RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ
111. schůze Rady města Ústí nad Orlicí
konané dne 20.12.2021

2437/111/RM/2021 OSS/1 - Souhlas s přijetím věcných darů pro Domov důchodců Ústí nad
Orlicí
I. Rada města uděluje
předchozí písemný souhlas s přijetím:
1.

věcného daru - TV přístroje Panasonic v pořizovací ceně 5.000 Kč

2.

věcného daru - TV přístroje LG v pořizovací ceně 7.000 Kč

3.

věcného daru - mechanického invalidního vozíku v pořizovací ceně 5.500 Kč

4.

věcného daru - TV přístroje Hyundai 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: 31.12.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2438/111/RM/2021 OSS/2 - Změna závazných ukazatelů Domova důchodců na rok 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 Domov důchodců
Ústí nad Orlicí:
Limit prostředků na platy .....................................................43.580.000 Kč
Limit mzdových prostředků včetně OON*...............................46.022.000 Kč
* Pouze orientační ukazatel
Ostatní ukazatele zůstávají beze změny.

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

vedoucí odboru sociálních služeb, administrativně zajistit změnu závazných ukazatelů a
odeslat PO, dle bodů I. tohoto usnesení.
Termín: 30.12.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2439/111/RM/2021 OSS/3 - Souhlas s přijetím darů pro Centrum sociální péče města Ústí nad
Orlicí
I. Rada města uděluje
předchozí souhlas s přijetím věcných a účelově určených finančních darů:
1.

daru od firmy Šťastný - uhradí lupy na čtení pro členy senior klubu v hodnotě 4.200 Kč

2.

daru od drogérie Soňi Dolečkové - dezinfekce v hodnotě 5.070 Kč

3.

daru od obce Staré Ždánice - na provoz stacionáře v hodnotě 5.000 Kč

4.

daru od obce Lichkov - na provoz stacionáře v hodnotě 11.875 Kč

5.

daru od města Jablonné nad Orlicí - na provoz stacionáře v hodnotě 10.000 Kč

6.

daru od Města Ústí nad Orlicí - 200 ks antigenních testů (1ks za 36,90 Kč)

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové
1.1.

vedoucí odboru sociálních služeb, administrativně zajistit předání souhlasu na základě
tohoto usnesení.
Termín: 30.12.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2440/111/RM/2021 OŠKCP/1 - Městský zpravodaj - barevný tisk
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ: 279676, se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
a společností HEAT-TECH s.r.o., IČ: 28850084, se sídlem 561 53 Dolní Čermná 231, jejímž předmětem
je zajištění tisku městského zpravodaje.
II. Rada města schvaluje
výpověď smlouvy o dílo mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ: 279676, se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí
nad Orlicí a společností Grantis spol. s r.o., IČ: 15030750, se sídlem Třebovská 109, 562 03 Ústí nad
Orlicí, uzavřené dne 28.02.2018 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.12.2020, jejímž předmětem je
zajištění tisku městského zpravodaje.
III. Rada města ukládá
1. Bc. Zdence Kroulíkové
1.1.

vedoucí oddělení cestovního ruchu a propagace administrativně zajistit uzavření smlouvy
dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 23.12.2021

2. Bc. Zdence Kroulíkové
2.1.

vedoucí oddělení cestovního ruchu a propagace administrativně zajistit výpověď smlouvy
dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 23.12.2021

[ Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

2441/111/RM/2021 OŠKCP/2 - Souhlas s přijetím daru
I. Rada města souhlasí
s přijetím účelově určeného peněžního daru ve výši 3.000 Kč Městským muzeem v Ústí nad Orlicí, 17.
listopadu 72, IČO 00486329, na organizaci 50. výročí úmrtí gen. Krejčího. Dar poskytuje město
Jablonné nad Orlicí, náměstí 5. května 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO 00278963.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, informovat
ředitele Městského muzea v Ústí nad Orlicí o uděleném souhlasu rady města s
přijetím daru dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 30.12.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2442/111/RM/2021 OŠKCP/3 - Změna závazných ukazatelů a rozpočtové opatření v oblasti
školství
I. Rada města schvaluje
1.

změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod
Lesem 290 takto:
Příspěvek na provoz v částce 489.840 Kč
Účelový příspěvek na el. energii a plyn v částce 106.000 Kč
Příspěvek na provoz celkem v částce 595.840 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

2.

změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Základní škola Ústí nad Orlicí,
Komenského 11 takto:
Příspěvek na provoz v částce 4.540.631 Kč
Účelový příspěvek na teplo v částce 314.000 Kč
Příspěvek na provoz celkem v částce 4.854.631 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

3.

změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad
Orlicí, 17. listopadu 1600 takto:
Příspěvek na provoz v částce 1.814.889 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají bez změny.

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření

k

rozpočtu

roku

2021,

kterým

se

snižují

provozní

výdaje

v

závazných ukazatelích Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ Pod Lesem a ZŠ Komenského a zvyšují se
provozní výdaje v závazném ukazateli rezerva školství ve výši 197.000 Kč dle návrhu rozpočtového
opatření č. 9348 v příloze 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 dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 31.12.2021
2. Ing. Petře Brejšové
2.1.

vedoucí finančního odboru realizovat schválené rozpočtové opatření č. 9348 dle bodu II.
tohoto usnesení.
Termín: 31.12.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2443/111/RM/2021 OŠKCP/4 - Udělení výjimek z nejvyššího počtu dětí ve třídě MŠ
I. Rada města povoluje
výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 2 odst. 3 a 5 vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
1.

Mateřské škole Klubíčko Ústí nad Orlicí, Dělnická 67 v I. třídě na maximální počet 26 dětí na
třídu na školní rok 2021/2022,

2.

Mateřské škole Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290 ve dvou třídách na maximální počet 25 dětí na
školní rok 2021/2022.

II. Rada města ukládá
1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, informovat
Krajský úřad Pardubického kraje a ředitelky škol o povolení výjimek z maximálního počtu
dětí ve třídě.
Termín: 14.1.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2444/111/RM/2021 OŠKCP/5 - Odpuštění nájmu ústeckým školám na vlastní akce pořádané v
kulturních zařízeních města, změny závazných ukazatelů Klubcentra a související rozpočtová
opatření, vyúčtování akce "Město v pohybu 2021"
I. Rada města schvaluje
1.

změnu závazných ukazatelů na rok 2021 pro příspěvkovou organizaci KLUBCENTRUM v Ústí
nad Orlicí takto:
Příspěvek na provoz ve výši 8.653.844 Kč

Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.
2.

úhradu ve výši 3.750 Kč spolku MALÁ SCÉNA Ústí nad Orlicí, IČO 22738258, na pokrytí
nákladů vyplývajících z prominutí nájmu ústeckým školám v budově Malé scény za rok 2021 na
základě usnesení ZM č. 331/2012 a dle dodatku číslo 1 Smlouvy o nájmu a zajištění technické
správy nebytových prostor uzavřené mezi městem Ústí nad Orlicí a spolkem MALÁ SCÉNA Ústí
nad Orlicí.

3.

rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují provozní výdaje v závazném
ukazateli Příspěvek příspěvkové organizaci Klubcentrum, v závazném ukazateli Dotace
individuální na činnost a provoz spolku Malá scéna a v závazném ukazateli Rezervy OŠKCP
(kultura) v celkové výši 100.000 Kč a zároveň se snižují provozní výdaje v závazném ukazateli
Úhrada za odpuštění nájmu školám ve výši 100.000 Kč dle návrhu na změnu rozpočtu č.
9346 v příloze usnesení RM.

4.

rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují provozní výdaje v závazném
ukazateli Příspěvek příspěvkové organizaci Klubcentrum v rámci ORJ 4 - Školství, kultura,
sport, cestovní ruch a propagace a zároveň se snižují provozní výdaje v rámci ORJ 9 - Kancelář
tajemníka ve výši 25.374 Kč dle návrhu na změnu rozpočtu č. 9347 v příloze usnesení RM.

5.

rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují provozní výdaje v závazném
ukazateli Příspěvek příspěvkové organizaci Klubcentrum v rámci ORJ 4 - Školství, kultura,
sport, cestovní ruch a propagace a zároveň se snižují provozní výdaje v závazném ukazateli
Cena města, oceňování ředitelů a Rezerva OŠKCP - kultura v ORJ 4 - Školství, kultura, sport,
cestovní ruch a propagace ve výši 63.220 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9353 v
příloze usnesení.

II. Rada města bere na vědomí
vyúčtování akce "Město v pohybu 2021" v příloze usnesení.
III. Rada města ukládá
1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru ŠKCP zajistit úhradu spolku MALÁ SCÉNA Ústí nad Orlicí za prominutí
nájmu školám a změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizaci KLUBCENTRUM v
Ústí nad Orlicí dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 30.12.2021

2. Ing. Petře Brejšové
2.1.

vedoucí finančního odboru realizovat související rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto
usnesení

Termín: 23.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

2445/111/RM/2021 DSS/1 - Návrh svatebních termínů na rok 2022
I. Rada města schvaluje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 655 - 665 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, termíny pro konání bezplatných svatebních obřadů v obřadní síni Města Ústí
nad Orlicí v roce 2022, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. lic. Jaroslavu Škarkovi
1.1.

vedoucímu odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend, zveřejnit
schválené termíny.
Termín: 14.1.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2446/111/RM/2021 OKT/1 - Dodatek č. 4 ke kupní smlouvě číslo 71/2018 o dodávce a odběru
tepelné energie
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 4 ke kupní smlouvě číslo 71/2018 o dodávce a odběru tepelné energie mezi Městem Ústí
nad Orlicí, se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, jako kupujícím a společností
TEPVOS, spol. s r.o., se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 25945793, jako
prodávajícím. Předmětem tohoto dodatku je zejména odběr tepelné energie kupujícím v usměrňované
ceně v jednotce Kč/GJ dle cenového rozhodnutí ERÚ platného pro kalendářní rok 2022, dle přílohy k
usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Radomíře Hájkové
1.1.

vedoucí kanceláře tajemníka, administrativně zajistit uzavření dodatku uvedeného v bodě
I. tohoto usnesení.
Termín: 7.1.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2447/111/RM/2021 OKT/2 - Dodatek č. 4 k Dohodě o poskytování služby Svoz a rozvoz
poštovních zásilek

I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 4 k Dohodě o poskytování služby Svoz a rozvoz poštovních zásilek mezi Městem Ústí nad
Orlicí, se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, jako objednatelem a podnikem
Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 47114983, jako ČP.
Předmětem tohoto dodatku je změna jednotkové měsíční ceny za rozvoz poštovních zásilek, dle přílohy
k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Radomíře Hájkové
1.1.

vedoucí kanceláře tajemníka, administrativně zajistit uzavření dodatku uvedeného v bodě
I. tohoto usnesení.
Termín: 31.12.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2448/111/RM/2021 OKT/3 - Výsledná cena elektrické energie a zemního plynu pro rok 2022
pro Město Ústí nad Orlicí a dotčené příspěvkové organizace a založenou společnost
I. Rada města bere na vědomí
1.

výslednou jednotkovou cenu elektrické energie pro rok 2022 ve výši 5.483,4152 Kč/MWh bez
DPH, která byla určena výslednou cenou elektrické energie vzešlou z nákupu na základě
Příkazní smlouvy evid.č. 0040/1S/2020, dle přílohy k tomuto usnesení RM.

2.

výslednou jednotkovou cenu zemního plynu pro rok 2022 ve výši 2.157,14 Kč/MWh bez DPH,
která byla určena výslednou cenou zemního plynu vzešlou z nákupu na základě Příkazní
smlouvy evid.č. 0040/1S/2020, dle přílohy k tomuto usnesení RM.

II. Rada města ukládá
1. Bc. Radomíře Hájkové
1.1.

vedoucí kanceláře tajemníka, seznámit s výší ceny elektrické energie a zemního plynu pro
rok 2022 věcně příslušné odbory MěÚ a dotčené příspěvkové organizace a založenou
společnost, dle bodu I. tohoto usnesení RM.
Termín: 31.12.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2449/111/RM/2021 OKT/4 - Návrh na schválení rozpočtového opatření - OKT
I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření ve schváleném rozpočtu na rok 2021, kterým se snižují výdaje závazného ukazatele
ORJ 009 REZERVA NA NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE a zároveň se navyšují výdaje v závazném ukazateli ORJ
009 STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCU ve výši 40.000 Kč, dle Návrhu na změnu rozpočtu č. 9368/2021,
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: 22.12.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2450/111/RM/2021 OKT/5 - Návrh na schválení rozpočtového opatření - OKT
I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření ve schváleném rozpočtu na rok 2021, kterým se snižují výdaje závazného ukazatele
ORJ 007 REZERVY ROZPOČTU MĚSTA a zároveň se navyšují výdaje v závazném ukazateli ORJ 009
SOCIÁLNÍ FOND ve výši 11.000 Kč, dle Návrhu na změnu rozpočtu č. 9369/2021, 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: 22.12.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2451/111/RM/2021 OKT/6 - Návrh na schválení rozpočtového opatření - OKT
I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření ve schváleném rozpočtu na rok 2021, kterým se snižují výdaje závazného ukazatele
ORJ 009 REZERVA NA NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE a zároveň se navyšují výdaje v závazném ukazateli ORJ
009 PROVOZ MĚU - TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY ve výši 10.000 Kč, dle Návrhu na změnu rozpočtu č.
9371/2021, 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: 22.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

2452/111/RM/2021 FIN/1 - Návrh rozpočtových opatření
I. Rada města schvaluje
1.

v souvislosti s vývojem plnění příjmů rozpočtu rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021,
kterým se zvyšují příjmy v rámcových ukazatelích:
Pronájem - hrobová místa ve výši 80.000 Kč
Parkovací automaty ve výši 80.000 Kč
Parkovací karty ve výši 20.000 Kč
Zřízení služebnosti (věcná břemena) ve výši 100.000 Kč
Provoz městského úřadu - nahodilé příjmy ve výši 2.000 Kč
Pronájem pozemků - honitby, Telefonica, Prefa ve výši 20.000 Kč
Správní činnosti v dopravě a dopravní oblužnost ve výši 80.000 Kč
Příjmy z projednávání a rozhodování přestupků ve výši 1.500 Kč
Daň z přidané hodnoty ve výši 1.700.000 Kč
Vydávání periodika Ústecké listy ve výši 30.000 Kč
Malá scéna ve výši 20.000 Kč
zároveň se snižují příjmy v rámcových ukazatelích:
Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1.000.000 Kč
Daň z příjmů právnických osob ve výši 1.133.500 Kč
dle návrhu rozpočtového opatření č. 9338 v příloze návrhu usnesení RM.

2.

v souvislosti s přijetím dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí na rok 2021 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 55.422 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9343 v
příloze návrhu usnesení RM.

3.

v souvislosti s přijetím dotace v rámci Programu péče o krajinu 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 33.226,60 Kč dle návrhu rozpočtového
opatření č. 9355 v příloze návrhu usnesení RM.

4.

v souvislosti se skutečným plněním příjmů z dotace na veřejně prospěšné práce na rok 2021
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se snižují příjmy v závazném ukazateli

Dotace přijaté a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu ve výši
15.083,04 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9357 v příloze návrhu usnesení RM.
5.

v souvislosti s platbou první části dotace na rekonstrukci Haly Švach 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 776.696,85 Kč dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9358 v příloze návrhu usnesení RM.

6.

v souvislosti s přijetím dotace v rámci Programu péče o krajinu 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 9.401,70 Kč dle návrhu rozpočtového
opatření č. 9363 v příloze návrhu usnesení RM.

7.

v souvislosti s přijetím dotace v rámci pogramu Soutěže 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 12.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č.
9364 v příloze návrhu usnesení RM.

8.

v souvislosti s přijetím příspěvku ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů COVID19 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
602,85 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9365 v příloze návrhu usnesení RM.

9.

v souvislosti s přijetím dotace na náklady vynaložené obcemi na rozvoz zdravotnického
materiálu prostřednictvím dobrovolných hasičů 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 19.800 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č.
9370 v příloze návrhu 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: 23.12.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2453/111/RM/2021 FIN/2 - Schválení rozpočtů na rok 2022 a střednědobých výhledů rozpočtu
na roky 2023 - 2025 pro příspěvkové organizace zřízené městem Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje

1.

rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí, IČO 70857156, dle přílohy k usnesení
RM,

2.

rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Domov důchodců Ústí nad Orlicí, IČO 70857130, dle přílohy k usnesení RM,

3.

rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1600, IČO 72554291, dle
přílohy k usnesení RM,

4.

rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, IČO 00485195, dle přílohy k usnesení RM,

5.

rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Mateřská škola Jasánek, Ústí nad Orlicí, Nerudova 136, IČO 75017555, dle přílohy
k usnesení RM,

6.

rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Mateřská škola KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí, Dělnická 67, IČO 75017318, dle přílohy k
usnesení RM,

7.

rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348, IČO 75017393, dle přílohy
k usnesení RM,

8.

rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Orlicí, Knapovec 8, IČO 75017636, dle přílohy k
usnesení RM,

9.

rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96, IČO 75017717, dle přílohy k usnesení
RM,

10.

rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200, IČO 75017237, dle přílohy k
usnesení RM,

11.

rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290, IČO 75017474, dle přílohy k
usnesení RM,

12.

rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Sokolská 165, IČO 75018284, dle přílohy k usnesení
RM,

13.

rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Městská knihovna Ústí nad Orlicí, IČO 68212691, dle přílohy k usnesení RM,

14.

rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Městské muzeum v Ústí nad Orlicí, IČO 00486329, dle přílohy k usnesení RM,

15.

rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Školní jídelna Ústí nad Orlicí, Smetanova 43, IČO 75018683, dle přílohy k usnesení
RM,

16.

rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332, IČO 75018446, dle přílohy k
usnesení RM,

17.

rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11, IČO 75018365, dle přílohy k
usnesení RM,

18.

rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75, IČO 75018608, dle přílohy k usnesení RM,

19.

rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147, IČO 75018527, dle přílohy k usnesení
RM,

20.

rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Základní umělecká škola Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí, IČO 72085142, dle
přílohy k usnesení RM.

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

vedoucí finančního odboru, zajistit zveřejnění rozpočtů na rok 2022 a střednědobých
výhledů rozpočtu na roky 2023 - 2025 pro příspěvkové organizace zřízené městem Ústí
nad Orlicí.
Termín: 20.1.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2454/111/RM/2021 KR/1 - Darovací smlouva
I. Rada města schvaluje
Darovací smlouvu ve formě úhrady nákladů spojených s nákupem a montáží elektromateriálu v hodnotě
66.850 Kč na rekonstrukci kuchyně v 1.NP v objektu požární zbrojnice M.J.Kociána čp.54, Ústí nad
Orlicí, mezi dárci Zuzanou a Ladislavem Hűblovými, Heranova 1212, 562 06 Ústí nad Orlicí a Městem
Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Josefu Nykodýmovi
1.1.

útvar krizového řízení, administrativně a organizačně zajistit realizaci Darovací smlouvy
dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 7.1.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2455/111/RM/2021 MPO/1 - Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. Oldřichovice - rek nn z TS
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-2006468/VB/2 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO:
00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako stranou povinnou, a společností ČEZ Distribuce,
a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, jako stranou oprávněnou.
Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na umístění distribuční soustavy na p.p.č. 497/8,
518/8, 502/1, 514/1, 518/9, 628/2, 629/18, 667 vše v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí a p.p.č. 973/4
a 1002/8 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 157.723,50 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: 31.1.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2456/111/RM/2021 ORM/1 - Smlouva č. Z_S14_12_8120083444 o smlouvě budoucí o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie - Dělnická č.p. 219
I. Rada města schvaluje

smlouvu č. Z_S14_12_8120083444 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24
Ústí nad Orlicí, jako žadatelem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02
Děčín, jako provozovatelem. Předmětem smlouvy je závazek uzavřít konečnou smlouvu o realizaci
přeložky, v předpokládané ceně 200.860,00 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 smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 7.1.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2457/111/RM/2021 ORM/2 - Schválení smlouvy o dílo č. ORM/1930/14/2021 - Veřejná
prostranství Perla - zemní a ostatní práce
I. Rada města rozhoduje
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Veřejná
prostranství Perla - zemní a ostatní práce", kterou podal uchazeč A.B.V. spol. s r.o., IČ: 48154067,
Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí, za nabídkovou cenu 4.063.499,43 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k
usnesení RM.
II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. ORM/1930/14/2021 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. Předmětem smlouvy je zhotovení akce s názvem "Veřejná
prostranství Perla - zemní a ostatní práce", v ceně 4.063.499,43 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: 31.12.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2458/111/RM/2021 ORM/3 - Hodnocení a posouzení nabídek a schválení SOD - Domov
důchodců Ústí nad Orlicí - vytvoření kavárny a stavební úpravy vstupu
I. Rada města rozhoduje

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Domov
důchodců Ústí nad Orlicí - vytvoření kavárny a stavební úpravy vstupu", kterou podal uchazeč IPESIS
s.r.o., IČ: 03519325, Sokolská 1605/66, 120 00 Praha, za nabídkovou cenu 2.516.849,99 Kč včetně
21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. ORM/2143/1/2021 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24
Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností IPESIS s.r.o., IČ: 03519325, Sokolská 1605/66, 120 00
Praha, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je zhotovení akce s názvem "Domov důchodců Ústí nad
Orlicí - vytvoření kavárny a stavební úpravy vstupu", v ceně 2.516.849,99 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: 31.12.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2459/111/RM/2021 ORM/4 - Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. ORM/2149/1/2021 - Rekonstrukce
ul. Vrbenského
I. Rada města schvaluje
dodatek č. 3 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 navyšuje celková cena díla o 174.638,10 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Ulice
Vrbenského - rekonstrukce a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Budovy škol a školek opravy ve výši 145.000,- Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9356 v příloze usnesení RM
III. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Evě Holáskové
1.1.

vedoucí odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 31.12.2021

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

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

usnesení.
Termín: 31.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

2460/111/RM/2021 ORM/5 - Dodatek č. 1 k SOD č. ORM/1910/10/2021 - Oprava cesty - Cakle
I. Rada města schvaluje
dodatek číslo 1 smlouvy o dílo číslo ORM/1910/10/2021 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676,
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a firmou HELP, silnice - železnice s.r.o. , IČ:
27497976, Moravská 537, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem akce Oprava cesty - Cakle, kterým
se zvyšuje celková cena díla o 30.461,75 Kč vč. DPH, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Cesta Staré
Oldřichovice - Cakle - oprava a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Budovy škol a školek opravy ve výši 45.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9361 v příloze usnesení RM.
III. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Evě Holáskové
1.1.

vedoucí odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku smlouvy o dílo dle bodu I. tohoto
usnesení.
Termín: 31.12.2021

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

vedoucí finančního odboru, zajistit realizaci rozpočtového opatření dle bodu II. tohoto
usnesení.
Termín: 31.12.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2461/111/RM/2021 SMM/1 - Prodloužení nájemních smluv
I. Rada města schvaluje
prodloužení nájemních smluv
1.

na byt č. 2, na adrese Ústí nad Orlicí, Staré Oldřichovice 12, s P░░░ Vl░░░ , nar. ░░░░ ░░ ,
a V░░░ V░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , do 31. 3. 2022.

2.

na byt č. 3, na adrese Ústí nad Orlicí, Staré Oldřichovice 12, s P░░░ H░░░░ ░░ , nar. ░░░░

░░ , do 31. 12. 2023.
3.

na byt č. 3, na adrese Ústí nad Orlicí, M. J. Kociana 85, s H░░░ H░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ ,
do 31. 12. 2023.

4.

na byt zvláštního určení č. 5, na adrese Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 105, s J░░░░ ░
F░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░ , do 31. 12. 2023.

5.

na byt č. 1, na adrese Ústí nad Orlicí, J. K. Tyla 1092, s J░░░░ J░░░░ , nar. ░░░░ ░ , a M░░
J░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░ , do 31. 12. 2023.

6.

na byt č. 2, na adrese Ústí nad Orlicí, J. K. Tyla 1093, s M░░░░ L░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ ,
do 31. 12. 2023.

7.

na byt č. 3, na adrese Ústí nad Orlicí, J. K. Tyla 1092, s I░░░ M░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , do
31. 12. 2023.

8.

na byt č. 6, na adrese Ústí nad Orlicí, J. K. Tyla 1092, s M░░░░ M░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ ,
do 31. 12. 2023.

9.

na byt č. 11, na adrese Ústí nad Orlicí, J. K. Tyla 1092, s E░░░░ B░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , do
31. 12. 2023.

10.

na byt č. 1, na adrese Ústí nad Orlicí, J. K. Tyla 1093, s I░░░ Č░░░░ ░░░ , nar. ░░░░ ░░ ,
do 31. 12. 2023.

11.

na byt č. 3, na adrese Ústí nad Orlicí, J. K. Tyla 1093, s M░░░░ ░ F░░░░ , nar. ░░░░ ░ ,
do 31. 12. 2023.

12.

na byt č. 7, na adrese Ústí nad Orlicí, J. K. Tyla 1093, s L░░░░ Č░░░░ ░░░ , nar. ░░░░ ░░
, do 31. 12. 2023.

13.

na byt č. 8, na adrese Ústí nad Orlicí, J. K. Tyla 1093, se Z░░░░ S░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░
, do 31. 12. 2023.

14.

na byt č. 2, na adrese Ústí nad Orlicí, Sv. Čecha 1108, se S░░░░ ░░ H░░░░ , nar. ░░░░
░░ , do 31. 12. 2023.

15.

na byt č. 5, na adrese Ústí nad Orlicí, Sv. Čecha 1108, s P░░░ L░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , do
31. 12. 2023.

16.

na byt č. 13, na adrese Ústí nad Orlicí, Sv. Čecha 1108, s M░░ B░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ ,
do 31. 12. 2023.

17.

na byt č. 1, na adrese Ústí nad Orlicí, Sv. Čecha 1109, s V░░░░ ░ D░░░░ , nar. ░░░░ ░░ ,
do 31. 12. 2023.

18.

na byt č. 6, na adrese Ústí nad Orlicí, Sv. Čecha 1110, s I░░░░ S░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░ ,
do 31. 12. 2023.

19.

na byt č. 8, na adrese Ústí nad Orlicí, Sv. Čecha 1110, s R░░░░ J░░░░ ░░░ , nar. ░░░░
░░ , do 31. 12. 2023.

20.

na byt č. 9, na adrese Ústí nad Orlicí, Sv. Čecha 1110, s J░░░░ ░ F░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░
, do 31. 12. 2023.

21.

na byt č. 2, na adrese Ústí nad Orlicí, U Hřiště 1416, s V░░░░ Š░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , do
31. 12. 2023.

22.

na byt č. 7, na adrese Ústí nad Orlicí, U Hřiště 1416, s A░░░ Z░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , do
31. 12. 2023.

23.

na byt č. 1, na adrese Ústí nad Orlicí, Letohradská 1417, s L░░ Z░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ ,
do 31. 12. 2023.

24.

na byt č. 4, na adrese Ústí nad Orlicí, Letohradská 1417, se S░░░░ ░ J░░░░ ░░ , nar.
░░░░ ░░ , do 31. 12. 2023.

25.

na byt č. 9. na adrese Ústí nad Orlicí, Letohradská 1417, s R░░░░ S░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░
, do 31. 12. 2023.

26.

na byt zvláštního určení č. 7, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1432, s A░░░ H░░░░ ░░ ,
nar. ░░░░ ░░░ , do 31. 12. 2023.

27.

na byt zvláštního určení č. 8, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1432, s M░░░ J░░░░ ░ ,
nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2023.

28.

na byt zvláštního určení č. 9, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1432, se Z░░░░ S░░░░ ,
nar.░░░░ ░░ , do 31. 12. 2023.

29.

na byt zvláštního určení č. 20, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1432, s M░░ Z░░░░ ░ ,
nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2023.

30.

na byt zvláštního určení č. 4, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1433, s M░░░░ S░░░░ ,
nar. ░░░░ ░ , do 31. 12. 2023.

31.

na byt zvláštního určení č. 5, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1433, s L░░░ S░░░░ , nar.
░░░░ ░░ , do 31. 12. 2023.

32.

na byt zvláštního určení č. 6, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1433, s A░░░ H░░░░ ░ ,
nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2023.

33.

na byt zvláštního určení č. 12, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1433, s E░░ B░░░░ ░ ,
nar. ░░░░ ░ , do 31. 12. 2023.

34.

na byt zvláštního určení č. 13, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1433, s L░░░░ H░░░░ ░░
, nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2023.

35.

na byt zvláštního určení č. 17, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1433, s V░░░ P░░░░ ░ ,
nar. ░░░░ ░ , do 31. 12. 2023.

36.

na byt zvláštního určení č. 1, na adrese Ústí nad Orlicí, 1434, s L░░░ K░░░░ ░ , nar. ░░░░
░░░ , do 31. 12. 2023.

37.

na byt zvláštního určení č. 6, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1434, s M░░ U░░░░ ░ , nar.
░░░░ ░░ , a Z░░░░ Š░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2023.

38.

na byt zvláštního určení č. 7, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1434, s W░░░░ H░░░░ ░ ,
nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2023.

39.

na byt zvláštního určení č. 10, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1434, s A░░░ Š░░░░ ░░ ,
nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2023.

40.

na byt zvláštního určení č. 11, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1434, s J░░░ M░░░░ ░░ ,
nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2023.

41.

na byt zvláštního určení č. 16, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1434, s H░░░ Š░░░░ , nar.
░░░░ ░░ , a V░░░░ ░ Š░░░░ nar. ░░░░ ░░░ , do 31. 12. 2023.

42.

na byt zvláštního určení č. 5, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1501, s V░░░░ Č░░░░ , nar.
░░░░ ░░ , do 31. 12. 2023.

43.

na byt zvláštního určení č. 6, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1501, s I░░ M░░░░ ░░ ,
nar. ░░░░ ░ , a M░░░░ M░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░░ , do 31. 12. 2023.

44.

na byt zvláštního určení č. 16, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1501, s M░░░░ V░░░░ ,
nar. ░░░░ ░ , do 31. 12. 2023.

45.

na byt zvláštního určení č. 1, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1502, s M░░░░ K░░░░ ,
nar. ░░░░ ░░░ , do 31. 12. 2023.

46.

na byt zvláštního určení č. 13, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1502, s L░░░░ Š░░░░ ░ ,
nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2023.

47.

na byt zvláštního určení č. 14 , na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1502, s J░░░░ Z░░░░ ,
nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2023.

48.

na byt zvláštního určení č. 8, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1503, s E░░░ L░░░░ ░░ ,
nar.░░░░ ░ , do 31. 12. 2023.

49.

na byt zvláštního určení č. 17, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1503, s B░░░░ ░░░░ ░
K░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2023.

50.

na byt č. 2, na adrese Ústí nad Orlicí, Pivovarská 40, s B░░░░ K░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░ , a
L░░ K░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2023.

51.

na byt č. 3, na adrese Ústí nad Orlicí, Pivovarská 40, s L░░ M░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ , do
31. 12. 2023.

52.

na byt č. 5, na adrese Ústí nad Orlicí, Pivovarská 40, s J░░░ Š░░░░ , nar. ░░░░ ░ , do 31.
12. 2023.

53.

na byt č. 7, na adrese Ústí nad Orlicí, Pivovarská 40, s J░░░ U░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░ . do
31. 12. 2023.

54.

na byt č. 5, na adrese Ústí nad Orlicí, Třebovská 128, se Z░░░░ J░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ ,
do 31. 12. 2023.

55.

na byt č. 2, na adrese Ústí nad Orlicí, Švermova 199, s V░░░░ ░ B░░░░ ░░░ , nar. ░░░░
░░ , do 31. 12. 2023.

56.

na byt č. 1, na adrese Ústí nad Orlicí Třebovská 221, s A░░░░ K░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ ,
do 31. 12. 2023.

57.

na byt č. 2, na adrese Ústí nad Orlicí, Třebovská 221, s H░░░░ L░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , do
31. 12. 2023.

58.

na byt č. 24, na adrese Ústí nad Orlicí, Dukelská 300, s L░░░░ Č░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , do
31. 12. 2023.

59.

na byt č. 26, na adrese Ústí nad Orlicí, Dukelská 300, s A░░░░ O░░░░ , nar. ░░░░ ░ , do
31. 12. 2023.

60.

na byt č. 3, na adrese Ústí nad Orlicí, Třebovská 436, s P░░░ Č░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░ , do
31. 12. 2023.

61.

na byt č. 4, na adrese Ústí nad Orlicí Třebovská 436, s J░░ D░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , a
K░░░░ D░░░░ ░░ , nar.░░░░ ░░ , do 31. 12. 2023.

62.

na byt č. 6, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 26, s J░░░ H░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , a
R░░░░ ░ H░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2023.

63.

na byt č. 1, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 138, s M░░░░ P░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , do
31. 12. 2023.

64.

na byt č. 2, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 138, s Š░░░░ Š░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , do
31. 12. 2023.

65.

na byt č. 4, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 138, s L░░░░ N░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ ,
a J░░░░ ░ N░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░░ , do 31. 12. 2023.

66.

na byt č. 4, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 215, s R░░░░ ░ M░░░ , nar. ░░░░ ░░ , do
31. 12. 2023.

67.

na byt č. 12. na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 215, s L░░ E░░░░ ░░░░ , nar. ░░░░ ░░░
, do 31. 12. 2023.

68.

na byt č. 13, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 215, s V░░░░ ░░░ G░░░░ ░░░ , nar.
░░░░ ░░ , a A░░ G░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2023.

69.

na byt č. 17, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 215, s E░░░ B░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , do
31. 12. 2023.

70.

na byt č. 1, na adrese Dolní Libchavy 246, se S░░░░ K░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12.

2023.
71.

na byt č. 3, na adrese Dolní Libchavy 246, s M░░░░ F░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12.
2023.

72.

na byt č. 1, na adrese Ústí nad Orllicí, M. R. Štefanika 251, s A░░░░ F░░░░ , nar. ░░░░ ░░
, a M░░░░ F░░░ , nar. ░░░░ ░ , do 31. 12. 2023.

73.

na byt č. 25, na adrese Ústí nad Orlicí, Vrbová 438, s J░░░░ ░ F░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ ,
do 31. 12. 2023.

74.

na byt č. 4, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Rámech 207, s I░░░░ L░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ ,
do 31. 3. 2022.

75.

na byt č. 9, na adrese Ústí nad Orlicí, Sv. Čecha 1108, s I░░░ N░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ ,
do 31. 3. 2022.

76.

na byt č. 6, na adrese Ústí nad Orlicí, Pražská 77, s R░░░░ Č░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░░ , a
B░░░░ Č░░░░ ░░░ , nar. ░░░░ ░░░ , do 31. 3. 2022.

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

vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit odeslání podkladů k prodloužení
nájemních smluv.
Termín: 31.12.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2462/111/RM/2021 SMM/2 - Uzavření nájemních smluv
I. Rada města schvaluje
uzavření nájemních smluv
1.

na byt č. 4, o velikosti 2+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Letohradská 1356, s K░░░ M░░░░ ░ ,
nar. ░░░░ ░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , do 31. 3. 2022.

2.

na byt zvláštního určení č. 11, o velikosti 2+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1501, s J░░
L░░░░ ░░ , 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: 31.12.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2463/111/RM/2021 SMM/3 - Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor - ul.
Smetanova, čp. 470 (dvě skladovací kóje)
I. Rada města schvaluje
dodatek č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor s panem P░░░ H░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░ . Předmětem dodatku smlouvy je úprava předmětu nájmu - vyjmutí části nebytového
prostoru z nájmu v ulici Smetanova v budově čp. 470, která je součástí st. p. č. 3111, vše v obci a k. ú.
Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Jiřímu Hruškovi
1.1.

vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit podepsání dodatku smlouvy o nájmu
nebytových prostor v daném termínu.
Termín: 15.1.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2464/111/RM/2021 SMM/4 - Dodatek č. 1 Smlouvy o provozování vyhlídkové věže na Andrlově
Chlumu v Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o provozování vyhlídkové věže na Andrlově Chlumu v Ústí nad
Orlicí, mezi městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, jako vlastníkem
a Klubem českých turistů - odbor Ústí nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 15029816, jako
provozovatelem. Předmětem dodatku je úprava ceny vstupného na vyhlídkovou věž, s účinností od
1.1.2022, 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: 31.12.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2465/111/RM/2021 SMM/11 - schválení umístění herních prvků - dvojhoupačky a trampolíny
(hřiště U Babyky)
I. Rada města schvaluje
umístění dvou herních prvků (dvojhoupačky a trampolíny) na hřišti U Babyky p.p.č. 43/40, dle přílohy k
usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Jiřímu Hruškovi
1.1.

vedoucímu odboru správy majetku města:
- zajistit nákup a instalaci herních prvků dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 30.4.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

2466/111/RM/2021 SÚ/1 - Městský architekt
I. Rada města rozhoduje
na základě provedeného výběrového řízení, o výběru Ing. arch. Petry Coufal Skalické do funkce
městské architektky.
II. Rada města schvaluje
smlouvu o poskytování poradenských a konzultačních služeb číslo SÚ/1/2021 mezi Městem Ústí nad
Orlicí, IČ 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako městem a Ing. arch. Petrou Coufal
Skalickou, IČ: 74471309, se sídlem Strnadova 2388/2, 628 00 Brno - Líšeň, jako architektem.
Předmětem smlouvy je výkon funkce městské architektky se sjednanou odměnou ve výši 800,- Kč vč.
DPH za jednu hodinu výkonu činnosti, dle přílohy k usnesení RM.
III. Rada města ukládá
1. Petru Marčíkovi
1.1.

vedoucímu stavebního úřadu, zajistit uzavření smlouvy uvedené v bodě II. tohoto
usnesení.
Termín: 31.12.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2467/111/RM/2021 TAJ/1 - Doporučení k vyslovení souhlasu s dohodou o provedení práce

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města vyslovit souhlas s uzavřením dohody o provedení práce pro Bc. Annu Škopovou,
týkající se výkonu práce v komunitním plánování sociálních služeb v Ústí nad Orlicí.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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