RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ
119. schůze Rady města Ústí nad Orlicí
konané dne 21.3.2022

2600/119/RM/2022 OŠKCP/1 - Program regenerace MPZ v roce 2022 - dotace z ministerstva
kultury a finanční podíly města
I. Rada města schvaluje
podání žádosti města Ústí nad Orlicí o dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón na rok 2022 ve výši 665.000 Kč, do níž budou zahrnuty tyto objekty:
1.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí na obnovu fasády a restaurování kamenných
prvků průčelí kostela - III. etapa, jehož vlastníkem je Římskokatolická farnost - děkanství v Ústí
nad Orlicí. Dotace ve výši 480.000 Kč, dle přílohy 2 k usnesení.

2.

Měšťanský dům čp. 104 v Ústí nad Orlicí na obnovu oken a okenních výplní,
obnovu balkónových dveří - I. etapa, jehož vlastníkem je Náboženská obec Církve
československé husitské ve Vysokém Mýtě. Dotace ve výši 185.000 Kč, dle přílohy 2 k usnesení
RM.

II. Rada města doporučuje
1.

zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 85.277 Kč z rozpočtu města Ústí nad
Orlicí jako povinný podíl města v rámci Programu regenerace městských památkových zón na
rok 2022 Římskokatolické farnosti - děkanství Ústí nad Orlicí, IČ 47501103, určené na projekt
Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí
nad Orlicí - III. etapa.

2.

zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 37.759 Kč z rozpočtu města Ústí nad
Orlicí jako povinný podíl města v rámci Programu regenerace městských památkových zón na
rok 2022 Náboženské obci Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě, IČ 61239062,
určené na projekt Obnova oken a okenních výplní, obnova balkónových dveří - I. etapa u
Měšťanského domu čp. 104 v Ústí nad Orlicí.

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

vedoucí odboru ŠKCP, organizačně zajistit podání žádosti do Programu regenerace MPR a
MPZ na rok 2022, dle bodu I. tohoto usnesení a dle přílohy k usnesení RM.
Termín: 8.4.2022

2. Ing. Lucii Felgrové
2.1.

vedoucí odboru ŠKCP, předložit zastupitelstvu města k projednání návrh na schválení
dotace - povinného podílu města dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 11.4.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2601/119/RM/2022 OSS/1 - Programové dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a
zdravotnictví v roce 2022
I. Rada města schvaluje
rozdělení účelových finančních dotací v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2022 včetně
požadovaných výjimek, na základě předložených žádostí, dle přílohy návrhu usnesení, a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací dle vzorové smlouvy uvedené v příloze:
1.

částku 24.000 Kč pro Audiohelp, z.s., IČO 49774883, na projekt "Sociální rehabilitace a sociální
poradenství pro osoby se sluchovým postižením v UO a terénní služby na Orlickoústecku" z
toho 19.000 Kč na osobní náklady a 5.000 Kč na náklady na telefon a internet,

2.

částku 8.000 Kč pro CEDR Pardubice o.p.s., IČO 27547850, na projekt "Centrum denní aktivit",
z toho 7.000 Kč na osobní náklady a 1.000 Kč na náklady na telefon a internet,

3.

částku 4.000 Kč pro CENTRUM HÁJEK z.ú., IČO 22845798, na projekt "Provozní náklady
CENTRUM HÁJEK z.ú.", z toho 4.000 Kč na osobní náklady,

4.

částku 5.000 Kč pro Centrum komplexní péče CZ, s.r.o., IČO 15028429, na projekt "DOMA JE
DOMA", z toho 5.000 Kč na osobní náklady,

5.

celkovou částku 84.000 Kč pro Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje,
o.p.s., detašované pracoviště Ústí nad Orlicí, IČO 26594625, z toho:
částku 18.000 Kč na projekt "Odborné sociální poradenství",
částku 30.000 Kč na projekt "Osobní asistence",
částku 23.000 Kč na projekt "Sociální rehabilitace",

částku 13.000 Kč na projekt "Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro
zdravotně postižené osoby a seniory",
6.

celkovou částku 60.000 Kč pro Cestu pro rodinu, z.ú., IČO 61239330, z toho:
částku 35.000 Kč na projekt "Azylový dům",
částku 10.000 Kč na projekt "Dům na půl cesty",
částku 15.000 Kč na projekt "Krizová pomoc",

7.

částku 9.000 Kč pro CUKŘÍCI, z.s., IČO 02479842, na projekt "Činnost spolku diabetických dětí
Ústí nad Orlicí v roce 2022",

8.

částku 2.000 Kč pro Domov pod hradem Žampach, IČO 00854271, na projekt "Příspěvek na
náklady Domova pod hradem Žampach spojené s poskytováním celoroční sociální péče o
občana města Ústí nad Orlicí v roce 2022 - ░░░░ ░░░░ ░

9.

částku 5.000 Kč pro Domov pro rodinu, z.s., IČO 68208553, na projekt "Most naděje - azylový
dům pro rodiče s dětmi",

10.

částku 6.000 Kč pro Domov pro seniory Sloupnice, IČO 00854255, na projekt "Příspěvek na
sociální služby pro občany města Ústí nad Orlicí: ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░

11.

částku 6.000 Kč pro Farní charitu Litomyšl, IČO 47489839, na projekt "Odlehčovací služba
Jindra",

12.

částku 20.000 Kč pro Koalici nevládek Pardubicka, z.s., IČO 26679485, na projekt
"Dobrovolnické centrum KONEP - pobočka Ústí nad Orlicí, z toho 20.000 Kč na osobní
náklady,

13.

částku 14.000 Kč pro KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s., IČO 61239488, na projekt "Provoz
krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí v roce 2022",

14.

částku 4.000 Kč pro Květnou Zahradu, z.ú., IČO 27005879, na projekt "Financování provozu
Domu na půl cesty v Květné",

15.

částku 50.000 Kč pro Laxus z.ú., IČO 62695487, na projekt "Centrum terénních programů
Pardubického kraje - regionální část pro město Ústí nad Orlicí",

16.

částku 5.000 Kč pro Linku bezpečí, z.s., IČO 61383198, na projekt "Linka bezpečí pro děti a
mládež z města Ústí nad Orlicí",

17.

částku 5.000 Kč pro Mateřské centrum Medvídek, Ústí nad Orlicí, z.s., IČO 70156417, na
projekt "Mateřské centrum MEDVÍDEK",

18.

částku 2.000 Kč pro Oblastní charitu Červený Kostelec, IČO 48623814, na projekt "Hospic
Anežky České",

19.

celkovou částku 76.000 Kč pro Oblastní charitu Ústí nad Orlicí, IČO 44468920, z toho:
částku 45.000 Kč na projekt "Občanská poradna Ústí nad Orlicí", z toho 45.000 Kč na osobní
náklady,
částku 16.000 Kč na projekt "Osobní asistence Ústí nad Orlicí" z toho 16.000 Kč na osobní
náklady,
částku 15.000 Kč na projekt "Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Orlickoústecka Šance pro rodinu", z toho 15.000 Kč na osobní náklady,

20.

celkovou částku 86.000 Kč pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, IČO
00426261, z toho:
částku 3.000 Kč na projekt "Akce pro děti", z toho 3.000 Kč na pohoštění, dary,
částku 3.000 Kč na projekt "Návštěvy seniorů", z toho 2.700 Kč na dary a 300 Kč na náklady
na telefon a internet,
částku 15.000 Kč na projekt "Ošacovací středisko ČČK", z toho 3.000 Kč na osobní náklady,
částku 8.000 Kč na projekt "Pomoc v nouzi", z toho 8.000 Kč na základní potraviny, léky,
hygienické a čistící potřeby,
částku 15.000 Kč na projekt "PRVNÍ POMOC výuka a ukázky první pomoci", z toho 5.000 Kč
na investiční náklady - pořízení majetku, 5.887,20 Kč na osobní náklady a 500 Kč na náklady
na telefon a internet,
částku 40.000 Kč na projekt "Senior centrum ČČK - Centrum pro život", z toho 6.000 Kč na
investiční náklady - pořízení majetku na vybavení centra a 1.000 Kč na náklady na telefon a
internet,
částku 3.000 Kč na projekt "Společenské akce pro občany domova důchodců", z toho 3.000
Kč na dary,
částku 2.000 Kč na projekt "Zpívání koled vánoční tradice", z toho 2.000 Kč na pohoštění,

21.

částku 10.000 Kč pro Péči o duševní zdraví, z.s., IČO 64242218, na projekt "Týdny pro
duševní zdraví - Východní Čechy 2022",

22.

částku 4.000 Kč pro RODINNÉ CENTRUM STRDÍČKO, z.s, IČO 27052982, na projekt
"Jednorázové akce pro rodiny, děti a mládež",

23.

celkovou částku 16.000 Kč pro Rodinné Integrační Centrum z.s., IČO 27026728, z toho:
částku 8.000 Kč na projekt "Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra,
poruchami komunikace a sociální interakce",

částku 8.000 Kč na projekt "Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami
autistického spektra",
24.

částku 5.000 Kč pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, IČO
65399447,
na projekt "Pomoc osobám se zrakovým postižením v oblasti sociálně
aktivizačních služeb",

25.

částku 4.000 Kč pro Sociální služby Česká Třebová - Domov pro seniory, IČO 70933341, na
projekt "Pořízení aktivizačních pomůcek pro uživatele z Ústí nad Orlicí",

26.

částku 3.000 Kč pro Svaz tělesně postižených v ČR z.s., okresní organizace Ústí nad Orlicí, na
projekt "45. ročník sportovních her pro tělesně postižené a vozíčkáře", z toho 3.000 Kč na
pohoštění,

27.

částku 5.000 Kč pro Světlo, z.s., IČO 26669731, na projekt "Dobrovolníci v nemocnicích a
ústavech sociální péče", z toho 5.000 Kč na osobní náklady,

28.

částku 18.000 Kč pro Unii ROSKA - reg. org. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ, z.p.s., IČO 69172234,
na projekt "Rozhýbeme se po koroně", z toho 18.000 Kč na osobní náklady,

29.

částku 30.000 Kč pro Základní organizaci svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.
Ústí nad Orlicí, IČO 71007296, na projekt "Kulturní a společenská činnost členů ZO SPCCH v
ČR, z.s.".

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozdělení účelových finančních dotací v oblasti sociálních služeb a
zdravotnictví na rok 2022 včetně požadovaných výjimek dle přílohy k návrhu usnesení a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací dle vzorové smlouvy uvedené v příloze:
1.

částku 55.000 Kč pro Amaltheu, z.s., IČO 26647214, na projekt "Podpora pro rodinu a dítě sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi" z toho 55.000 Kč na osobní náklady,

2.

částku 10.000 Kč pro CEDR Pardubice o.p.s., IČO 27547850, na projekt "Sociální rehabilitace",
z toho 9.720 Kč na osobní náklady a 280 Kč na náklady na telefon a internet,

3.

celkovou částku 204.000 Kč pro Oblastní charitu Ústí nad Orlicí, IČO 4448920, z toho:
částku 50.000 Kč na projekt "Domácí hospic ALFA-OMEGA", z toho 50.000 Kč na osobní
náklady,
částku 84.000 Kč na projekt "Charitní pečovatelská služba Ústí nad Orlicí", z toho 84.000 Kč na
osobní náklady,
částku 70.000 Kč na projekt "Sociální sprcha Ústí nad Orlicí", z toho 70.000 Kč na osobní
náklady,

4.

částku 340.000 Kč pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, IČO 00426261,
na projekt "Senior doprava ČČK", z toho 16.000 Kč na komerční pojištění, 267.600 Kč na
osobní náklady a 5.000 Kč na náklady na telefon a internet,

5.

částku 30.000 Kč pro Péči o duševní zdraví, z.s., IČO 64242218, na projekt "Sociální
rehabilitace závažně duševně nemocných",

6.

částku 11.000 Kč pro Poruchy autistického spektra z.s., IČO 22868810, na projekt "Podpora
rodin s dětmi s autismem a postižením", z toho 11.000 Kč na osobní náklady,

7.

celkovou částku 98.000 Kč pro RODINNÉ CENTRUM SRDÍČKO z.s., IČO 27052982, z toho:
částku 73.000 Kč na projekt "NZDM Kamin", z toho 7.000 Kč na komerční pojištění, 22.500 Kč
na osobní náklady a 3.600 Kč na náklady na telefon a internet,
částku 25.000 Kč na projekt "Rodinné centrum Srdíčko", z toho 25.000 Kč na osobní náklady,

8.

částku 56.000 Kč pro SKP-CENTRUM, o.p.s., IČO 27534804, na projekt "Komunitní práce v Ústí
nad Orlicí", z toho 40.290 Kč na osobní náklady a 2.000 Kč na stravné.

III. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 9039/2022 pro ORJ 008 na rok 2022, související s čerpáním výdajů na jednotlivé
schvalované dotace, dle přílohy usnesení.
IV. Rada města ukládá
1. Ing. Petře Brejšové
1.1.

vedoucí finančního odboru, realizovat schválená rozpočtová opatření uvedená v bodě III.
tohoto usnesení.
Termín: 22.4.2022

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

vedoucí odboru sociálních služeb, připravit návrh ke schválení dotací k jednání
zastupitelstva města.
Termín: 11.4.2022

1.2.

vedoucí odboru sociálních služeb, zajistit administrativní úkony spojené s realizací
schválených smluv o poskytnutí dotací.
Termín: 30.6.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2602/119/RM/2022 OSS/2 - Individuální dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a
zdravotnictví pro Nadační fond S námi je tu lépe!
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí, na základě předložené žádosti, schválit poskytnutí individuální
účelové investiční dotace z rozpočtu města 2022 ve výši 200.000 Kč Nadačnímu fondu "S námi je tu
lépe!," IČO 01558501, se sídlem Ústí nad Orlicí, Čs. Armády 1076, na projekt "Moderní přístroje pro
chirurgii ruky a nohy" pro chirurgické oddělení NPK, a.s., Orlickoústecké
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy k usnesení.

nemocnice, a uzavření

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

vedoucí odboru sociálních služeb, předložit žádost o individuální dotaci na jednání
zastupitelstva města.
Termín: 11.4.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2603/119/RM/2022 OSS/3 - Souhlas s přijetím darů pro Centrum sociální péče města Ústí nad
Orlicí
I. Rada města uděluje
předchozí souhlas s přijetím věcného daru:
1.

anonymní dar rotopedu v hodnotě 1.100 Kč.

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

vedoucí odboru sociálních služeb, administrativně zajistit předání souhlasu na základě
tohoto usnesení.
Termín: 31.3.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2604/119/RM/2022 OSS/4 - Souhlas s přijetím věcného a finančního daru pro Domov
důchodců Ústí nad Orlicí
I. Rada města uděluje
předchozí písemný souhlas s přijetím:
1.

účelového finančního daru ve výši 5.811 Kč, tento dar je určen na nákup wellness pomůcek

pro klienty domova důchodců
2.

věcného daru od společnosti Isolit-Bravo, spol. s r.o. Jablonné nad Orlicí, předmětem daru je:
2x Mikrovlnná trouba B-4605 Sun 20 litrů
4x Konvice rychlovarná Susy B-4533
1x Žehlička napařovací B-4795
1x Vysavač Volcanto B-4701
1x Vysoušeč vlasů Lora B-4323

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

vedoucí odboru sociálních služeb, administrativně zajistit předání souhlasu na základě
tohoto usnesení.
Termín: 1.4.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2605/119/RM/2022 OSS/5 - Smlouvy o poskytnutí účelových dotací na podporu sociálních
služeb
I. Rada města schvaluje
smlouvy o poskytnutí účelových dotací v dotačním řízení na podporu sociálních služeb na rok
2022 poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších
předpisů, mezi poskytovatelem, kterým je Pardubický kraj, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11
Pardubice, IČ: 70892822, DIČ: CZ 708928822, zastoupeným JUDr. Martinem Netolickým Ph.D.,
hejtmanem Pardubického krajem na straně jedné a příjemcem, kterým je Město Ústí nad Orlicí, se
sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, zastoupeným Petrem Hájkem, starostou
města na straně druhé, pro:
1.

příspěvkovou organizaci Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí, se sídlem Na Pláni 1343,
Ústí nad Orlicí na zajištění sociální služby týdenní stacionář formou příspěvku na provoz ve výši
1.054.800 Kč.

2.

příspěvkovou organizaci Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí, se sídlem Na Pláni 1343,
Ústí nad Orlicí na zajištění sociální služby pečovatelská služba formou příspěvku na provoz ve
výši 2.978.000 Kč.

3.

příspěvkovou organizaci Domov důchodců Ústí nad Orlicí, se sídlem Cihlářská 761, Ústí nad
Orlicí na zajištění sociální služby odlehčovací služba formou příspěvku na provoz ve výši
283.200 Kč.

4.

příspěvkovou organizaci Domov důchodců Ústí nad Orlicí, se sídlem Cihlářská 761, Ústí nad

Orlicí na zajištění sociální služby domov se zvláštním režimem formou příspěvku na provoz ve
výši 4.622.400 Kč.
5.

příspěvkovou organizaci Domov důchodců Ústí nad Orlicí, se sídlem Cihlářská 761, Ústí nad
Orlicí na zajištění sociální služby domov pro seniory formou příspěvku na provoz ve výši
5.748.400 Kč.

6.

příspěvkovou organizaci Domov důchodců Ústí nad Orlicí, se sídlem Cihlářská 761, Ústí nad
Orlicí na zajištění sociální služby odborné sociální poradenství formou příspěvku na provoz ve
výši 69.600 Kč.

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

vedoucí odboru sociálních služeb, administraci těchto smluv dle bodu I. návrhu tohoto
usnesení.
Termín: 2.4.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2606/119/RM/2022 DSS/1 - Návrh záměru o uzavření smlouvy o veřejných službách v
přepravě cestujících
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru o uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících městské autobusové
dopravy.
II. Rada města ukládá
1. lic. Jaroslavu Škarkovi
1.1.

vedoucímu odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend, zajistit zveřejnění
záměru o uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na úřední desce
města.
Termín: 31.3.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2607/119/RM/2022 FIN/1 - Návrh rozpočtových opatření
I. Rada města schvaluje
1.

v souvislosti s vývojem plnění příjmů rozpočtu v oblasti sankcí v dopravě rozpočtové opatření k
rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují příjmy v rámcovém ukazateli Správní činnosti a sankce v

dopravě, dopravní oblužnost a zároveň se snižují příjmy v rámcovém ukazateli rozpočtu Příjmy
z dotací - nerozpočtovaných ve výši 4.000.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9029 v
příloze návrhu usnesení RM.
2.

v souvislosti s vývojem plnění příjmů rozpočtu v oblasti úroků ze spořícího účtu města
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují příjmy v rámcovém ukazateli
Příjmy z úroků na bankovních účtech a zároveň se snižují příjmy v rámcovém ukazateli
rozpočtu Příjmy z dotací - nerozpočtovaných ve výši 200.000 Kč dle návrhu rozpočtového
opatření č. 9030 v příloze návrhu usnesení RM.

3.

v návaznosti na požadavek hasičů v Knapovci na dovybavení pořizovaného dopravního
automobilu rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném
ukazateli Dopravní automobil pro JSDH Knapovec - pořízení a zároveň se snižují výdaje v
závazném ukazteli Rezervy rozpočtu města ve výši 13.500 Kč dle návrhu rozpočtového opatření
č. 9033 v příloze návrhu usnesení RM.

4.

v souvislosti s výpočtem daně z příjmu právnických osob za město rozpočtové opatření k
rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Daň z příjmů právnických
osob za město a zároveň se zvyšují příjmy v závazném ukazateli Daň z příjmů právnických
osob za město ve výši 3.764.490 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9035 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: 28.3.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2608/119/RM/2022 FIN/2 - Poskytnutí daru na organizační zajištění spanilé jízdy historických
policejních vozidel
I. Rada města rozhoduje
o poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč mjr. Mgr. V░░░░ V░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
určeného na organizační zajištění spanilé jízdy historických policejních vozidel, která bude mít dne
28.05.2022 zastávku v Ústí nad Orlicí.
II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru mjr. Mgr. V░░░░ V░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ,
určeného na organizační zajištění spanilé jízdy historických policejních vozidel, která bude mít dne
28.05.2022 zastávku v Ústí nad Orlicí, dle přílohy k návrhu usnesení.

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

vedoucí finančního odboru, zajistit podepsání smlouvy.
Termín: 31.3.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2609/119/RM/2022 FIN/3 - Schválení odpisových plánů příspěvkových organizací města na
rok 2022
I. Rada města schvaluje
1.

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, odpisové plány hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku na rok 2022
těchto příspěvkových organizací zřízených městem Ústí nad Orlicí:
Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí, IČO 70857156,
Domov důchodců Ústí nad Orlicí, IČO 70857130,
Dům dětí a mládeže Duha, Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1600, IČO 72554291,
KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, IČO 00485195,
Mateřská škola Jasánek, Ústí nad Orlicí, Nerudova 136, IČO 75017555,
Mateřská škola KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí, Dělnická 67, IČO 75017318,
Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348, IČO 75017393,
Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Orlicí, Knapovec 8, IČO 75017636,
Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96, IČO 75017717,
Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200, IČO 75017237,
Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290, IČO 75017474,
Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Sokolská 165, IČO 75018284,
Městská knihovna Ústí nad Orlicí, IČO 68212691,
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí, IČO 00486329,
Školní jídelna Ústí nad Orlicí, Smetanova 43, IČO 75018683,
Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332, IČO 75018446,
Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11, IČO 75018365,
Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75, IČO 75018608,
Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147, IČO 75018527,
Základní umělecká škola Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí, IČO 72085142.
Souhrnný přehled odpisových plánů příspěvkových organizací je uveden v příloze usnesení RM.

II. Rada města ukládá
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, povinnost
informovat příspěvkové organizace v oblasti školství a kultury, že jejich odpisové plány
hmotného a nehmotného majetku na rok 2022 byly schváleny.
Termín: 31.3.2022

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

vedoucí odboru sociálních služeb, povinnost informovat příspěvkové organizace v sociální
oblasti, že jejich odpisové plány hmotného a nehmotného majetku na rok 2022 byly
schváleny.
Termín: 31.3.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2610/119/RM/2022 FIN/4 - Směrnice, kterou se stanoví zásady řízení příspěvkových
organizací zřízených městem Ústí nad Orlicí
I. Rada města vydává
Směrnici, kterou se stanoví zásady řízení příspěvkových organizací zřízených městem Ústí nad Orlicí,
dle přílohy k usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petře Brejšové
1.1.

vedoucí finančního odboru, zajistit seznámení ředitelů příspěvkových organizací s přijatou
směrnicí.
Termín: 31.3.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2611/119/RM/2022 FIN/5 - Směrnice k procesu schvalování účetních závěrek příspěvkových
organizací zřízených městem Ústí nad Orlicí
I. Rada města vydává
Směrnici k procesu schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městem Ústí
nad Orlicí, dle přílohy k usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petře Brejšové
1.1.

vedoucí finančního odboru, zajistit seznámení ředitelů příspěvkových organizací s přijatou
směrnicí.

Termín: 31.3.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

2612/119/RM/2022 FIN/6 - Poskytnutí dotace SH - ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hylváty
I. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí individuální účelové finanční dotace z rozpočtu města Ústí nad
Orlicí spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů, Hylváty, sídlem Ústí nad Orlicí, Třebovská 299, IČ:
61238295, na projekt "Pořízení slavnostního vyšívaného praporu SDH Hylváty s příslušenstvím" ve výši
36.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy 1 a 2 usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petře Brejšové
1.1.

vedoucí finančního odboru, zajistit uzavření předmětné smlouvy a následně i poskytnutí
dotace dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 15.4.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2613/119/RM/2022 MPO/1 - 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 (nově oddělený pozemek
p.č. 318/4)
I. Rada města rozhoduje
o přijetí nabídky na prodej pozemku st.p.č. 171, jehož součástí je stavba čp. 123 - stavba občanského
vybavení, a p.p.č. 318/4, zahrada vše v obci a katastrálním území Ústí nad Orlicí v souladu s
podmínkami zveřejněného záměru, kterou podali ░░░░ ░░░░ O░░░ V░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░ a ░░░ M░░░░ V░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za nabídkovou cenu 7.101.001 Kč,
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 ░░░░ ░░░ O░░░░ ░ V░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ a ░░ M░░░░ ░░░░ V░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako kupujícími.
Předmětem kupní smlouvy je prodej st.p.č. 171, jehož součástí je stavba čp. 123 - stavba občanského
vybavení, a p.p.č. 318/4, zahrada vše v obci a katastrálním území Ústí nad Orlicí za kupní cenu ve výši
7.101.001 Kč, dle přílohy k usnesení RM.
III. Rada města doporučuje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují příjmy v závazném ukazateli Prodej
nemovitostí a zároveň se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu města ve výši
7.101.001 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9031 v příloze návrhu usnesení RM.
IV. Rada města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, předložit návrh usnesení k projednání zastupitelstvu
města v daném termínu.
Termín: 11.4.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2614/119/RM/2022 MPO/3 - Záměr pronájmu části p.p.č. 1283/8 v k.ú. Hylváty
I. Rada města schvaluje
záměr pronájmu části p.p.č. 1283/8 v k.ú. Hylváty na základě žádosti M░░░ P░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce v
daném termínu.
Termín: 31.3.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2615/119/RM/2022 MPO/4 - Kupní smlouva na prodej části p.p.č. 133/1 v k.ú. Černovír u Ústí
nad Orlicí (nově oddělený p.p.č. 133/7)
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 manželi M░░░░ ░ Š░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░ a D░░░░ ░ B░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako kupujícími. Předmětem
smlouvy je prodej p.p.č. 133/7 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí za kupní cenu ve výši 27.000 Kč, dle
přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, předložit návrh usnesení k projednání zastupitelstvu
města v daném termínu.
Termín: 11.4.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2616/119/RM/2022 MPO/5 - Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu pozemku (EUROVIA CS a.s.)
I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o nájmu pozemku ze dne 1.4.2021 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO:
00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem, a společností EUROVIA CS a.s., IČ
45274924, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, Praha 4, PSČ 140 00, jako nájemcem, jehož
předmětem je změna předmětu a výše nájmu, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit podpis dodatku č. 1, dle bodu I. tohoto
usnesení.
Termín: 25.3.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2617/119/RM/2022 MPO/6 - Snížení nájmu z vývěsní skříňky
I. Rada města neschvaluje
snížení ceny nájmu na rok 2022 za vývěsní skříňku č. 13 umístěnou na p.p.č. 3170 v k.ú. Ústí nad Orlicí
žadateli Cestovní agentura CAM s.r.o., IČO: 28829883, M. R. Štefánika 234, 562 01 Ústí nad Orlicí.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, informovat žadatele v daném termínu.
Termín: 31.3.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2618/119/RM/2022 MPO/7 - Smlouva o zřízení věcného břemene - p.p.č. 1062/27 v k.ú.
Knapovec
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676,
Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako povinným, a J░░ B░░░░ a ░░ A░░░ B░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako oprávněným. Předmětem smlouvy je věcné břemeno
služebnosti inženýrské sítě - vodovodní přípojky na p.p.č. 1062/27 v k.ú. Knapovec, za jednorázovou
finanční náhradu ve výši 363 Kč včetně DPH (tj. 50 Kč/m vedení + DPH), dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Janě Kolomé

1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit uzavření smlouvy v daném termínu.
Termín: 30.4.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2619/119/RM/2022 MPO/8 - Záměr změny v nájemním vztahu - VITAL komplex s.r.o.
I. Rada města schvaluje
záměr změny v nájemním vztahu vycházejícím ze smlouvy o nájmu nemovité věci ze dne 23.02.2021
spočívajícím v prodloužení doby trvání nájmu části p.p.č. 3191 v k.ú. Ústí nad Orlicí do 31.08.2022 na
základě žádosti společnosti VITAL komplex s.r.o., IČO: 08302766, Vrbová 539, 562 03 Ústí nad
Orlicí, 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: 31.3.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2620/119/RM/2022 SMM/1 - Uzavření nájemních smluv
I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy
1.

na stabilizační byt č. 5, o velikosti 2+1, na adrese Ústí nad Orlicí, U Hřiště 1416, s M░░░░
P░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , do 30. 6. 2022.

2.

na byt č. 9, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Pivovarská 40, s J░░ H░░░░ , nar.
░░░░ ░ , trvale░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , do 30. 6. 2022.

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

vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit odeslání podkladů k uzavření nájemní
smlouvy.
Termín: 31.3.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2621/119/RM/2022 SMM/2 - Prodloužení nájemních smluv
I. Rada města schvaluje
prodloužení nájemních smluv
1.

na byt zvláštního určení č. 17, na adrese Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 105, s J░░░░ ░
Č░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ , do 31. 3. 2024.

2.

na byt zvláštního určení č. 18, na adrese Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 105, s J░░ P░░░░ ░ ,
nar. ░░░░ ░░░ , do 31. 3. 2024.

3.

na byt č. 10, na adrese Ústí nad Orlicí, J. K. Tyla 1092, se S░░░░ D░░░░ ░░░ , nar. ░░░░
░░░ , do 31. 3. 2024.

4.

na byt č. 2, na adrese Ústí nad Orlicí, J. K. Tyla 1093, s Ja░░░ O░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ do
31. 3. 2024.

5.

na byt č. 10, na adrese Ústí nad Orlicí, J. K. Tyla 1093, s M░░ M░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , do
31. 3. 2024.

6.

na byt č. 1, na adrese Ústí nad Orlicí, Sv. Čecha 1108, s D░░░░ R░░░ , nar.░░░░ ░░░ , do
31. 3. 2024.

7.

na byt č. 5, na adrese Ústí nad Orlicí, Sv. Čecha 1110, s P░░░ F░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , do
31. 3. 2024.

8.

na byt č. 6, na adrese Ústí nad Orlicí, Letohradská 1417, s I░░░ L░░░░ , nar. ░░░░ ░ , do
31. 3. 2024.

9.

na byt zvláštního určení č. 10, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1432, s M░░ K░░░░ , nar.
░░░░ ░ , do 31. 3. 2024.

10.

na byt zvláštního určení č. 4, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1434, s J░░░ R░░░░ ░░░ ,
nar. ░░░░ ░░░ , do 31. 3. 2024.

11.

na byt zvláštního určení č. 8, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1501, s M░░ P░░░░ ░░ ,
nar. ░░░░ ░ , do 31. 3. 2024.

12.

na byt zvláštního určení č. 11, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1501, s J░░ L░░░░ ░░ ,
nar. ░░░░ ░░ , do 31. 3. 2024.

13.

na byt zvláštního určení č. 15, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1501, s E░░ S░░░░ ░ , nar.
░░░░ ░░ , do 31. 3. 2024.

14.

na byt zvláštního určení č. 18, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1501, s J░░ P░░░░ ░ , nar.
░░░░ ░░░ do 31. 3. 2024.

15.

na byt zvláštního určení č. 6, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1502, s V░░░░ ░ S░░░░ ░ ,
nar. ░░░░ ░ , do 31. 3. 2024.

16.

na byt zvláštního určení č. 15, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1502, s K░░░░ ░░ Z░░░░
░ , nar. ░░░░ ░░ , do 31. 3. 2024.

17.

na byt zvláštního určení č. 17, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1502, s V░░░ K░░░░ ░ ,
nar.░░░░ ░░ , do 31. 3. 2024.

18.

na byt zvláštního určení č. 5, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1503, s J░░░ P░░░░ , nar.
░░░░ ░░ , do 31. 3. 2024.

19.

na byt č. 5, na adrese Ústí nad Orlicí, Třebovská 50, s M░░░░ ░░ H░░░░ ░ , nar. ░░░░
░░ , do 31. 3. 2024.

20.

na stabilizační byt č. 8, na adrese Ústí nad Orlicí, Dukelská 300, s L░░░░ H░░░░ ░ , nar.
░░░░ ░░ , do 31. 3. 2024.

21.

na stabilizační byt č. 9, na adrese Ústí nad Orlicí, Dukelská 300, s M░░░░ C░░░░ , nar.
░░░░ ░ , do 31. 3. 2024.

22.

na stabilizační byt č. 10, na adrese Ústí nad Orlicí, Dukelská 300, se S░░ Š░░░░ ░░ , nar.
░░░░ ░░░ , do 31. 3. 2024.

23.

na stabilizační byt č. 13, na adrese Ústí nad Orlicí, Dukelská 300, s J░░░░ ░░ K░░░░ , nar.
░░░░ ░░ , do 31. 3. 2024.

24.

na byt č. 16, na adrese Ústí nad Orlicí, Dukelská 300, s D░░░░ Z░░░ , nar. ░░░░ ░░ , do
31. 3. 2024.

25.

na byt č. 17, na adrese Ústí nad Orlicí, Dukelská 300, s V░░░░ ░ S░░░░ ░░ , nar. ░░░░
░░ , do 31. 3. 2024.

26.

na byt č. 20, na adrese Ústí nad Orlicí, Dukelská 300, s T░░░░ S░░░ , nar. ░░░░ ░░░ , do
31. 3. 2024.

27.

na byt č. 22, na adrese Ústí nad Orlicí, Dukelská 300, s R░░░░ ░░ K░░░ , nar. ░░░░ ░░ ,
do 31. 3. 2024.

28.

na byt č. 25, na adrese Ústí nad Orlicí, Dukelská 300, s V░░░░ ░ B░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░
, do 31. 3. 2024.

29.

na byt č. 4. na adrese Ústí nad Orlicí, Letohradská 1356, s K░░░ M░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░
, do 31. 3. 2024.

30.

na byt č. 11, na adrese Ústí nad Orlicí, Letohradská 1357, s M░░░░ M░░░░ , nar. ░░░░ ░░
, do 31. 3. 2024.

31.

na byt č. 4, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Rámech 207, s I░░░░ L░░░░ ░ , nar.░░░░ ░░ ,
do 30. 6. 2022.

32.

na byt č. 9, na adrese Ústí nad Orlicí, Sv. Čecha 1108, s I░░░ N░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ ,
do 30. 6. 2022.

33.

na byt č. 8, na adrese Ústí nad Orlicí, Sv. Čecha 1109, s J░░░░ ░ Z░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░
, do 30. 6. 2022.

34.

na byt č. 5, na adrese Ústí nad Orlicí, J. K. Tyla 1092, s A░░░░ B░░░░ , 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: 31.3.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2622/119/RM/2022 SMM/3 - Výjimka - uzavření nájemní smlouvy na byt zvláštního určení bez
notářského zápisu
I. Rada města schvaluje
výjimku k uzavření nájemní smlouvy bez nutnosti podpisu notářského zápisu o Dohodě se svolením
vykonatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu.
1.

na byt zvláštního určení č. 5, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 105, s

I░░░░ ░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , zastoupenou veřejným
opatrovníkem Městem Ústí nad Orlicí, do 30. 6. 2022.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Jiřímu Hruškovi
1.1.

vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit odeslání podkladů k uzavření nájemní
smlouvy s výjimkou.
Termín: 1.4.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2623/119/RM/2022 SMM/4 - Snížení nájemného v městském bytě č. 2 v čp. 50 ul. Třebovská
I. Rada města schvaluje
snížení nájemného v městském bytě č. 2 v čp. 50 ul. Třebovská z 92 Kč/m2 na 80 Kč/m2, od 1. 4.
2022.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Jiřímu Hruškovi
1.1.

vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit aktualizaci cen\ nájemného v
daném bytě.
Termín: 31.3.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2624/119/RM/2022 ORM/1 - Dodatek č. 1 Dohody o využití přebytečné ornice v souvislosti se
stavbou "Veřejná infrastruktura Obytná zóna - Nová Dukla" - J. Martinec
I. Rada města schvaluje
dodatek č. 1 dohody o využití přebytečné ornice mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova
16, 562 24 Ústí nad Orlicí, na straně jedné a fyzickou osobou Jiřím Martincem, nar. 3.3.1980,
bytem Velká Skrovnice 21, 562 01, na straně druhé. Předmětem dodatku je změna termínu uložení
přebytečné ornice, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Evě Holáskové
1.1.

vedoucí odboru rozvoje města, administrativně zajistit uzavření dodatku č. 1 dohody
uvedené v bodě I. tohoto usnesení.
Termín: 31.3.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2625/119/RM/2022 ORM/2 - Dodatek č. 1 Dohody o využití přebytečné ornice v souvislosti se
stavbou "Veřejná infrastruktura Obytná zóna - Nová Dukla" - ZePo, a.s.
I. Rada města schvaluje
dodatek č. 1 dohody o využití přebytečné ornice mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova
16, 562 24 Ústí nad Orlicí, na straně jedné a společností ZePo, a.s., IČ: 60917466, se sídlem Horní
Libchavy 1, 561 16 Libchavy, na straně druhé. Předmětem dodatku je změna termínu uložení
přebytečné ornice, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Evě Holáskové
1.1.

vedoucí odboru rozvoje města, administrativně zajistit uzavření dodatku č. 1 dohody
uvedené v bodě I. tohoto usnesení.
Termín: 31.3.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2626/119/RM/2022 ORM/3 - Dodatek č. 1 SOD č. ORM/2154/1/2021 - Zateplení fasád a
opravy lodžií CSP Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje
dodatek číslo 1 smlouvy o dílo číslo ORM/2154/1/2021 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676,
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí jako objednatelem a společností SOVA stavební s.r.o., IČ:
29162360, U chaloupek 14/13, 182 08 Praha, jako zhotovitelem akce Zateplení fasád a opravy lodžií
CSP Ústí nad Orlicí, kterým se prodlužuje termín na 435 dní, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Evě Holáskové
1.1.

vedoucí odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku smlouvy o dílo dle bodu I. tohoto
usnesení.
Termín: 22.4.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2627/119/RM/2022 ORM/4 - Hodnocení a posouzení nabídek a schválení SOD - Stavební
úpravy MK ul. Špindlerova
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 "Stavební
úpravy MK ul. Špindlerova", kterou podal uchazeč HELP, silnice - železnice s.r.o., IČ: 27497976,
Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí, za nabídkovou cenu 3.042.839,96 Kč včetně 21% DPH, dle
přílohy k usnesení RM.
II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. ORM/1999/2/2022 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24
Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností HELP, silnice - železnice s.r.o., IČ: 27497976, Moravská
537, 562 03 Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je zhotovení akce s názvem
"Stavební úpravy MK ul. Špindlerova", v ceně 3.042.839,96 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: 22.4.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2628/119/RM/2022 ORM/5 - Hodnocení a posouzení nabídek a schválení SOD - Ul. Korábova rekonstrukce chodníků a vjezdů
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 "Ul.
Korábova - rekonstrukce chodníků a vjezdů", kterou podal uchazeč Bricky s.r.o., IČ: 09707352, Sadová
1646, 560 02 Česká Třebová, za nabídkovou cenu 2.050.831,98 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k
usnesení RM.
II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. ORM/2028/1/2022 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24
Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností Bricky s.r.o., IČ: 09707352, Sadová 1646, 560 02 Česká
Třebová, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je zhotovení akce s názvem "Ul. Korábova rekonstrukce chodníků a vjezdů", v ceně 2.050.831,98 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.
III. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Ulice
Korábova - oprava chodníků a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli ZŠ Komenského odizolování sklepních prostor družiny ve výši 120.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č.
9043/2022 v příloze usnesení RM.
IV. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Evě Holáskové

1.1.

vedoucí odboru rozvoje města, zajistit uzavření smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 22.4.2022

2. Ing. Petře Brejšové
2.1.

vedoucí finančního odboru, zajistit realizaci rozpočtového opatření dle bodu III. tohoto
usnesení.
Termín: 25.3.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2629/119/RM/2022 ORM/6 - Výzva a zadávací dokumentace - Obnova hřbitovní kaple
Zmrtvýchvstání Páně v Knapovci
I. Rada města schvaluje
výzvu a zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu dle § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Obnova hřbitovní kaple
Zmrtvýchvstání Páně v Knapovci, dle důvodové zprávy a přílohy k usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Evě Holáskové
1.1.

vedoucí odboru rozvoje města, zajistit zveřejnění výzvy a zadávací dokumentace na
veřejnou zakázku uvedenou v bodě I. tohoto usnesení.
Termín: 25.3.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2630/119/RM/2022 ORM/7 - Schválení výzvy a zadávací dokumentace - Výměna oken na
přístavbě a spojovacím krčku ZŠ Komenského č.p. 11 v Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje
výzvu a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce dle § 53 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem "Výměna oken na
přístavbě a spojovacím krčku ZŠ Komenského č.p. 11 v Ústí nad Orlicí", dle důvodové zprávy a přílohy k
usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Evě Holáskové
1.1.

vedoucí odboru rozvoje města zajistit zveřejnění výzvy a zadávací dokumentace na
veřejnou zakázku uvedenou v bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 31.3.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

2631/119/RM/2022 ORM/8 - Schválení výzvy a zadávací dokumentace pro akci "Stavební
úpravy obřadní síně v budově radníce č.p. 16 v Ústí nad Orlicí "
I. Rada města schvaluje
výzvu a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce dle § 53 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem "Stavební úpravy
obřadní síně v budově radnice č.p. 16 v Ústí nad Orlicí", dle důvodové zprávy, přílohy k usnesení a ve
znění připomínek RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Evě Holáskové
1.1.

vedoucí odboru rozvoje města, zajistit zveřejnění výzvy a zadávací dokumentace na
veřejnou zakázku uvedenou v bodě I. tohoto usnesení.
Termín: 31.3.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2632/119/RM/2022 ORM/9 - Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. ORM/2105/1/2020 na
zhotovení PD k akci "Revitalizace parku u Roškotova divadla"
I. Rada města schvaluje
dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. ORM/2105/1/2020 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova
16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a panem Ing. arch. Vladimírem Šolcem, IČ: 67436927,
Křižíkova 788, 500 03 Hradec Králové, jako zhotovitelem projektové dokumentace k akci "Revitalizace
parku u Roškotova divadla". Předmětem dodatku je sloučení stupně dokumentace DSP a stupně DPS a
též sjednocení termínu odevzdání na 31.8. 2022, dle přílohy k usnesení a ve znění připomínek RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Evě Holáskové
1.1.

vedoucí odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy dle bodu I. tohoto
usnesení.
Termín: 4.4.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

Záznam o průběhu hlasování z 119. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 21. 3. 2022
Program

č. usn./2022
A

N

Z

CH A

2600

2601

2602

2603

2604

N

N

N

N

N

Z CH A

Z CH A

Z CH A

Z CH A

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

2605

č. usn./2022
A

N

Z

1

6

2606
CH A

N

1

6

2607

Z CH A

N

1

6

2608

Z CH A

N

1

6

2609

Z CH A

N

Z CH A

x

x

x

x

x

x

Jiří Preclík

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Anna Škopová

x

x

x

x

x

x

Luboš Bäuchel

x

x

x

x

x

Jan Pokorný

x

x

x

1

6

2611

č. usn./2022
A

N

Z

CH A

1

6

1

5

1

x

x
1

x

6

1

5

2613

2614

2615

2616

N

N

N

N

N

Z CH A

Z CH A

Z CH A

Z CH A

x

x

x

x

x

x

Jiří Preclík

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Anna Škopová

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Jan Pokorný

x
x
5

2

6

1

6

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

1

6

1

6

1

Z CH

x

Matouš Pořický

Luboš Bäuchel

2

2612

Petr Hájek

Pavel Svatoš

Z CH

x

x

6

N

x

Matouš Pořický

x

1

2610

Petr Hájek

Pavel Svatoš

Z CH

6

1

2617

č. usn./2022
A

N

Z

CH A

2618

2619

2620

2621

2622

N

N

N

N

N

Z CH A

Z CH A

Z CH A

Z CH A

Petr Hájek

x

x

x

x

x

x

Jiří Preclík

x

x

x

x

x

x

Pavel Svatoš

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Matouš Pořický

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

2623

č. usn./2022
A

N

Z

CH A

1

6

1

5

2

5

2

5

2625

2626

2627

2628

N

N

N

N

N

Z CH A

Z CH A

Z CH A

Z CH A

x

x

x

x

x

x

Jiří Preclík

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Matouš Pořický

x

x

x

Anna Škopová

x

x

x

Luboš Bäuchel

x

x

x

Jan Pokorný

x

x

x

6

1

4

2629

č. usn./2022
A

N

Z

CH A

3

4

3

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5

2631

2632

N

N

N

Z CH A

x

x

x

x

Jiří Preclík

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Anna Škopová

x

x

x

x

Luboš Bäuchel

x

x

x

x

Jan Pokorný

x

x

x

x

1

6

1

6

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

1

Z CH

x

Matouš Pořický

6

2

6

1

6

1

Z CH

x
x

2630
Z CH A

x
x

Petr Hájek

Pavel Svatoš

2

2624

Petr Hájek

Pavel Svatoš

Z CH

6

1

