
Usnesení bylo: PŘIJATO

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ
122. schůze Rady města Ústí nad Orlicí

 konané dne 4.4.2022

2637/122/RM/2022 OSS/1 - Individuální dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a
zdravotnictví pro organizaci Zdravotní klaun
I. Rada města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace ve výši 12.000 Kč pro
organizaci Zdravotní klaun, o.p.s., IČO 26547953, se sídlem v Praze, Paříkova 366/7, na projekt
"Pravidelné klauniády v Orlickoústecké nemocnici" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální dotace dle přílohy k usnesení.

II. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb,  zajistit administrativní úkony spojené s realizací
schválené smlouvy o poskytnutí dotace.

Termín: 18.5.2022

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

2638/122/RM/2022 OSS/2 - Souhlas zřizovatele s podáním žádosti do Nadačního fondu ČEZ
I. Rada města uděluje

písemný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o nadační příspěvek a oprávněním žadatele přijmout
příspěvek do majetku organizace.

II. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb, administrativně zajistit předání souhlasu na základě
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tohoto usnesení.

Termín: 8.4.2022

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

2639/122/RM/2022 OSS/3 - Změna závazných ukazatelů PO v sociální oblasti 2022
I. Rada města schvaluje

v souladu s ust. § 14 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a na základě schváleného rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2022, změnu
závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí:
 
Příspěvek na provoz z účelové dotace poskytnuté Pardubickým krajem na podporu poskytování
sociálních služeb:
Pečovatelská služba ............................. 2.978.000 Kč
Týdenní stacionář................................. 1.054.800 Kč
 
Ostatní ukazatele zůstávají beze změny. 

II. Rada města schvaluje
v souladu s ust. § 14 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a na základě schváleného rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2022, změnu
závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Domov důchodců Ústí nad Orlicí:
 
Příspěvek na provoz z účelové dotace poskytnuté Pardubickým krajem na podporu poskytování
sociálních služeb:
Odborné sociální poradenství .................... 69.600 Kč
Domov se zvláštním režimem ............... 4.622.400 Kč
Domov pro seniory................................ 5.748.400 Kč
Odlehčovací služba.................................  283.200 Kč
 
Ostatní ukazatele zůstávají beze změny. 

III. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Ivaně Nečekalové

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

Termín: 10.4.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
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2640/122/RM/2022 MěP/1 - Zpráva o činnosti Městské policie Ústí nad Orlicí za rok 2021
I. Rada města bere na vědomí

zprávu o činnosti Městské policie Ústí nad Orlicí za rok 2021.

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

2641/122/RM/2022 OŠKCP/1 - Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Rozvoj a
údržba sportovišť v roce 2022
I. Rada města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí nad Orlicí,
sídlem Ústí nad Orlicí, Lázeňská 206, IČO 70844755, ve výši 10.000 Kč.

II. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Černovír, sídlem Ústí nad
Orlicí, Černovír 89,  IČO 61235181, ve výši 10.000 Kč.

III. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku FK Kerhartice - z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Sokolská
120, IČO 67443770, ve výši 15.000 Kč.

IV. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku TJ Knapovec, z.s. sídlem Ústí nad Orlicí, Knapovec 138, IČO
44470037, ve výši 25.000 Kč.

V. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Havlíček v Kerharticích z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Kerhartice,
Školní 153, IČO 49312294, ve výši 3.000 Kč.

VI. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku TJ Sokol Černovír, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Černovír 76, IČO
70918813, ve výši 30.000 Kč.

VII. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle



příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku FFT Bikes, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Příkopy 146, IČO 22681051,
ve výši 20.000 Kč.

VIII. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Junák - český skaut, středisko Orlice Ústí nad Orlicí, z.s.,
sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty, U Rybníčku 67, IČO 15028895, ve výši 20.000 Kč.

IX. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s.,  sídlem Ústí nad Orlicí, Jana a
Jos. Kovářů 1101,  IČO 22890777, ve výši 15.000 Kč.

X. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční
dotace z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku TJ Jiskra Hylváty, z.s., sídlem Ústí nad
Orlicí, Hylváty, Za vodou 47, IČO 44470011, ve výši 70.000 Kč.

XI. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční
dotace z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku Table Tennis Club Ústí nad Orlicí z.s.,
sídlem Ústí nad Orlicí, Žižkov 502,  IČO 13583395, ve výši 93.600 Kč.

XII. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční
dotace z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku Tělocvičná jednota Sokol Hylváty,
sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty, Třebovská 108, IČO 00484946, ve výši 60.000 Kč.

XIII. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční
dotace z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku Aeroklub Ústí nad Orlicí z.s., sídlem
Ústí nad Orlicí, Oldřichovice 101, IČO 13583417, ve výši 45.000 Kč.

XIV. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové investiční finanční
dotace z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2022, včetně požadované výjimky na
investice, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení
RM spolku Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ústí nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty č.
ev. 9370,  IČO 13586319, ve výši 50.000 Kč.

XV. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční
dotace z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
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o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku Tělocvičná jednota Sokol Kerhartice,
sídlem Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Sokolská 120, IČO 49317725, ve výši 110.000 Kč.

XVI. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční
dotace z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku Tenisový klub Ústí nad Orlicí, z.s.,
sídlem Ústí nad Orlicí, V Lukách 276, IČO 00528137, ve výši 220.000 Kč.

XVII. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují investiční
výdaje a zároveň se snižují provozní výdaje v závazném ukazateli Dotační program - rozvoj a údržba
sportovišť ve výši 50.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9054 v příloze k usnesení.

XVIII. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit poskytnutí
schválených finančních dotací z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce
2022 včetně uzavření veřejnoprávních smluv dle bodu I. až IX. tohoto usnesení.

Termín: 31.5.2022
 
2. Ing. Lucii Felgrové

2.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, předložit
zastupitelstvu města k projednání návrh na poskytnutí finančních dotací z dotačního
programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2022 dle bodu X. až XVI. tohoto usnesení.

Termín: 11.4.2022
 
3. Ing. Lucii Felgrové

3.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, předložit
zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření dle bodu XVII. tohoto
usnesení.

Termín: 11.4.2022

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

2642/122/RM/2022 OŠKCP/2 - Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Podpora
pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2022
I. Rada města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní



smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku FK Kerhartice - z.s., sídlem
Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Sokolská 120, IČO 67443770 ve výši 11.000 Kč.

II. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Table Tennis Club Ústí nad
Orlicí z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Žižkov 502, IČO 13583395 ve výši 45.550 Kč.

III. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2022, včetně požadované výjimky
na pohoštění, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení
RM spolku Klub sportovní gymnastiky Ústí nad Orlicí z.s., sídlem Libchavy, Dolní Libchavy 89, IČO
22771506, ve výši 48.600 Kč.

IV. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Tělocvičná jednota Sokol
Hylváty, sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty, Třebovská 108, IČO 00484946, ve výši 36.900 Kč.

V. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Šachový klub Ústí nad Orlicí,
z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Jana a Jos. Kovářů 1101, IČO 22890777, ve výši 31.900 Kč.

VI. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Modelářský klub - JUNIOR
KLUB Ústí nad Orlicí p.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Kozinova 1136, IČO 71152482, ve výši 38.400 Kč.

VII. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Český rybářský svaz, z.s.,
místní organizace Ústí nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty č. ev. 9370, IČO 13586319, ve výši
12.600 Kč.

VIII. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Hylváty, sídlem Ústí nad Orlicí, Třebovská 299, IČO 61238295, ve výši 16.800 Kč.

IX. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní



smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Ski klub Ústí nad Orlicí, z.s.,
sídlem Ústí nad Orlicí, Letohradská 1359, IČO 00486141, ve výši 24.300 Kč.

X. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku TJ Jiskra Hylváty, z.s., sídlem
Ústí nad Orlicí, Hylváty, Za Vodou 47, IČO 44470011, ve výši 11.700 Kč.

XI. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční
dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2022,
včetně požadované výjimky na občerstvení, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace,
dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku FbK Orlicko - Třebovsko, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty,
Dukelská 546, IČO 26635232, ve výši 337.500 Kč.

XII. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční
dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce
2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM
spolku Sportovní klub JK SPORTS z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty, Pivovarská 424, IČO 02298937, ve
výši 67.200 Kč.

XIII. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční
dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2022,
včetně požadované výjimky na pohoštění, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace,
dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku Tenisový klub Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, V
Lukách 276, IČO 00528137, ve výši 97.200 Kč.

XIV. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložených žádostí poskytnutí účelové neinvestiční finanční
dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce
2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM
spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Zborovská 213, IČO
15028658, ve výši 479.000 Kč.

XV. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční
dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce
2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení
RM spolku Basketbalový klub Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty, Švermova 376, IČO
22762337, ve výši 199.050 Kč.

XVI. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční
dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce
2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM



spolku Tělocvičná jednota Sokol Kerhartice, sídlem Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Sokolská 120, IČO
49317725, ve výši 53.700 Kč.

XVII. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční
dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce
2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM
spolku Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Lázeňská 576, IČO 47501472, ve
výši 58.800 Kč.

XVIII. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční
dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce
2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM
spolku GOLF CLUB UNO, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Čs. armády 1181, IČO 26540851, ve výši
77.200 Kč.

XIX. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční
dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce
2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM
spolku SK Karate Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici 1208, IČO 26652480, ve výši
106.000 Kč.

XX. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují provozní výdaje v závazném ukazateli
Dotační program - sportovní činnosti a zároveň se snižují provozní výdaje v závazném ukazateli Dotační
program - rozvoj a údržba sportovišť ve výši 3.400 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9055 v
příloze č. 4 k usnesení RM.

XXI. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit poskytnutí
schválených finančních dotací z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní
činnosti sportovních organizací v roce 2022 dle bodu I. až X. tohoto usnesení.

Termín: 31.5.2022
 
2. Ing. Lucii Felgrové

2.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, předložit
zastupitelstvu města k projednání návrh na poskytnutí finančních dotací z dotačního
programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2022 dle
bodu XI. až XIX. tohoto usnesení.

Termín: 11.4.2022



Usnesení bylo: PŘIJATO

 
3. Ing. Petře Brejšové

3.1. vedoucí finančního odboru, zajistit realizaci schváleného rozpočtového opatření dle bodu
XX. tohoto usnesení.

Termín: 15.4.2022

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

2643/122/RM/2022 OŠKCP/3 - Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Podpora
jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2022
I. Rada města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2022 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM Ing. F░░░░
B░░░░ , nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░   ve výši 5.000 Kč.

II. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce
2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM panu
Janu Kubínovi, sídlem Třebovice 280, 561 24, IČO 73652075, ve výši 25.000 Kč.

III. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2022, včetně
požadovaných výjimek na občerstvení, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí I., sídlem Ústí
nad Orlicí, Mistra Jaroslava Kociana 54, IČO 61238031, ve výši 20.000 Kč.

IV. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2022, včetně
požadované výjimky na stravné, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh
č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Ústí
nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Malé Hamry 355, IČO 67777899, ve výši 20.000 Kč.

V. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2022,
včetně požadovaných výjimek na mzdy, OON, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Cyklo - triatlon club Ústí nad Orlicí z.s., sídlem Ústí nad
Orlicí, Hylváty, Pod Lesem 245,  IČO 61239593, ve výši 20.000 Kč.

VI. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2022,



včetně požadované výjimky na mzdy, OON, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace,
dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku AUTO KLUB ÚSTÍ NAD ORLICÍ v AČR, sídlem Ústí nad Orlicí,
Hylváty, Pod Lesem 403, IČO 47501227, ve výši 25.000 Kč.

VII. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2022 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku LDT
Zblovice, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici 1123, IČO 27020967, ve výši 9.000 Kč.

VIII. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2022,
včetně požadované výjimky na občerstvení, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace,
dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku TJ Knapovec, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Knapovec 138, IČO
44470037, ve výši 5.000 Kč.

IX. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2022,
včetně požadované výjimky na stravné, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Černovír, sídlem Ústí nad
Orlicí, Černovír 89, IČO 61235181, ve výši 35.000 Kč.

X. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2022 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku SO
UNO při Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad
Orlicí, Lázeňská 206, IČO 67443761, ve výši 4.800 Kč.

XI. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2022,
včetně požadovaných výjimek na občerstvení, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku TJ Sokol Černovír, z.s.,  sídlem Ústí nad Orlicí, Černovír
87,  IČO 70918813, ve výši 23.200 Kč.

XII. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2022 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Orel
jednota Ústí nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Zborovská 971, IČO 07674724, ve výši 15.000 Kč.

XIII. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2022 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku
Okresní fotbalový svaz Ústí nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Zborovská 213, IČO 22880437, ve výši
5.000 Kč.



Usnesení bylo: PŘIJATO

XIV. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2022 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku
Aeroklub Ústí nad Orlicí z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Oldřichovice 101, IČO 13583417, ve výši 53.000 Kč.

XV. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2022,
včetně požadovaných výjimek na mzdy, OON, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM K░░░░ P░░░░ , nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░
, ve výši 27.000 Kč.

XVI. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují provozní výdaje v závazném ukazateli
Rezerva OŠKCP - sport a zároveň se snižují provozní výdaje v závazném ukazateli Dotační program -
sportovní akce ve výši 8.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9053 v příloze č.3 k usnesení RM.

XVII. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit poskytnutí
schválených finančních dotací z dotačního programu Podpora jednotlivých sportovních
nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2022 dle bodu I. až XV. tohoto
usnesení.

Termín: 20.6.2022
 
2. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 8.4.2022

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

2644/122/RM/2022 OŠKCP/4 - Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2022
I. Rada města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2022 včetně požadované výjimky
na OON a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení
RM Miroslavu Janouškovi, sídlem Nížkovice 69, IČO 12184489, ve výši 50.000 Kč.

II. Rada města schvaluje



na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM PhDr. Janě Staňkové, sídlem Ústí
nad Orlicí, Knapovec 122,  IČO 74616510, ve výši 20.000 Kč.

III. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM Mgr. Olze Čopianové, sídlem Ústí
nad Orlicí - Hylváty, Dukelská 418,  IČO 01065319, ve výši 5.000 Kč.

IV. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM Ing. B░░░░ ░ G░░░░ ░░ ,
narozenému ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , ve výši 3.000 Kč.

V. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2022 včetně požadovaných
výjimek na OON a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k
usnesení RM Petru Strákošovi, sídlem Ústí nad Orlicí, Horní Houžovec 66,  IČO 18838251, ve výši
27.000 Kč.

VI. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2022 včetně požadovaných
výjimek na OON a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k
usnesení RM Miroslavu Plíhalovi, sídlem Ústí nad Orlicí, Polská 1265, IČO 04014910, ve výši 27.000 Kč.

VII. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2022 včetně požadované výjimky
na OON a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM
spolku SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí I., sídlem Ústí nad Orlicí, Mistra Jaroslava
Kociana 54, IČO 61238031, ve výši 20.000 Kč.

VIII. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku SH ČMS - Sboru
dobrovolných hasičů Černovír, sídlem Ústí nad Orlicí, Černovír 98, IČO 61235181, ve výši 5.000 Kč.

IX. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2022 včetně požadované výjimky
na OON a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM
spolku MALÁ SCÉNA Ústí nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty, Pod Lesem 263, IČO 22738258, ve
výši 55.000 Kč.



X. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku DS Vicena, sídlem Ústí nad
Orlicí, Staré Oldřichovice 14, IČO 26547350, ve výši 35.000 Kč.

XI. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku ALOU VIVAT smíšenému
pěveckému sboru, sídlem Ústí nad Orlicí, Heranova 1245, IČO 49316851, ve výši 20.000 Kč.

XII. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku DECHOVÝ ORCHESTR města
Ústí nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Východní 143, IČO 22687351, ve výši 20.000 Kč.

XIII. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM Spolku členů a přátel folklórního
souboru JARO Ústí nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Polní 1342, IČO 64771491, ve výši 20.000 Kč.

XIV. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM Tanečnímu spolku Eva, sídlem Ústí
nad Orlicí, Smetanova 1500, IČO 61235016, ve výši 15.000 Kč.

XV. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku Fotoklub OKO Ústí nad
Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 105, IČO 26619458, ve výši 10.000 Kč.

XVI. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM Spolku Mortem, sídlem Ústí nad
Orlicí, Černovír 87, IČO 22879331, ve výši 8.000 Kč.

XVII. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku Havlíček v Kerharticích z. s.,
sídlem Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Školní 153, IČO 49312294, ve výši 15.000 Kč.

XVIII. Rada města schvaluje



na základě předložených žádostí poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku Orel Jednota Ústí nad Orlicí,
sídlem Ústí nad Orlicí, Zborovská 971, IČO 7674724, ve výši 8.000 Kč.

XIX. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM Spolku Honorata, sídlem Letohrad,
U Potoka 764, IČO 01959743, ve výši 10.000 Kč.

XX. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku Dycky Horní Houžovec z. s.,
sídlem Ústí nad Orlicí, Horní Houžovec 66, IČO 11714719, ve výši 5.000 Kč.

XXI. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM Sboru Jednoty bratrské v Ústí nad
Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, M. J. Kociana 53, IČO 44472749, ve výši 50.000 Kč.

XXII. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2022 včetně požadovaných
výjimek na OON a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k
usnesení RM Římskokatolické farnosti -  děkanství Ústí nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Kostelní 19,
IČO 47501103, ve výši 73.000 Kč.

XXIII. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM Farnímu sboru Českobratrské církve
evangelické ve Džbánově - Ústí nad Orlicí, sídlem Voděrady, Džbánov  4, IČO 70892652, ve výši 3.000
Kč.

XXIV. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z
dotačního programu Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce
2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 2 a 3 k usnesení RM
SPOUSTI - Spolku pro organické Ústí, sídlem Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici, IČO 26573466, ve výši 40.000
Kč.

XXV. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit poskytnutí
schválených finančních dotací z dotačního programu Podpora kulturních aktivit (kulturní a
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volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2022 dle bodu I. až XXIII. tohoto usnesení.

Termín: 10.6.2022
 
2. Ing. Lucii Felgrové

2.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, předložit
zastupitelstvu města k projednání návrh na poskytnutí finanční dotace z dotačního
programu Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce
2022 dle bodu XXIV. tohoto usnesení.

Termín: 11.4.2022

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

2645/122/RM/2022 OŠKCP/5 - Návrh na poskytnutí individuálních finančních neinvestičních
dotací z rozpočtu města do oblasti školství (školy nezřizované městem Ústí nad Orlicí) v roce
2022
I. Rada města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí individuální finanční dotace na projekty škol v roce 2022 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle příloh k usnesení RM Gymnáziu Ústí nad
Orlicí, se sídlem T. G. Masaryka 106, IČO 004 01 081, ve výši 10.000 Kč.

II. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí individuální finanční dotace na projekty škol v roce 2022 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle příloh k usnesení RM VOŠ a SŠZS Ústí nad
Orlicí, se sídlem Smetanova 838, IČO 004 98 874 ve výši 20.000 Kč.

III. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí individuální finanční dotace na projekty škol v roce 2022 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle příloh usnesení RM Střední škole
uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí, se sídlem Zahradní 541, IČO 000 87 408, ve výši 12.000 Kč.

IV. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí individuální finanční dotace na projekty škol v roce 2022 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle příloh k usnesení RM Střední škole
automobilní Ústí nad Orlicí, se sídlem Dukelská 313, IČO 005 29 842 ve výši 16.000 Kč.

V. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí individuální finanční dotace na projekty škol v roce 2022 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle příloh k usnesení RM Speciální základní
škole, mateřské škole a praktické škole Ústí nad Orlicí, se sídlem Lázeňská 206, IČO 708 44 755, ve výši
32.000 Kč.

VI. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí individuální finanční dotace na projekty škol v roce 2022 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle příloh k usnesení RM NF Gaudeamus se
sídlem Nerudova 2283/7, Cheb, IČO 252 28 633 ve výši 5.000 Kč.
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VII. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

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

Termín: 31.5.2022

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

2646/122/RM/2022 OŠKCP/6 - Změna závazných ukazatelů a rozpočtové opatření v oblasti
školství
I. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96
takto:
Příspěvek na provoz v částce 546.800 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují provozní výdaje v závazném ukazateli
Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ Černovír a snižují se provozní výdaje v závazném ukazateli
Rezerva OŠKCP - školství ve výši 30.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9056 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: 22.4.2022
 
2. Ing. Petře Brejšové

2.1. vedoucí finančního odboru realizovat schválené rozpočtové opatření č. 9056 dle bodu II.
tohoto usnesení.

Termín: 22.4.2022

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

2647/122/RM/2022 OŠKCP/7 - Zplnomocnění společnosti patentových zástupců pro
zastupování města
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I. Rada města schvaluje
udělení plné moci pro společnost patentových zástupců Dobroslav Musil a partneři s.r.o., se sídlem
Zábrdovická 11, Brno, IČO 14092638 k zastupování města Ústí nad Orlicí ve všech záležitostech
týkajících se ochranných známek na kulturní akce pořádané městem a úkonům s tím spojených, dle
přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, administrativně
zajistit podpis a předání plné moci společnosti patentových zástupců, dle bodu I. tohoto
usnesení

Termín: 30.4.2022

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

2648/122/RM/2022 OŠKCP/8 - Dodatky ke zřizovacím listinám PO v oblasti školství
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Ústí
nad Orlicí, Bratří Čapků 1332, se sídlem Bratří Čapků 1332, 562 06 Ústí nad Orlicí, IČO 750 18 446.

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Ústí
nad Orlicí, Třebovská 147, se sídlem Třebovská 147, 562 03 Ústí nad Orlicí, IČO 750 18 527.

III. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, předložit
zastupitelstvu města k projednání návrh Dodatku č. 1 ke zřizovací listině ZŠ Bratří Čapků
a  Dodatku č. 1 ke zřizovací listině ZŠ Třebovská.

Termín: 11.4.2022

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

2649/122/RM/2022 OŠKCP/9 - Souhlas s financováním technického zhodnocení svěřeného
majetku
I. Rada města souhlasí

s financováním technického zhodnocení svěřeného majetku (budovy tělocvičny ZŠ č.p. 147)
příspěvkové organizaci ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská 147, IČO 75018527, dle přílohy k usnesení RM.
Technické zhodnocení svěřeného majetku spočívá v rekonstrukci střešní krytiny a v následném umístění
nového zařízení v podobě fotovoltaické elektrárny na budově tělocvičny.
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II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, informovat
ředitele příspěvkové organizace o udělení souhlasu.

Termín: 18.4.2022

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

2650/122/RM/2022 FIN/1 - Návrh rozpočtových opatření
I. Rada města schvaluje

1. v návaznosti na rozhodnutí poskytnout investiční dotaci rozpočtové opatření k rozpočtu roku
2022, kterým se zvyšují investiční výdaje a snižují neinvestiční výdaje v závazném ukazateli
Dotace individuální administrované finančním odborem ve výši 36.000 Kč dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9033 v příloze návrhu usnesení RM.

2. v návaznosti na výsledek soudního sporu ve věci dalšího odstupného rozpočtové opatření k
rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují příjmy v rámcovém ukazateli Ostatní příjmy finančního
odboru a zároveň se snižují příjmy v rámcovém ukazateli rozpočtu Příjmy z dotací -
nerozpočtovaných ve výši 19.937 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9047 v příloze návrhu
usnesení RM.

3. v souvislosti s přijetím vratky dotace MŠ Na Výsluní rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022,
kterým se zvyšují příjmy v rámcovém ukazateli Ostatní příjmy finančního odboru a zároveň se
snižují příjmy v rámcovém ukazateli rozpočtu Příjmy z dotací - nerozpočtovaných ve výši 2.183
Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9048 v příloze návrhu usnesení RM.

4. v souvislosti s odvedením vratky dotace MŠ Na Výsluní rozpočtové opatření k rozpočtu roku
2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Vypořádání se státním rozpočtem a
zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli rozpočtu Rezervy rozpočtu města ve výši 2.183
Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9049 v příloze návrhu usnesení RM. 

5. v souvislosti s přijetím dotace na regionální funkci knihovny rozpočtové opatření k rozpočtu
roku 2022, kterým se zvyšují příjmy v závazném ukazateli Dotace pro město (přijaté) a zároveň
se zvyšují výdaje v závazném ukazateli rozpočtu Příspěvková organizace Městská knihovna ve
výši 2.576.000Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9050 v příloze návrhu usnesení RM.

6. v souvislosti s požadavkem exekutorského úřadu na hrazení záloh na náklady exekutora
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli
Ostatní výdaje finančního odboru (sankce, vratky) a zároveň se snižují výdaje v závazném
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ukazateli rozpočtu Rezervy rozpočtu města ve výši 10.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření
č. 9059 v příloze návrhu usnesení RM. 

7. v souvislosti se zvýšeným příjmem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
podle zákona na ochranu ZPF rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují
příjmy v rámcovém ukazateli Odvody za odnětí půdy ze ZPF a zároveň se snižují příjmy v
rámcovém ukazateli rozpočtu Příjmy z dotací - nerozpočtovaných ve výši 1.000.000 Kč dle
návrhu rozpočtového opatření č. 9060 v příloze návrhu usnesení RM.

8. v souvislosti s přijetím účelové neinvestiční dotace z MPSV ČR na poskytování sociální péče
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují příjmy v závazném ukazateli
Dotace pro město (přijaté) ve výši 14.756.400 Kča zároveň se zvyšují výdaje v závazných
ukazatelích rozpočtu

Příspěvek Domov důchodců ve výši 10.723.600 Kč
Příspěvek Centrumu sociální péče ve výši 4.032.800 Kč

dle návrhu rozpočtového opatření č. 9062 v příloze návrhu usnesení RM.

9. v souvislosti s požadavkem odboru rozvoje města na navýšení výdajů na rekonstrukci ulice
Bratří Čapků rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném
ukazateli Ulice Bří Čapků - rekonstrukce a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli
rozpočtu ZŠ Komenského - odizolování sklepních prostor družiny města ve výši 150.000 Kč dle
návrhu rozpočtového opatření č. 9063 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: 8.4.2022

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

2651/122/RM/2022 FIN/2 - Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 3/2021 o  místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve znění dle přílohy
k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
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1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, předložit návrh vyhlášky zastupitelstvu města.

Termín: 11.4.2022

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

2652/122/RM/2022 MPO/1 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda
o umístění stavby - ČEZ Distribuce, a.s. - Černovír
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-
2023614/VB/1A mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako
stranou budoucí povinnou, a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV - Podmokly, jako stranou budoucí oprávněnou. Předmětem smlouvy je budoucí zřízení věcného
břemene na umístění zařízení distribuční soustavy na p.p.č. 667/11 v k.ú. Černovír u Ústí nad
Orlicí, za jednorázovou finanční náhradu 2.420 Kč včetně DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 30.4.2022

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

2653/122/RM/2022 MPO/2 - Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - ČEZ
Distribuce, a.s. - 17. listopadu
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 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 zařízení distribuční soustavy na p.p.č. 3170 a 3191 vše v k.ú.
Ústí nad Orlicí, za jednorázovou finanční náhradu 19.481 Kč včetně DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

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

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

2654/122/RM/2022 MPO/3 - Smlouva o zřízení věcného břemene - GasNet, s.r.o. - Jiráskova +
1
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova
16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako povinným, a společností GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, jako oprávněným. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene
služebnosti plynárenského zařízení na p.p.č. 855/1, 855/6, 878/5 a 2396/2 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí za
finanční náhradu ve výši 104.302 Kč včetně DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 30.4.2022

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

2655/122/RM/2022 MPO/4 - Darovací smlouva - Pardubický kraj
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy mezi městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676,
Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako dárcem, a Pardubickým krajem, IČO: 70892822, Komenského
náměstí 125, 530 02 Pardubice, jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je darování p.p.č. 547/7,
547/29, 547/30, 553/22, 630/2, 630/3 a 630/9 vše v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí, dle přílohy k
usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 11.4.2022

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

2656/122/RM/2022 MPO/5 - Kupní smlouva na prodej p.p.č. 2485/15 a 2503/3 vše v k.ú. Ústí
nad Orlicí
I. Rada města revokuje

usnesení Rady města Ústí nad Orlicí č. 2568/117/RM/2022 ze dne 07.03.2022, dle přílohy usnesení RM.
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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 J░░ B░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░ , jako kupujícím. Předmětem smlouvy je prodej p.p.č. 2485/15 a p.p.č. 2503/3 vše v k.ú. Ústí
nad Orlicí za kupní cenu ve výši 91.786 Kč, dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 11.4.2022

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

2657/122/RM/2022 MPO/6 - Kupní smlouva na prodej p.p.č. 2467/6 v k.ú. Ústí nad Orlicí
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 ░░ J░░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ a ░░ D░░░░ S░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako kupujícím.
Předmětem smlouvy je prodej p.p.č. 2467/6 v k.ú. Ústí nad Orlicí za kupní cenu ve výši 57.377 Kč, dle
přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 11.4.2022

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

2658/122/RM/2022 MPO/7 - Směnná smlouva - TEPVOS, spol. s r. o.
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit uzavření směnné smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676,
Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako směnitelem 2, a společností TEPVOS, spol. s r.o., IČO:
25945793, Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako směnitelem 1. Předmětem smlouvy je
směna p.p.č. 61/8, st. 3469, st. 3468, 2485/1, 2473/6, 2473/7, 2212/1, 2473/3, 2501, 2193/5, 2193/3,
2193/15, 2193/14, 2193/6, 2985, 2986, st. 3234, 2984/14, st. 3582 a 2531/1 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí
za spoluvlastnický podíl 1/2 na p.p.č. 1080/20 v k.ú. Hylváty, za jednorázovou finanční náhradu za
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rozdíl výměr směňovaných pozemků ve výši 54.913 Kč ve prospěch Města Ústí nad Orlicí, dle přílohy k
usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 11.4.2022

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

2659/122/RM/2022 MPO/8 - Kupní smlouvy - prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům
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 H░░░ H░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░ , jako kupujícím. Předmětem smlouvy je prodej bytové jednotky 1326/9 v bytovém domě č.p.
1326, 1327, na pozemku p.č.st. 2752, včetně podílu na společných částech domu č.p. 1326, 1327 a na
pozemku p.č.st. 2752 ve výši 59/2000, vše v obci, městské části a katastrálním území Ústí nad Orlicí za
kupní cenu 1.705.499 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 H░░░ H░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░ , jako kupujícím. Předmětem smlouvy je prodej bytové jednotky 1326/11 v bytovém domě
č.p. 1326, 1327, na pozemku p.č.st. 2752, včetně podílu na společných částech domu č.p. 1326, 1327 a
na pozemku p.č.st. 2752 ve výši 21/1250, vše v obci, městské části a katastrálním území Ústí nad Orlicí
za kupní cenu 1.005.499 Kč, dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 11.4.2022

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

2660/122/RM/2022 MPO/9 - Kupní smlouva na prodej pozemku p.p.č. 501/133 v obci Ústí nad
Orlicí a k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí
I. Rada města rozhoduje
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o přijetí nabídky na prodej pozemku p.p.č. 501/133 v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Oldřichovice u Ústí nad
Orlicí v souladu s podmínkami zveřejněného záměru, kterou podali ░░░░ H░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  a ░░ R░░░ V░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  za nabídkovou
cenu 4.827.000 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 ░░░░  H░░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░  a░░░ R░░░░ V░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako kupujícími.
Předmětem kupní smlouvy je prodej p.p.č. 501/133 v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Oldřichovice u Ústí nad
Orlicí za kupní cenu ve výši 4.827.000 Kč, dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují příjmy v
závazném ukazateli Prodej pozemků a zároveň se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu
města ve výši 4.827.000 Kč, dle návrhu rozpočtového opatření č. 9061 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: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

2661/122/RM/2022 MPO/10 - Záměr prodeje pozemků p.č. 1237 a p.č. 112 vše v k.ú.
Knapovec
I. Rada města schvaluje

záměr prodeje p.p.č. 1237 a p.p.č. 112 vše v k.ú. Knapovec na základě žádosti ░░░ . J░░ S░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, zveřejnit záměr prodeje na úřední desce v daném
termínu.

Termín: 14.4.2022

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

2662/122/RM/2022 MPO/11 - Záměr pronájmu p.p.č. 129/1 a p.p.č. 1280/9 vše v k.ú. Hylváty
I. Rada města schvaluje
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záměr pronájmu p.p.č. 129/1 a p.p.č. 1280/9 vše v k.ú. Hylváty na základě žádosti ░░░ L░░░
Ch░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , 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: 11.4.2022

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

2663/122/RM/2022 OKT/1 - Dodatek č. 10 ke smlouvě o dodávce zařízení a souvisejících
služeb - OG Soft ServerBox
I. Rada města schvaluje

Dodatek č. 10 ke smlouvě o dodávce zařízení a souvisejících služeb mezi městem Ústí nad Orlicí,
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676 jako objednatelem a společností OG Soft s.r.o.,
M.R.Štefánika 264, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 25108565 jako poskytovatelem. Předmětem dodatku je
navýšení ceny za poskytované služby v souvislosti s navýšením cen energií a ostatních vstupů, dle
přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Čajkovi

1.1. vedoucímu oddělení informatiky, administrativně zajistit uzavření dodatku ke smlouvě,
uvedeného v bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 15.4.2022

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

2664/122/RM/2022 OKT/2 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění profylaktické služby - OG Soft
I. Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění profylaktické služby mezi městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562
24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676 jako objednatelem a společností OG Soft s.r.o., M.R.Štefánika 264, 562
01 Ústí nad Orlicí, IČ 25108565 jako poskytovatelem. Předmětem dodatku je navýšení ceny za
poskytované služby v souvislosti s navýšením cen energií a ostatních vstupů, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Čajkovi

1.1. vedoucímu oddělení informatiky, administrativně zajistit uzavření dodatku ke smlouvě,
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uvedeného v bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 15.4.2022

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

2665/122/RM/2022 OKT/3 - Dodatek č. 2 k servisní smlouvě - kamerový systém - OG Soft
I. Rada města schvaluje

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování servisních služeb mezi městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562
24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676 jako objednatelem a společností OG Soft s.r.o., M.R.Štefánika 264, 562
01 Ústí nad Orlicí, IČ 25108565 jako poskytovatelem. Předmětem dodatku je navýšení ceny za
poskytování servisních služeb ke kamerovému systému pro webovou aplikaci města v souvislosti s
navýšením cen energií a ostatních vstupů, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Čajkovi

1.1. vedoucímu oddělení informatiky, administrativně zajistit uzavření dodatku ke smlouvě,
uvedeného v bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 15.4.2022

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

2666/122/RM/2022 OKT/4 - Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování hostingových služeb
I. Rada města schvaluje

Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování hostingových služeb mezi městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16,
562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676 jako uživatelem a společností OG Soft s.r.o., M.R.Štefánika 264,
562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 25108565 jako poskytovatelem. Předmětem dodatku je navýšení ceny za
poskytované hostingové služby v souvislosti s navýšením cen energií a ostatních vstupů, dle přílohy k
usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Čajkovi

1.1. vedoucímu oddělení informatiky, administrativně zajistit uzavření dodatku ke smlouvě,
uvedeného v bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 15.4.2022

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

2667/122/RM/2022 SMM/1 - Záměr výpůjčky nebytového prostoru-sklepní kóje v ul.
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Smetanova čp. 470 (Poprad)
I. Rada města schvaluje

záměr výpůjčky části nebytového prostoru - sklepní kóje v č.p. 470, ul. Smetanova, která je
součástí p.p.č.st. 3111, vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí, na základě žádosti Klubu českých turistů
Pardubický kraj, IČ: 48160369, Klášterní 54, 530 02 Pardubice, za účelem skladování značkařského
vybavení, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit zveřejnění záměru výpůjčky na úřední
desce v daném termínu.

Termín: 8.4.2022

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

2668/122/RM/2022 SMM/2 - Výjimka - uzavření nájemní smlouvy bez splnění podmínek pro
žadatele
I. Rada města schvaluje

výjimku uzavření nájemní smlouvy bez splnění podmínek pro žadatele

1. na byt č. 23, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Dukelská 300, s O░░  K░░░ , 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: 15.4.2022

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

2669/122/RM/2022 SMM/3 - Prodloužení nájemních smluv
I. Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy

1. na byt zvláštního určení č. 15, na adrese T. G. Masaryka 105, Ústí nad Orlicí, s J░░░░ K░░░ ,
nar. ░░░░ ░░ , do 30. 6. 2022. 

2. na byt č. 12, na adrese Mazánkova 1205, Ústí nad Orlicí, s M░░░░ ░ Z░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

, do 30. 6. 2022.

3. na byt č. 6, na adrese Pražská 77, Ústí nad Orlicí, s R░░░░ Č░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░░ , a
B░░░░ Č░░░░ ░░░ , nar. ░░░░ ░░░ , do 30. 6. 2022.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

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

Termín: 15.4.2022

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

2670/122/RM/2022 SMM/4 - Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí
nebo ke kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit směrnici pro nakládání s byty ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí nebo ke
kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, předložit směrnici k projednání do následného
zastupitelstva města.

Termín: 11.4.2022

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

2671/122/RM/2022 SMM/5 - Pojmenování nových ulic
I. Rada města doporučuje

 zastupitelstvu města schválit pojmenování 1. nové ulice - Floriana Hernycha.
II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, předložit pojmenování nové ulice k projednání
do následného zastupitelstva města.

Termín: 11.4.2022



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

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

2672/122/RM/2022 SMM/5 - Pojmenování nových ulic
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit pojmenování 2. nové ulice - Perlácká.
II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, předložit pojmenování nové ulice k projednání
do následného zastupitelstva města.

Termín: 11.4.2022

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

2673/122/RM/2022 SMM/6 - Mimořádná dotace pro TEPVOS, spol. s r.o. na krytí ztráty
sportovišť v roce 2021
I. Rada města bere na vědomí

vyúčtování dotační smlouvy za rok 2021 ve výši 17.127.374,00 Kč a žádost o doplatek dotace za
uplynulý rok 2021 ve výši 1.211.809,00 Kč, předložené společností TEPVOS, spol. s r.o., IČ: 25945793,
se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, ve věci krytí ztrátovosti sportovišť, dle přílohy k
usnesení RM.

II. Rada města nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí doplatku dotace ve výši 1.211.809,00 Kč společnosti TEPVOS
spol. s r.o., IČ: 25945793, se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, účelově určené
na krytí ztráty sportovišť dle Smlouvy o poskytování dotace na krytí ztrátovosti sportovišť ze dne 23.
10. 2008.

III. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, předložit zastupitelstvu města k projednání
návrh na poskytnutí dotace, dle bodu II. tohoto usnesení.
 
 

Termín: 11.4.2022

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

2674/122/RM/2022 SMM/7 - Schválení výzvy k podání nabídky na zhotovitele akce
"Wolkerovo údolí" a jmenování hodnotící komise



Usnesení bylo: PŘIJATO

I. Rada města schvaluje
výzvu a zadávací dokumentaci k podání nabídky v rámci zadání veřejné zakázky v režimu veřejné
zakázky malého rozsahu na dodávky, jejíž zadání se v souladu s ust. § 31 zákona neřídí zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na zhotovitele akce
"Wolkerovo údolí", dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města jmenuje
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek na Městském úřadě Ústí nad Orlicí a u Městské
policie Ústí nad Orlicí, hodnotící komisi k veřejné zakázce v režimu veřejné zakázky malého rozsahu na
zhotovitele akce "Wolkerovo údolí" ve složení:  členové komise - Matouš Pořický, Jiří Preclík, Ing. Jiří
Hruška, Bc. Alena Hudečková a Zdeňka Dušková, náhradníci členů komisí - Petr Hájek, Mgr. Pavel
Svatoš a Olga Skalická, dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit zveřejnění výzvy k podání nabídky na
veřejnou zakázku uvedenou v bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 15.4.2022

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

2675/122/RM/2022 SMM/8 - Uplatnění předkupního práva v budově GALEN čp. 1390 v Ústí
nad Orlicí
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit uplatnění předkupního práva Města Ústí nad Orlicí, se sídlem Sychrova 16,
562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, jako vlastníka nebytových jednotek v budově GALEN čp. 1390, na
pozemku st.p.č. 597 v k.ú. a obci Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o společném postupu při využití předkupního práva,
mezi Městem Ústí nad Orlicí, se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676 a společností
CHS GALEN, v.o.s., se sídlem Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 25983288, dle přílohy k
usnesení RM.

III. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o sjednání lhůty pro zaplacení kupní ceny předkupníky,
mezi Městem Ústí nad Orlicí, se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí IČ: 002579676, společností
CHS GALEN, v.o.s., se sídlem Smetanova 1390, 56201 Ústí nad Orlicí, IČ: 25983288 a Českou
republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
128 00 Praha 2, dle přílohy k usnesení RM.

IV. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, předložit uplatnění předkupního práva na výše
uvedené nebytové jednotky, Smlouvu  o společném postupu při využití předkupního práva
a dohodu o sjednání lhůty pro zaplacení kupní ceny předkupníky Zastupitelstvu města
Ústí nad Orlicí ke schválení.

Termín: 11.4.2022

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

2676/122/RM/2022 ORM/1 - Smlouva č. Z_S24_12_8120077226 o realizaci přeložky
I. Rada města schvaluje

smlouvu č. Z_S24_12_8120077226 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 realizace přeložky, v předpokládané ceně 190.833 Kč bez 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: 15.5.2022

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

2677/122/RM/2022 SÚ/1 - Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Orlicí
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města neschválit pořízení změny Územního plánu Ústí nad Orlicí na části pozemku p.p.č.
271 v katastrálním území Horní Houžovec v obci Ústí nad Orlicí spočívající ve změně funkčního využití z
území NS - plochy smíšené nezastavěného území do území BV - bydlení v rodinných domech -
venkovské.

II. Rada města ukládá
 
1. Petru Marčíkovi

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

Termín: 11.4.2022

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



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

2679/122/RM/2022 SÚ/3 - Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Orlicí
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit pořízení změny Územního plánu Ústí nad Orlicí na pozemcích p.p.č. 1883/7
(část), p.p.č. 1892/23, p.p.č. 1868/2, p.p.č. 1874/3, p.p.č. 1872/2, p.p.č. 1873/1, p.p.č. 1868/1, p.p.č.
1872/1, p.p.č. 1873/3, p.p.č. 1874/5 v katastrálním území a obci Ústí nad Orlicí spočívající ve změně
funkčního využití z území RZ1 - rekreace - zahrádkové osady - specifické do území BI - bydlení v
rodinných domech - městské a příměstské.

II. Rada města ukládá
 
1. Petru Marčíkovi

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

Termín: 11.4.2022

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

2680/122/RM/2022 TAJ/1 - Doporučení k vyslovení souhlasu s příspěvky poskytovanými
uvolněným zastupitelům
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vyslovit souhlas s podmínkami poskytování příspěvku na stravování pro uvolněné
zastupitele ve smyslu části 4, odst. 1 Kolektivní smlouvy uzavřené mezi Městem Ústí nad Orlicí a
Základní organizací odborového svazu státních orgánů a organizací při Městském úřadě v Ústí nad Orlicí
ze dne 21.2.2019.

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

2681/122/RM/2022 TAJ/2 - Směrnice Registr smluv
I. Rada města schvaluje

Směrnici Registr smluv, a to s účinností ode dne 01.05.2022, dle přílohy k usnesení.
II. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Gabriele Mánkové

1.1. tajemnici městského úřadu, zajistit seznámení zaměstnanců města s novou směrnicí.

Termín: 15.4.2022

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

2682/122/RM/2022 TAJ/3 - Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období
2022 - 2026



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města stanovit v souladu s ustanovením § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů počet členů Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí pro
volební období 2022 - 2026 na 27 členů zastupitelstva města.

II. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Gabriele Mánkové

1.1. tajemnici městského úřadu, předložit výše uvedený návrh k projednání zastupitelstvu
města.

Termín: 11.4.2022

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

2683/122/RM/2022 STA/1 - Schválení výzvy a zadávací dokumentace - Galerie Perlou v Ústí
nad Orlicí
I. Rada města schvaluje

výzvu a zadávací dokumentaci užší architektonické soutěže o návrh dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem "Galerie Perlou 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: 11.4.2022

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



č. usn./2022

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

Petr Hájek x x x x x x

Jiří Preclík x x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x x

Matouš Pořický x x x x x x

Anna Škopová x x x x x x

Luboš Bäuchel x x x x x x

Jan Pokorný x x x x x x

7 7 7 7 7 7

č. usn./2022

A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH
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Pavel Svatoš x x x x x x

Matouš Pořický x x x x x x

Anna Škopová x x x x x x

Luboš Bäuchel x x x x x x

Jan Pokorný x x x x x x

7 7 7 7 7 7
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Petr Hájek x x x x x x

Jiří Preclík x x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x x

Matouš Pořický x x x x x x

Anna Škopová x x x x x x

Luboš Bäuchel x x x x x x

Jan Pokorný x x x x x x

7 7 7 7 7 7
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Záznam o průběhu hlasování z 122. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 4. 4. 2022
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Legenda:  A  - ano;  N - ne;  Z - zdržel/a se;  CH - chyběl/a



č. usn./2022

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

Petr Hájek x x x x x x

Jiří Preclík x x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x x

Matouš Pořický x x x x x x

Anna Škopová x x x x x x

Luboš Bäuchel x x x x x x

Jan Pokorný x x x x x x

7 7 7 7 7 7

č. usn./2022

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

Petr Hájek x x x x x x

Jiří Preclík x x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x x

Matouš Pořický x x x x x x

Anna Škopová x x x x x x

Luboš Bäuchel x x x x x x

Jan Pokorný x x x x x x

7 7 7 7 7 7

č. usn./2022

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

Petr Hájek x x x x x x

Jiří Preclík x x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x x

Matouš Pořický x x x x x x

Anna Škopová x x x x x x

Luboš Bäuchel x x x x x x

Jan Pokorný x x x x x x

7 7 7 7 7 7
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Legenda:  A  - ano;  N - ne;  Z - zdržel/a se;  CH - chyběl/a



č. usn./2022

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

Petr Hájek x x x x x x

Jiří Preclík x x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x x

Matouš Pořický x x x x x x

Anna Škopová x x x x x x

Luboš Bäuchel x x x x x x

Jan Pokorný x x x x x x

6 1 7 7 7 7 7
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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
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Legenda:  A  - ano;  N - ne;  Z - zdržel/a se;  CH - chyběl/a


