemku st.p.č. 171, jehož součástí je
stavba čp. 123, a části pozemku p.p.č. 318 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí
I. Rada města ruší
výběrové řízení a záměr prodeje pozemku st.p.č. 171, jehož součástí je stavba čp. 123 - stavba
občanského vybavení, a části p.p.č. 318, zahrada vše v obci a katastrálním území Ústí nad Orlicí
schválené usnesením rady města č. 1915/91/RM/2021 dne 17.05.2021, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, informovat účastníky výběrového řízení o rozhodnutí
rady města v daném termínu.
Termín: 30.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2315/106/RM/2021 MPO/5 - Záměr prodeje části p.p.č. 976/63 v k.ú. Hylváty
I. Rada města schvaluje
záměr prodeje části p.p.č. 976/63 v k.ú. Hylváty na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit zveřejnění záměru na úřední desce v daném
termínu.
Termín: 19.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2316/106/RM/2021 MPO/6 - Záměr prodeje části p.p.č. 2485/1 a části 2503 vše v k.ú. Ústí nad
Orlicí
I. Rada města schvaluje
záměr prodeje části p.p.č. 2485/1 a části p.p.č. 2503 vše 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, zajistit zveřejnění záměru na úřední desce v daném

termínu
Termín: 19.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

2317/106/RM/2021 MPO/7 - Záměr pronájmu st.p.č. 3222, p.p.č. 43/32 a části 43/1 v k.ú. Ústí
nad Orlicí
I. Rada města schvaluje
záměr pronájmu st.p.č. 3222, p.p.č. 43/32 a části p.p.č. 43/1 a obci a k.ú. Ústí nad Orlicí za účelem
vyřešení majetkoprávního vztahu pro umístění dočasné stavby bistra Babyka a zřízení zahradní terasy s
občerstvením, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit zveřejnění záměru pronájmu v daném termínu.
Termín: 10.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2318/106/RM/2021 MPO/8 - Smlouva o nájmu nemovité věci - HELP, silnice-železnice s.r.o.
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, Sychrova 16, 562
01 Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem a společností HELP, silnice-železnice s.r.o., IČ 27497976,
Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí, jako nájemcem. Předmětem smlouvy je pronájem p.p.č. 518/8,
p.p.č. 518/9 a části p.p.č. 518/19 v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí, dle přílohy k
usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci v
daném termínu.
Termín: 12.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2319/106/RM/2021 KR/1 - Dodatek č. 2 kupní smlouvy - dopravní automobil JSDH Knapovec
I. Rada města schvaluje

Dodatek č. 2 Kupní smlouvy na nákup dopravního auta pro jednotku SDH Knapovec mezi Městem Ústí
nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, jako kupujícím a firmou Techsport, s.r.o.,
Pekařská 33, 602 00 Brno, IČ: 25524135 jako prodávajícím. Předmětem dodatku je prodloužení termínu
dodání o 4 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. 2 Kupní
smlouvy k nákupu dopravního automobilu pro jednotku SDH Knapovec, dle bodu I.
tohoto usnesení.
Termín: 30.11.2021

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

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