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RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ
108. schůze Rady města Ústí nad Orlicí

 konané dne 29.11.2021

2346/108/RM/2021 OSS/1 - Návrh na schválení rozpočtového opatření v ORJ 8
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se navyšují příjmy v
závazném ukazateli Příspěvek příspěvkové organizaci Domov důchodců - odvod z odpisů a zároveň se
navyšují provozní výdaje v závazném ukazateli Příspěvek příspěvkové organizaci Domov důchodců ve
výši 21.501 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9313 uvedeného v příloze usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb, předložit návrh rozpočtového opatření k projednání
zastupitelstvu města dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 13.12.2021

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

2347/108/RM/2021 OSS/2 - Strategie stárnutí - senioři v našem městě Ústí nad Orlicí
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Strategii stárnutí - senioři v našem městě Ústí nad Orlicí na období 2022-
2026.

II. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb, předložit strategii ke schválení zastupitelstvu města.
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Termín: 13.12.2021

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

2348/108/RM/2021 OŠKCP/1 - Individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí - Orlické
sportovní sdružení
I. Rada města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí individuální účelové neinvestiční finanční dotace z rozpočtu
města 2021 ve výši 25.000 Kč, včetně požadované výjimky na občerstvení, spolku Orlické sportovní
sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z.s., IČO 00435821, sídlem Zborovská 213, 562 01 Ústí nad Orlicí, na
projekt "Slavnostní vyhlášení Nejúspěšnějších sportovců okresu Ústí nad Orlicí za rok 2021" a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle příloh k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

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

Termín: 29.12.2021

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

2349/108/RM/2021 OŠKCP/2 - Souhlas zřizovatele s prodloužením nájemní smlouvy ke
školnímu bytu
I. Rada města souhlasí

s prodloužením nájemní smlouvy mezi Základní školou Ústí nad Orlicí, Komenského 11, IČO 75018365,
sídlem Komenského 11, 562 01 Ústí nad Orlicí a paní M░░░░ D░░░░ ░ , narozenou ░░░░ ░░ ,
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ . Předmětem nájmu je byt evidenční číslo 1, který se nachází
v budově družiny Na Štěpnici č.p.222, Ústí nad Orlicí. Nájemní smlouva bude prodloužena na jeden rok,
tj. od 1.1.2022 do 31.12.2022.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, informovat
ředitele ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského 11 o souhlasu rady města s prodloužením
nájemní smlouvy.

Termín: 14.12.2021

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
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2350/108/RM/2021 OŠKCP/3 - Změna závazných ukazatelů příspěvkové organizace
KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí a související rozpočtové opatření
I. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů na rok 2021 pro příspěvkovou organizaci KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí
takto:
Příspěvek na provoz ve výši 8.538.600 Kč.
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

II. 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 Staročeská pouť -
pořádání akce ve výši 19.200 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9312 v příloze č.3 usnesení.

III. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

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

Termín: 10.12.2021
 
2. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 10.12.2021

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

2351/108/RM/2021 OŠKCP/4 - Změna závazných ukazatelů v oblasti školství a související
rozpočtové opatření
I. 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 1.802.889 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se snižují provozní výdaje v závazném ukazateli
Příspěvek příspěvkové organizace DDM Duha a zvyšují se provozní výdaje v závazném ukazateli
Příspěvky a individuální dotace - školství ve výši 9.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9295 v
příloze usnesení.

III. Rada města ukládá
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1. Ing. Lucii Felgrové

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

Termín: 17.12.2021
 
2. Ing. Petře Brejšové

2.1. vedoucí finančního odboru, realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu II. tohoto
usnesení.

Termín: 10.12.2021

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

2352/108/RM/2021 OŠKCP/5 - Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ústí
nad Orlicí v roce 2021 do oblasti kultury
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí individuální účelové neinvestiční
finanční dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro rok 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace dle příloh k usnesení společnosti Host - vydavatelství, s.r.o., se sídlem Radlas
94/5, 602 00 Brno, IČO 255 86 441, na projekt "Vydání publikace: Steklík (významná osobnost českého
výtvarného umění)" ve výši 50.000 Kč, dle připomínek RM.

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 účelové finanční
dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro rok 2021 dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 13.12.2021

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

2353/108/RM/2021 DSS/1 - Příspěvek k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na
části území Pardubického kraje v období od 12.12.2021 do 10.12.2022
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města uzavřít s Pardubickým krajem Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na části
území Pardubického kraje v období od 12.12.2021 do 10.12.2022 a úhradě nákladů s tím spojených ve
výši 350.658 Kč.

II. Rada města ukládá
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1. lic. Jaroslavu Škarkovi

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

Termín: 13.12.2021

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

2354/108/RM/2021 OKT/1 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a Dohodě o změně smluvní strany,
jehož předmětem jsou revize a opravy přenosných hasicích přístrojů, nástěnných a podzemních
hydrantů.
I. Rada města schvaluje

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo o provádění revizí a oprav přenosných hasicích přístrojů, nástěnných a
podzemních hydrantů a Dohodě o změně smluvní strany mezi městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562
24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676 jako objednatelem a panem Luďkem Zemanem, Sopotnice 281, 561
15 Sopotnice, IČ: 66281946 jako zhotovitelem, jehož předmětem je aktualizace příloh včetně navýšení
ceny, 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
dílo a Dohodě o změně smluvní strany, dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 31.12.2021

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

2355/108/RM/2021 FIN/1 - Návrh rozpočtových opatření
I. Rada města schvaluje

1. v souvislosti s přijetím náhrady nákladů za projekt Zpracování lesních hospodářských osnov pro
zařizovací obvod Rychnov nad Kněžnou - Ústí nad Orlicí rozpočtové opatření k rozpočtu roku
2021, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Státní správa v lesním hospodářství a
zároveň se zvyšují příjmy v závazném ukazateli Dotace přijaté ve výši 338.010 Kč dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9303 v příloze návrhu usnesení RM.

2. v souvislosti s přijetím dotace na veřejně prospěšné práce rozpočtové opatření k rozpočtu roku
2021, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Osobní výdaje městského úřadu a
zároveň se zvyšují příjmy v závazném ukazateli Dotace z OPZ ve výši 45.000 Kč dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9304 v příloze návrhu usnesení RM.



3. v souvislosti s vývojem plnění rozpočtu rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se
zvyšují příjmy v rámcových ukazatelích:

Správní činnosti v dopravě a dopravní obslužnost ve výši 360.000 Kč
Daň z hazardních her - ostatní hazardní hry kromě technických ve výši 350.000 Kč
Správa majetku města - ostatní ve výši 50.000 Kč
Odměna od společnosti  EKO-KOM ve výši 350.000 Kč
Podíl na zisku společnosti Kabelová televize Ústí nad Orlicí spol. s r.o. ve výši 50.000 Kč
Daň z příjmů fyzických osob - podnikatelé - sdílená ve výši 500.000 Kč
Živnostenská oprávnění ve výši 3.000 Kč
Správní činnosti - občanské průkazy, pasy - správní poplatky a sankce ve výši 65.000 Kč
Pojištění majetku a odpovědnosti ve výši 10.198 Kč

zároveň se snižují příjmy v závazném ukazateli Prodej nemovitostí - bytový fond ve výši
1.738.198 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9305 v příloze návrhu usnesení RM.

4. v souvislosti se schválením poslední letošní monitorovací zprávy projektu Podpora rozvoje
sociální práce Města Ústí nad Orlicí rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se
snižují příjmy v závazném ukazateli Dotace - přijaté a snižují se výdaje v závazném ukazateli
Rezervy rozpočtu ve výši 303.128,03 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9307 v příloze
návrhu usnesení RM.

5. 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 MŠ - Výsluní ve výši 340.578 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č.
9308 v příloze usnesení RM.

6. v souvislosti s přesunem vyúčtování dotace na Stavební úpravy haly ve sběrném dvoře Ústí nad
Orlicí do roku 2022 rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují příjmy v
závazném ukazateli Daň z přidané hodnoty a zároveň se snižují příjmy v závazném ukazateli
Dotace na Halu Švach ve výši 4.705.378,10 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9309 v
příloze usnesení RM.

II. Rada města doporučuje

1. zastupitelstvu města v souvislosti s vývojem příjmové stránky rozpočtu schválit rozpočtové
opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují příjmy v rámcových ukazatelích:

Prodej družstevních podílů v bytovém družstvu ve výši 6.330.230 Kč
Daň z příjmů právnických osob ve výši 12.300.000 Kč
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti - sdílená ve výši 1.100.000 Kč
Daň z přidané hodnoty ve výši 2.900.000 Kč
Příjmy z hospodářské činnosti města ve výši 1.100.000 Kč
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a zároveň se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu ve výši 23.730.230 Kč dle
návrhu rozpočtového opatření č. 9233 v příloze návrhu usnesení RM.

2. zastupitelstvu města v souvislosti s nižším čerpáním investičního úvěru schválit rozpočtové
opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se snižují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu
a zároveň se snižuje financování rozpočtu v položce Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ve
výši 7.940.068,71 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9321 v příloze návrhu 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: 3.12.2021
IV. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, předložit rozpočtová opatření uvedená v bodě II. tohoto
usnesení k projednání zastupitelstvu města.

Termín: 13.12.2021

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

2356/108/RM/2021 FIN/2 - Vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku z
účetní evidence
I. Rada města doporučuje

1. zastupitelstvu města projednat podnět finančního odboru a odboru rozvoje města na vyřazení
části nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku evidovaného na SU 042 z účetní
evidence.

2. zastupitelstvu města schválit vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku
evidovaného na SU 042 v celkové hodnotě 577.533 Kč z účetní evidence, dle přílohy k usnesení
RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, předložit zastupitelstvu města k projednání návrhy uvedené v
bodě I. tohoto usnesení.
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Termín: 13.12.2021

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

2357/108/RM/2021 SMM/1 - Aktuální plnění plánu hospodářské činnosti správy lesů a návrh
plánu pro rok 2022
I. Rada města bere na vědomí

aktuální plnění plánu hospodářské činnosti správy lesů za 3. čtvrtletí 2021.
II. Rada města schvaluje

návrh plánu hospodářské činnosti střediska lesů pro rok 2022, dle předloženého návrhu.
III. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit průběžnou kontrolu plnění rozpočtu
hospodářské činnosti, dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 31.12.2022

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

2358/108/RM/2021 SMM/2 - Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 6667800152 o pojištění
vozidel - FLOTILA
I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 6667800152 o pojištění vozidel - FLOTILA, mezi městem
Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, jako pojištěným a Kooperativou
pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, IČ 47116617, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, jako
pojistitelem. Předmětem dodatku je prodloužení platnosti slev této smlouvy pro další pojistný rok, dle
přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, administrativně zajistit uzavření dodatku č.
1 uvedeného v bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 20.12.2021

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

2359/108/RM/2021 SMM/3 - Uzavření nájemních smluv
I. Rada města schvaluje
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uzavření nájemních smluv

1. na stabilizační byt č. 1, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Dukelská 300, s L░░░░ H░░
, nar. ░░░░ ░░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , do 31. 12. 2023.

2. na stabilizační byt č. 2, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Dukelská 300, s A░░░
R░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░░ , trvale░░░░ ░░░░ ░░░░ , do 31. 12. 2023.

3. na stabilizační byt č. 3, o velikosti 2+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Dukelská 300, s V░░░░
Č░░░░ ░░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ , do 31. 12. 2023.

4. na stabilizační byt č. 4, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Dukelská 300, s O░░░ K░░░
, nar. ░░░░ ░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , do 31. 12. 2023.

5. na stabilizační byt č. 5, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Dukelská 300, s N░░░░
B░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , do 31. 12. 2023.

6. na stabilizační byt č. 6, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Dukelská 300, s M░░░░ ░░
V░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , do 31. 12. 2023.

7. na stabilizační byt č. 7, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Dukelská 300, s O░░░░
Z░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░ , do 31. 12. 2023.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

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

Termín: 24.12.2021

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

2360/108/RM/2021 SMM/4 - Smlouva o dílo - "Herní prvky Horní Houžovec"
I. Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na dodávku a montáž herních prvků v Horním Houžovci mezi městem Ústí nad Orlicí,
jako objednatelem a společností Yggdrasilmont, s.r.o., IČO: 03593819, se sídlem Truhlářská 1520/23,
Nové Město, 110 00 Praha 1, jako zhotovitelem, v ceně 138.545,00 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k
usnesení RM. 
 
 

II. Rada města ukládá



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu správy majetku města, zajistit uzavření Smlouvy o dílo dle bodu I.
tohoto usnesení.

Termín: 31.12.2021

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

2361/108/RM/2021 MPO/1 - Smlouva o výpůjčce části pozemku p.č. 1275/5 v k.ú. Hylváty
I. Rada města schvaluje

smlouvu o výpůjčce nemovité věci mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 01
Ústí nad Orlicí, jako půjčitelem a Z░░░░ B░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako
vypůjčitelem. Předmětem smlouvy je výpůjčka části p.p.č. 1275/5 v k.ú. Hylváty, dle přílohy usnesení
RM.

II. Rada města schvaluje
smlouvu o výpůjčce nemovité věci mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 01
Ústí nad Orlicí, jako vypůjčitelem a Z░░░░  B░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako
půjčitelem. Předmětem smlouvy je výpůjčka části p.p.č. 215/3 v k.ú. Hylváty, dle přílohy usnesení RM.

III. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 15.12.2021

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

2362/108/RM/2021 MPO/2 - Kupní smlouva - prodej bytové jednotky stávajícímu nájemci
I. 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 V░░░░ a M░░░░ V░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako kupujícím. Předmětem smlouvy je prodej bytové
jednotky č. 1119/1 vymezené podle zákona o vlastnictví bytů v bytovém domě č.p. 1118, 1119, na
pozemku p.č.st. 1313, včetně podílu na společných částech domu č.p. 1118, 1119 a na pozemku p.č.st.
1313 ve výši 171/2000, vše v obci, městské části a katastrálním území Ústí nad Orlicí za kupní cenu
1.505.499 Kč, dle přílohy k usnesení RM. 

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

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

Termín: 13.12.2021

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

2363/108/RM/2021 MPO/3 - Prodej bytových jednotek - zrušení záměrů
I. Rada města zrušuje

záměr prodeje bytové jednotky 174/7 v bytovém domě č.p. 173, 174, na pozemku p.č.st. 3028, včetně
podílu na společných částech domu č.p. 173, 174 a na pozemku p.č.st. 3028 ve výši 303/10000, vše v
obci, městské části a katastrálním území Ústí nad Orlicí stávajícímu nájemci, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města zrušuje
záměr prodeje bytové jednotky 438/9 v bytovém domě č.p. 438 na pozemku p.č.st. 766, včetně podílu
na společných částech domu č.p. 438 a na pozemku p.č.st. 766 ve výši 173/10000, vše v obci Ústí nad
Orlicí, městské části a katastrálním území Hylváty stávajícímu nájemci, dle přílohy k usnesení RM.
 

III. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, ukončit záměr prodeje v daném termínu.

Termín: 30.11.2021

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

2364/108/RM/2021 MPO/4 - Smlouva o budoucí kupní smlouvě - ČEZ Distribuce, a.s.
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Ústí nad Orlicí,
IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako budoucím prodávajícím, a společností ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, jako budoucím kupujícím. Předmětem
smlouvy je budoucí prodej části p.p.č. 976/ 63 v k.ú. Hylváty za kupní cenu 617 Kč/m2, dle přílohy
k usnesení RM. 

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 13.12.2021



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

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

2365/108/RM/2021 MPO/5 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda
o umístění stavby - ČEZ Distribuce, a.s. - Třebovská
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-
2022608/SOBS VB/1 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí,
jako budoucí povinnou, a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV - Podmokly, jako budoucí oprávněnou. Předmětem smlouvy je budoucí zřízení věcného
břemene na umístění zařízení distribuční soustavy na p.p.č. 1283/8 a 80/6 vše v k.ú. Hylváty,
za jednorázovou finanční náhradu 11.374 Kč včetně DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 31.12.2021

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

2366/108/RM/2021 MPO/6 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda
o umístění stavby - ČEZ Distribuce, a.s. - Za Vodou
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-
2023011/VB/01 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. 1389 v k.ú. Hylváty,
za jednorázovou finanční náhradu 3.025 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: 31.12.2021

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

2367/108/RM/2021 MPO/7 - Žádost o bezúplatný převod podílu 1/3 p.p.č. 2705/7 v obci a k.ú.
Ústí nad Orlicí - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
I. Rada města doporučuje



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

zastupitelstvu města schválit žádost o bezúplatný převod podílu 1/3 p.p.č. 2705/7 v obci a k.ú. Ústí nad
Orlicí, která je ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových za účelem vyřešení vlastnictví k pozemku, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, předložit žádost o bezúplatný převod zastupitelstvu
města, dle bodu I. tohoto návrhu.

Termín: 13.12.2021

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

2368/108/RM/2021 MPO/8 - Záměr změny v nájemním vztahu - p.p.č. 266/1 v k.ú. Horní
Houžovec
I. Rada města schvaluje

záměr změny v nájemním vztahu smlouvy o nájmu nemovité věci, jejímž předmětem je pronájem části
p.p.č. 670 v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Horní Houžovec, 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: 1.12.2021

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

2369/108/RM/2021 MPO/9 - Záměr prodeje p.p.č. 549/1 v obci Ústí nad Orlicí a k.ú.
Oldřichovice u Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje

záměr prodeje p.p.č. 549/1 v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí na základě žádosti
L░░░ a M░░░░ J░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , 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: 1.12.2021



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

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

2370/108/RM/2021 ORM/1 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/1993/1/2021 - Oprava
komunikace Knapovec
I. Rada města schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. ORM/1993/1/2021 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova
16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností JD Dlouhý s.r.o., IČ: 27500403, Vračovice
41, 566 01 Vračovice - Orlov, jako zhotovitelem. Předmětem  dodatku je úprava termínu dokončení
prací na akci s názvem "Oprava komunikace Knapovec", dle přílohy k usnesení RM.

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

1.1. vedoucí odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku číslo 1 smlouvy dle bodu I.
tohoto usnesení.

Termín: 30.11.2021

[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 1 ]

2371/108/RM/2021 ORM/2 - Schválení smlouvy o dílo číslo ORM/1991/1/2021 na akci
"Oprava márnice hřbitov Hylváty"
I. Rada města rozhoduje

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o
výběru dodavatele pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava
márnice hřbitov Hylváty", kterou podal uchazeč HELP, silnice - železnice, s.r.o., IČ: 27497976, se sídlem
Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí, za nabídkovou cenu 594.184,91 Kč včetně 21% DPH, dle nabídky
v příloze k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo číslo ORM/1991/1/2021 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, se
sídlem Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je zhotovení
akce "Oprava márnice hřbitov Hylváty" v ceně 594.184,91 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: 30.11.2021



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

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

2372/108/RM/2021 SÚ/1 - Návrh na pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města neschválit pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí na pozemku p.p.č. 412 v
katastrálním území Dolní Houžovec v obci Ústí nad Orlicí spočívající ve změně funkčního využití z
území NS - plochy smíšeného nezastavěného území do území BV - bydlení v rodinných domech -
venkovské.

II. Rada města ukládá
 
1. Petru Marčíkovi

1.1. vedoucímu stavebního úřadu, zajistit předložení návrhu na pořízení změny územního
plánu zastupitelstvu města.

Termín: 13.12.2021

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

2373/108/RM/2021 SÚ/2 - Návrh na pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí na části pozemku
p.p.č. 372/1 v katastrálním území Dolní Houžovec v obci Ústí nad Orlicí spočívající ve změně funkčního
využití z území NS - plochy smíšeného nezastavěného území do území BV - bydlení v rodinných domech
- venkovské.

II. Rada města ukládá
 
1. Petru Marčíkovi

1.1. vedoucímu stavebního úřadu, zajistit předložení návrhu na pořízení změny územního
plánu zastupitelstvu města.

Termín: 13.12.2021

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

2375/108/RM/2021 SÚ/4 - Návrh na pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města neschválit pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí na části pozemků p.p.č.
341/6, p.p.č. 314/14 v katastrálním území Kerhartice nad Orlicí v obci Ústí nad Orlicí spočívající ve
změně funkčního využití z území RZ1 - rekreace - zahrádkové osady - specifické do území SV - plochy
smíšení obytné - venkovské.



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

II. Rada města ukládá
 
1. Petru Marčíkovi

1.1. vedoucímu stavebního úřadu, zajistit předložení návrhu na pořízení změny územního
plánu zastupitelstvu města.

Termín: 13.12.2021

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

2378/108/RM/2021 SÚ/7 - Návrh na pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí na pozemcích p.p.č. 536/1,
p.p.č. 1357, p.p.č. 535, p.p.č. 1356, p.p.č. 533/2 v katastrálním území Hylváty v obci Ústí nad Orlicí
spočívající ve změně funkčního využití z území VD - výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba a
PV - veřejná prostranství do území BI - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské.

II. Rada města ukládá
 
1. Petru Marčíkovi

1.1. vedoucímu stavebního úřadu, zajistit předložení návrhu na pořízení změny územního
plánu zastupitelstvu města.

Termín: 13.12.2021

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

2379/108/RM/2021 SÚ/8 - Návrh na pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí na pozemcích p.p.č.
2199/2, p.p.č. 2199/8 v katastrálním území a obci Ústí nad Orlicí spočívající ve změně funkčního využití
z území ZS - zeleň - soukromá a vyhrazená do území BV - bydlení v rodinných domech - venkovské.

II. Rada města ukládá
 
1. Petru Marčíkovi

1.1. vedoucímu stavebního úřadu, zajistit předložení návrhu na pořízení změny územního
plánu zastupitelstvu města.

Termín: 13.12.2021

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



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

2381/108/RM/2021 SÚ/10 - Návrh na pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí na pozemku p.p.č.
146/10 v katastrálním území Kerhartice nad Orlicí v obci Ústí nad Orlicí spočívající ve změně funkčního
využití z území NS - plochy smíšeného nezastavěného území do území BV - bydlení v rodinných domech
- venkovské.

II. Rada města ukládá
 
1. Petru Marčíkovi

1.1. vedoucímu stavebního úřadu, zajistit předložení návrhu na pořízení změny územního
plánu zastupitelstvu města.

Termín: 13.12.2021

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

2383/108/RM/2021 SÚ/12 - Návrh na pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města neschválit pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí na pozemcích p.p.č. 205,
p.p.č. 204/1 v katastrálním území Černovír u Ústí nad Orlicí v obci Ústí nad Orlicí spočívající ve změně
funkčního využití z území NS - plochy smíšeného nezastavěného území a ZS - zeleň - soukromá a
vyhrazená do území BV - bydlení v rodinných domech - venkovské.

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města neschválit pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí na pozemcích p.p.č.
204/3 v katastrálním území Černovír u Ústí nad Orlicí v obci Ústí nad Orlicí spočívající ve změně
funkčního využití z území NS - plochy smíšeného nezastavěného území do území BV - bydlení v
rodinných domech - venkovské.

III. Rada města ukládá
 
1. Petru Marčíkovi

1.1. vedoucímu stavebního úřadu, zajistit předložení návrhu na pořízení změny územního
plánu zastupitelstvu města.

Termín: 13.12.2021

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

2384/108/RM/2021 SÚ/13 - Návrh na pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města neschválit pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí na pozemku
p.p.č. 1008/6 v katastrálním území Hylváty v obci Ústí nad Orlicí spočívající ve změně funkčního využití



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

z území ZV - veřejná prostranství - veřejná zeleň do území BI - bydlení v rodinných domech - městské a
příměstské.

II. Rada města ukládá
 
1. Petru Marčíkovi

1.1. vedoucímu stavebního úřadu, zajistit předložení návrhu na pořízení změny územního
plánu zastupitelstvu města.

Termín: 13.12.2021

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

2385/108/RM/2021 SÚ/14 - Smlouva o poskytnutí finanční dotace na opravu fasády domu č.p.
151 v ulici Komenského v Ústí nad Orlicí
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí finanční dotace na opravu fasády číslo 1/SÚ/2021
mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako poskytovatelem
dotace a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako vlastníky domu. Předmětem smlouvy je
poskytnutí finanční dotace na opravu fasády domu č.p. 151 v ulici Komenského v Ústí nad Orlicí ve výši
89.746 Kč, dle přílohy k usnesení RM.
 

II. Rada města ukládá
 
1. Petru Marčíkovi

1.1. vedoucímu stavebního úřadu, zajistit předložení smlouvy uvedené v bodě I. tohoto
usnesení zastupitelstvu města.

Termín: 13.12.2021

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

2386/108/RM/2021 ŽP/1 - Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 2/2021 o
stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území města Ústí nad Orlicí
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Ústí nad Orlicí č. 2/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství na území města Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Tomáši Kopeckému
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1.1. vedoucímu odboru životního prostředí, předložit zastupitelstvu města ke schválení obecně
závaznou vyhlášku, uvedenou v bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 13.12.2021

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

2387/108/RM/2021 ŽP/2 - Dodatek č.2 ke Smlouvě o číslo 579891/01/ZOZ/2007AK1 o
zajištění zpětného odběru elektrozařízení
I. Rada města schvaluje

Dodatek č.2 ke Smlouvě o číslo 579891/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení,
ze dne 28. 2. 2007 mezi provozovatelem ASEKOL a.s., IČ: 27373231, Československého exilu 2 062/8,
Praha 4, PSČ 143 00 a městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí,
spočívající v novém vymezení předmětu smlouvy v souladu se změnou legislativy, dle přílohy k usnesení
RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Tomáši Kopeckému

1.1. vedoucímu odboru životního prostředí, zajistit administrativní úkony spojené s podpisem
dodatku smlouvy uvedené v bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 15.12.2021

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

2388/108/RM/2021 ŽP/3 - Dodatek č. 24 smlouvy o dílo na zajištění sběru, svozu, třídění,
využití a odstranění komunálního odpadu
I. Rada města schvaluje

Dodatek č. 24 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), zvýšení četnosti svozu tříděných složek odpadů (plast, sklo, papír) na
vybraných místech sídlišť bytových domů. Cena díla se navyšuje o 486.720 Kč/rok bez DPH za rok od
1.1.2022, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Tomáši Kopeckému

1.1. vedoucímu odboru životního prostředí, zajistit administrativní úkony spojené s podpisem
smlouvy uvedené v bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 30.12.2021
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[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

2389/108/RM/2021 ŽP/4 - Vyhlášení dotačního programu Podpora životního prostředí na
území města Ústí nad Orlicí v roce 2022
I. Rada města schvaluje

vyhlášení dotačního programu Podpora životního prostředí na území města Ústí nad Orlicí v roce 2022,
který obsahuje oblasti podpory:

1. Podpora instalace čistíren odpadních vod na území města Ústí nad Orlicí
2. Podpora instalace podzemních nádrží na zadržování dešťových vod na území města Ústí nad Orlicí
3. Podpora instalace zelených rostlinami porostlých fasád na území města Ústí nad Orlicí
4. Podpora instalace zelených rostlinami porostlých střech na území města Ústí nad Orlicí

dle příloh k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Tomáši Kopeckému

1.1. vedoucímu odboru životního prostředí, zajistit zveřejnění vyhlášeného dotačního
programu v termínech daných zákonem.

Termín: 30.11.2021

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

2390/108/RM/2021 ŽP/5 - Darovací smlouva - 1. místo ve zpětném odběru elektrozařízení v
soutěži Pardubického kraje
I. Rada města schvaluje

Darovací smlouvu mezi Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, IČ:69153361, sídlo:
náměstí Republiky 12, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, jako dárcem a Městem Ústí nad Orlicí, IČO:
00279676, se sídlem Sychrova 16, Ústí nad Orlicí 562 24, jako obdarovaným, kterou město získává dar
ve výši 20.000 Kč za 1. místo v soutěži Pardubického kraje "O Perníkovou popelnici 2020" ve zpětném
odběru elektrozařízení v kategorii obcí nad 5000 obyvatel, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Tomáši Kopeckému

1.1. vedoucímu odboru životního prostředí, zajistit administrativní úkony spojené s podpisem
smlouvy uvedené v bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 30.12.2021

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
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2391/108/RM/2021 ŽP/6 - Vzor smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství
na území města Ústí nad Orlicí - bagatelní smlouva
I. Rada města schvaluje

vzor dohody o ukončení smlouvy o využití systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu, která byla uzavírána mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676,
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí jako provozovatelem systému a příspěvkovými organizacemi města,
jako původci odpadů, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
vzor smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství na území města Ústí nad Orlicí,
která bude uzavírána mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
jako provozovatelem systému a příspěvkovými organizacemi města, jako původci odpadů, dle přílohy k
usnesení RM.

III. Rada města schvaluje
ceník služeb o využití obecního systému odpadového hospodářství na území města Ústí nad Orlicí
příspěvkovými organizacemi města, jako původci odpadů, dle přílohy k usnesení RM.

IV. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Tomáši Kopeckému

1.1. vedoucímu odboru životního prostředí, zajistit administrativní úkony spojené s uzavíráním
smluv ve znění uvedeném v bodě I., II. a III. tohoto usnesení.

Termín: 30.12.2021

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

2392/108/RM/2021 TAJ/1 - Rezignace na členství v komisi rady města
I. Rada města bere na vědomí

rezignaci Mgr. Štěpánky Ročňové na členství ve Školské komisi, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Gabriele Mánkové

1.1. tajemnici městského úřadu, zajistit zveřejnění změny na webových stránkách a na
vývěsce č.p. 7.

Termín: 3.12.2021

[ 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

6 1 6 1 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 A N Z CH A N Z CH A N Z CH

Petr Hájek x x x x x x

Jiří Preclík x x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x x

Matouš Pořický x x x x x x

Anna Škopová x x x x x x

Luboš Bäuchel x x x x x x

Jan Pokorný x x x x x x

6 1 6 1 6 1 6 1 7 7

2359 2360 2362

Záznam o průběhu hlasování z 108. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 29. 11. 2021
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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 5 1 1 6 1 7 7 3 4

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 7 7 6 1 7 2 5

2366 2367 2368

2374
(nevzniklo)

2380
(nevzniklo)

2369 2370 2371 2372 2373

2364

2375
(protinávrh)

2376
(nevzniklo)

2377
(nevzniklo) 2378 2379

23652363

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



č. usn./2021

A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH

Petr Hájek x x x x x x

Jiří Preclík x x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x x

Matouš Pořický x x x x x x

Anna Škopová x x x x x x

Luboš Bäuchel x x x x x x

Jan Pokorný x x x x x x

5 2 2 5 7 6 1 6 1 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

2387 2388 2389 2390 2391

2381
2382

(nevzniklo)
2384

(protinávrh) 2385

2392

2383
(protinávrh) 2386

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


