RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ
123. schůze Rady města Ústí nad Orlicí
konané dne 25.4.2022

2684/123/RM/2022 OSS/1 - Řídící skupina pro komunitní plánování sociálních služeb RM Ústí
nad Orlicí
I. Rada města bere na vědomí
rezignaci členky Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb Mgr. Ivy Sedláčkové.
II. Rada města jmenuje
člena Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb Mgr. Dušana Lacka.
III. Rada města ukládá
1. Mgr. Ivaně Nečekalové
1.1.

vedoucí odboru sociálních služeb, zajistit odvolání a jmenování dle bodu I. a II. návrhu
usnesení a zveřejnit na stránkách města v sekci Komunitní plánování.
Termín: 5.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2685/123/RM/2022 OSS/2 - Souhlas s přijetím věcných darů pro Domov důchodců Ústí nad
Orlicí
I. Rada města uděluje
předchozí písemný souhlas s přijetím:
1.

věcného daru - 120 balíčků čaje pro zaměstnance od fy AG FOODS GROUP a.s. Brno

2.

věcného daru - TV přístroje SONY v hodnotě 5.000 Kč a radiopřijímače SONY v hodnotě 500
Kč.

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

vedoucí odboru sociálních služeb, administrativně zajistit předání souhlasu na základě
tohoto usnesení.
Termín: 2.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2686/123/RM/2022 OSS/3 - Souhlas s přijetím daru pro Centrum sociální péče města Ústí nad
Orlicí
I. Rada města uděluje
předchozí souhlas s přijetím:
1.

finančního daru od firmy Šťastný ve výši 7.000 Kč na činnost Senior klubu.

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

vedoucí odboru sociálních služeb, administrativně zajistit předání souhlasu na základě
tohoto usnesení.
Termín: 2.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2687/123/RM/2022 OŠKCP/1 - Změna závazných ukazatelů příspěvkové organizace Městská
knihovna Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů na rok 2022 pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Ústí nad Orlicí
takto:
Příspěvek na provoz ve výši 9.045.000 Kč.
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, realizovat
schválenou změnu závazných ukazatelů Městské knihovny Ústí nad Orlicí dle bodu I.
tohoto usnesení.
Termín: 6.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2688/123/RM/2022 OŠKCP/2 - Stanovení termínu a místa konání slavnostního večera ku
příležitosti předávání ocenění udělovaných městem v roce 2022
I. Rada města stanovuje
termín a místo konání slavnostního večera ku příležitosti předávání ocenění udělovaných městem (Cena
města Ústí nad Orlicí, Počin roku, Cena starosty města Ústí nad Orlicí a čestné občanství města Ústí nad
Orlicí) v roce 2022. Předání cen se uskuteční ve čtvrtek 15. září 2022 v Roškotově divadle v Ústí nad
Orlicí.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, ve spolupráci s
Klubcentrem v Ústí nad Orlicí, zajistit v daném termínu prostory Roškotova divadla
pro konání slavnostního večera ku příležitosti předávání ocenění udělovaných městem v
roce 2022.
Termín: 6.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2689/123/RM/2022 OŠKCP/3 - Návrh na poskytnutí individuálních finančních neinvestičních
dotací z rozpočtu města Ústí nad Orlicí do oblasti sportu
I. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti o poskytnutí individuální účelové neinvestiční finanční dotace z rozpočtu
města 2022, včetně požadované výjimky na mzdy, OON, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této individuální dotace dle příloh č. 1 a 2 k usnesení RM spolku Orlické sportovní sdružení
okresu Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Zborovská 213, IČO 00435821, na projekt "Mzdové
náklady zaměstnanců OSS, z.s." ve výši 25.000 Kč.
II. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti o poskytnutí individuální účelové neinvestiční finanční dotace z rozpočtu
města 2022, včetně požadované výjimky na mzdy, OON a občerstvení, a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této individuální 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, na projekt "Velká cena města
Ústí nad Orlicí" ve výši 30.000 Kč.
III. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti o poskytnutí individuální účelové neinvestiční finanční dotace z rozpočtu
města 2022, včetně požadované výjimky na náklady spojené se zahraniční cestou, a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální dotace dle příloh č. 1 a 4 k usnesení RM panu
J░░░ H░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , zastoupenému soudem jmenovaným
opatrovníkem paní J░░░ H░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░ , na projekt "Sportovní příprava a účast na

mezinárodních závodech, včetně mistrovství Evropy, a závodech v ČR v plavání sportovce s vadou
intelektu" ve výši 30.000 Kč, ve znění připomínek RM.
IV. Rada města ukládá
1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace zajistit poskytnutí
individuálních účelových dotací včetně uzavření veřejnoprávních smluv dle bodu I. až III.
tohoto usnesení.
Termín: 10.6.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2690/123/RM/2022 OŠKCP/4 - Změna závazných ukazatelů ZŠ Třebovská
I. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů na rok 2022 pro příspěvkovou organizaci Základní škola Ústí nad Orlicí,
Třebovská 147 takto:
Příspěvek na provoz v částce 4.258.200 Kč
Investiční příspěvek 1.200.000 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace,
realizovat schválenou změnu závazných ukazatelů dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 6.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2691/123/RM/2022 OŠKCP/5 - Schválení smlouvy o nájmu s dodavatelem občerstvení na akci
Město v pohybu 2022
I. Rada města schvaluje
smlouvu o nájmu části Mírového náměstí mezi městem Ústí nad Orlicí, IČO 00279676, Sychrova 16,
562 24 Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem a firmou HOLMES s.r.o., IČO 02968932, sídlem Švermova
222, 562 03 Ústí nad Orlicí - Hylváty, jako nájemcem. Předmětem smlouvy je pronájem části Mírového
náměstí v Ústí nad Orlicí za účelem zajištění občerstvení na akci Město v pohybu 2022 v ceně
70.000 Kč, dle příloh k usnesení a ve znění připomínek RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, administrativně
zajistit podepsání smlouvy o nájmu s dodavatelem občerstvení na akci Město v pohybu
2022 dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 9.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2692/123/RM/2022 MěP/1 - Dodatek č.1 smlouvy o dílo s ISS Computers
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí
nad Orlicí, jako objednavatelem a společností ISS Computers, s.r.o., IČO: 62064371, Čs. armády 1181,
562 15 Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem, spočívajícím ve změně úkonů prováděných v rámci
technického a periodického servisu a v navýšení měsíční ceny za poskytované služby ve výši 5.833 Kč
(bez DPH), dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Milanu Kalousovi
1.1.

veliteli MěP, zajistit uzavření dodatku dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 31.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2693/123/RM/2022 MěP/2 - Kupní smlouva na vozidlo se zabudovaným radarovým
rychloměrem
I. Rada města schvaluje
uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ
00279676, jako kupujícím a společností INOTESKA-CT s.r.o., se sídlem Skalka 1692, 560 02 Česká
Třebová, IČ 49282484, jako prodávajícím, jejímž předmětem je nákup ojetého osobního automobilu
Škoda FABIA, se zabudovaným silničním radarovým rychloměrem RAMER 10C,
včetně DPH, dle přílohy k usnesení RM.

v ceně 350.000 Kč

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Městská
policie a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu města ve výši 350.000 Kč dle
návrhu rozpočtového opatření č. 9080 v příloze návrhu usnesení RM.
III. Rada města ukládá
1. Bc. Milanu Kalousovi
1.1.

veliteli Městské policie, administrativně zajistit uzavření smlouvy uvedené v bodě I. tohoto
usnesení.

Termín: 31.5.2022
2. Ing. Petře Brejšové
2.1.

vedoucí finančního odboru, realizovat schválené rozpočtové opatření uvedené v bodě II.
tohoto usnesení.
Termín: 31.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2694/123/RM/2022 KR/1 - Individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí v roce 2022
I. Rada města schvaluje
na základě předložených žádostí, poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí těchto individuálních dotací

1.

Sdružení hasičů ČMS - sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí I - sídlem M. J. Kociána 54, 562
01 Ústí nad Orlicí, IČ 61238031 ve výši 10.000 Kč, dle přílohy k usnesení RM;

2.

Sdružení hasičů ČMS - sbor dobrovolných hasičů Knapovec - sídlem Knapovec 140, 562 01 Ústí
nad Orlicí, IČ 61239828 ve výši 10.000 Kč, dle přílohy k usnesení RM;

3.

Sdružení hasičů ČMS - sbor dobrovolných hasičů Hylváty - sídlem Třebovská 299, 562 03 Ústí
nad Orlicí, IČ 61238295 ve výši 10.000 Kč, dle přílohy k usnesení RM;

4.

Sdružení hasičů ČMS - sbor dobrovolných hasičů Černovír - sídlem Černovír 89, 562 01 Ústí nad
Orlicí, IČ 61235181 ve výši 10.000 Kč, dle přílohy k usnesení RM;

5.

OS ČČK Ústí nad Orlicí - se sídlem Kopeckého 840, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 00426261 ve výši
10.000 Kč, dle přílohy k usnesení RM;

II. Rada města ukládá
1. Ing. Josefu Nykodýmovi
1.1.

útvaru krizového řízení, zajistit poskytnutí individuálních neinvestičních dotací včetně
uzavření veřejnoprávních smluv dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 6.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2695/123/RM/2022 OKT/1 - Dodatek č. 4 k servisní smlouvě č.00279676/00P/2006 - Inisoft
I. Rada města schvaluje
dodatek č. 4 k servisní smlouvě o celoroční podpoře k softwarovým produktům společnosti INISOFT
s.r.o. č. 00279676/00P/2006 mezi městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ
00279676 jako objednatelem a společností INISOFT s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec I - Staré
Město, 460 01 Liberec, IČ 25417657 jako dodavatelem. Předmětem tohoto dodatku je nasazení nového
SW produktu Envita pro agendu evidence odpadů a úprava podmínek poskytování servisních služeb k
aplikacím společnosti INISOFT, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Jiřímu Čajkovi
1.1.

vedoucímu oddělení informatiky, administrativně zajistit uzavření smluvního dodatku,
uvedeného v bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 15.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2696/123/RM/2022 OKT/2 - Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb
č.511010-000036 - Česká pošta
I. Rada města schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb č. 511010-000036 mezi městem Ústí nad
Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ 00279676 jako zákazníkem a Českou poštou, s.p.,
Politických vězňů 909/4, 110 00 Praha, IČ 47114983 jako poskytovatelem. Předmětem tohoto dodatku
je změna smluvního zajištění služby poskytování časových razítek, 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: 10.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2697/123/RM/2022 MPO/1 - Nájemní smlouva na pronájem části p.p.č. 1283/8 v k.ú. Hylváty
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16,
562 01 Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem, a M░░░░ ░░░ P░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ , jako nájemcem. Předmětem smlouvy je záměr pronájem části p.p.č. 1283/8 v k.ú. Hylváty dle
přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci v
daném termínu.
Termín: 9.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2698/123/RM/2022 MPO/2 - Nájemní smlouva na pronájem p.p.č. 129/1 a p.p.č. 1280/9 vše v
k.ú. Hylváty
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16,
562 01 Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem, a ░░░ L░░░░ ░░░ Ch░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░ , jako nájemcem. Předmětem smlouvy je pronájem p.p.č. 129/1 a p.p.č. 1280/9 vše v k.ú.
Hylváty dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci v
daném termínu.
Termín: 15.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2699/123/RM/2022 MPO/3 - Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu nemovité věci - p.p.č. 266/6 v k.ú.
Knapovec
I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o nájmu nemovité věci ze dne 19.9.2017 mezi Městem Ústí nad Orlicí,
IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem a J░░░░ ░ P░░░░ ░░ ,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , 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: 30.4.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2700/123/RM/2022 MPO/4 - Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě - p.p.č. 2199/5 v k.ú. Ústí nad
Orlicí
I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 09.09.1993 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO:
00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem a O░░░░ P░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ , 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: 30.4.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2701/123/RM/2022 MPO/5 - Smlouva o výpůjčce - AUTO KLUB
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí
nad Orlicí, jako půjčitelem, a AUTO KLUBem Ústí nad Orlicí v AČR, IČO: 47501227, Pod Lesem 403,
562 03 Ústí nad Orlicí, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části p.p.č. 1134/3 a části
p.p.č. 1134/2 v k.ú. Hylváty a p.p.č. 2474/5 a p.p.č. 3025/8 v k.ú. Ústí nad Orlicí za účelem pořádání
automobilových závodů do vrchu ve dnech 10.06.2022 - 12.06.2022, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. v daném termínu
Termín: 29.5.2020

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2702/123/RM/2022 MPO/6 - Záměr pronájmu části st.p.č. 167 v k.ú. Hylváty

I. Rada města schvaluje
záměr pronájmu části st.p.č. 167 v k.ú. Hylváty na základě žádosti S░░░░ R░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , 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: 30.4.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2703/123/RM/2022 MPO/7 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda
o umístění stavby - ČEZ Distribuce, a.s. - Oldřichovice
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-122002211/SOBS VB/2 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. 628/2 v k.ú. Oldřichovice 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: 31.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2704/123/RM/2022 MPO/8 - Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu nemovité věci - VITAL komplex
s.r.o.
I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o nájmu nemovité věci mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676,
Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem, a společností VITAL komplex s.r.o., IČO:
08302766, Vrbová 539, 562 03 Ústí nad Orlicí, jako nájemcem. Předmětem dodatku je pronájem části
p.p.č. 3191 na dobu určitou do 31.08.2022 za nájemné ve výši 3.800 Kč, 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

2705/123/RM/2022 MPO/9 - Záměr prodeje části p.p.č. 2467/3 v k.ú. Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje
záměr prodeje části p.p.č. 2467/3 v k.ú. Ústí nad Orlicí na základě žádosti R░░░ B░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a D░░░░ W░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 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: 6.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2706/123/RM/2022 MPO/10 - Záměr pronájmu části p.p.č. 431/4 v k.ú. Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje
záměr pronájmu části p.p.č. 431/4 v k.ú. Ústí nad Orlicí na základě žádosti P░░░░ V░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , 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: 6.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2707/123/RM/2022 MPO/11 - Smlouva o výpůjčce - oblastní a regionální kolo Soutěže
mladých zdravotníků
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí
nad Orlicí, jako půjčitelem a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí,
IČO:00426261, Kopeckého 840, Ústí nad Orlicí, jako výpůjčitelem. Předmětem smlouvy je výpůjčka

části p.p.č. 1608/8 a části p.p.č. 298/2

vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí, za účelem pořádání

akce "Oblastní kolo Soutěže mladých zdravotníků" konané dne 11.05.2022 a "Regionální kolo Soutěže
mladých zdravotníků pro Pardubický a Královéhradecký kraj" konané dne 01.06.2022, dle přílohy
k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. usnesení v daném
termínu
Termín: 6.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2708/123/RM/2022 FIN/1 - Návrh rozpočtových opatření
I. Rada města schvaluje
1.

v návaznosti na vývoj příjmů v oblasti sankcí v dopravě rozpočtové opatření k rozpočtu roku
2022, kterým se zvyšují příjmy v rámcovém ukazateli rozpočtu Správní činnosti a sankce v
dopravě, dopravní oblužnost a zároveň se snižují příjmy v rámcovém ukazateli rozpočtu Příjmy
z dotací - nerozpočtovaných ve výši 634.574,54 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9065
v příloze návrhu usnesení RM.

2.

v návaznosti na vývoj příjmů v oblasti příjmů z cestovních dokladů rozpočtové opatření k
rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují příjmy v rámcovém ukazateli rozpočtu Správní činnosti občanské průkazy, pasy - správní poplatky a sankce a zároveň se snižují příjmy v rámcovém
ukazateli Daň z hazardních her - technické hry ve výši 200.000 Kč dle návrhu rozpočtového
opatření č. 9066 v příloze návrhu usnesení RM.

3.

v souvislosti s rozhodnutím rady města ve věci realizace fotovoltaické elektrárny na budově
školy rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli
Příspěvková organizace ZŠ - Třebovská a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli
rozpočtu ZŠ Třebovská - fotovoltaika (spoluúčast města) ve výši 500.000 Kč dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9067 v příloze návrhu usnesení RM.

4.

v reakci na požadavek odboru správy majetku města rozpočtové opatření k rozpočtu roku
2022, kterým se zvyšují výdaje v závazných ukazatelích:
Městský mobiliář - rozvoj a údržba ve výši 150.000 Kč
Herní prvky Dukla - pořízení ve výši 27.830 Kč
Komunitní centrum Knapovec ve výši 51.000 Kč
Veřejná zeleň - zajištění údržby ve výši 150.000 Kč

a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu města ve výši 378.830 Kč
dle návrhu rozpočtového opatření č. 9079 v příloze návrhu usnesení RM.
5.

v reakci na požadavek městské policie na navýšení výdajů na elektrickou energii rozpočtové
opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Prevence
kriminality a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu na energie ve
výši 90.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9084 v příloze návrhu usnesení RM.

6.

v souvislosti s přijetím příspěvku ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č.
519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022 rozpočtové opatření k rozpočtu roku
2022, kterým se zvyšují příjmy v rámcovém ukazateli rozpočtu Dotace pro město (přijaté) a
zároveň se zvyšují výdaje závazaném ukazateli rozpočtu Rezervy rozpočtu města ve výši
908.076,77 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9085 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: 29.4.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2709/123/RM/2022 FIN/2 - Vyřazení pohledávek z účetní evidence
I. Rada města bere na vědomí
informaci o tom, že žádosti města o finanční spoluúčast na projektu MAP II formou dotace, které byly
zaslány obcím v ORP Ústí nad Orlicí v roce 2018, nebyly všemi obcemi reflektovány, přičemž město tyto
spoluúčasti předepsalo jako pohledávky za předmětnými obcemi.
II. Rada města rozhoduje
o vyřazení pohledávek v cekové hodnotě 81.200 Kč, které město eviduje jednotlivě za zřizovateli
školských zařízení:
Brandýs nad Orlicí ve výši 11.600 Kč
České Libchavy ve výši 11.600 Kč
Dlouhá Třebová ve výši 11.600 Kč
Hnátnice ve výši 11.600 Kč
Jehnědí ve výši 11.6000 Kč
Sopotnice ve výši 11.600 Kč
Pardubický kraje ve výši 11.600 Kč,
z účetní evidence města Ústí nad Orlicí.
III. Rada města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové
1.1.

vedoucí finančního odboru, zajistit vyřazení pohledávek z účetní evidence.
Termín: 30.4.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2710/123/RM/2022 SMM/1 - Smlouva o výpůjčce nebytového prostoru - sklepní kóje v ul.
Smetanova čp. 470 (Poprad)
I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad
Orlicí, jako půjčovatelem, a Klubem českých turistů Pardubický kraj, IČ: 48160369, Klášterní 54, 530 02
Pardubice, jako vypůjčovatelem, jejímž předmětem je výpůjčka 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, za účelem
skladování značkařského vybavení, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Jiřímu Hruškovi
1.1.

vedoucímu správy majetku města, zajistit uzavření Smlouvy o výpůjčce.
Termín: 29.4.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2711/123/RM/2022 SMM/2 - Schválení výzvy k podání nabídky na dodávku akce "Modernizace
výtahu v ulici T. G. Masaryka č.p. 105, Ústí nad Orlicí" a jmenování komise pro otevírání obálek,
jejich posuzování a hodnocení
I. Rada města schvaluje
výzvu a zadávací dokumentaci k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v rámci zadání veřejné
zakázky malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů na dodávku akce "Modernizace výtahu v ulici T. G. Masaryka č.p. 105, Ústí nad Orlicí", 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, komisi pro otvírání obálek, jejich posuzování a hodnocení k veřejné zakázce
malého rozsahu "Modernizace výtahu v ulici T. G. Masaryka č.p. 105, Ústí nad Orlicí" ve složení:
člen komise - Matouš Pořický, Jiří Roušavý a Ing. Jiří Hruška, náhradník člena komise - Jiří Preclík, Bc.
Alena Hudečková a Ing. Václav Knejp, 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: 29.4.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2712/123/RM/2022 SMM/3 - Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy
I. Rada města souhlasí
s uzavřením podnájemní smlouvy na byt zvláštního určení č. 9 o velikosti 0+1, T. G. Masaryka 105,
Ústí nad Orlicí, pro H░░░ L░░░░ ░░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ , do 30.
11. 2022.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Jiřímu Hruškovi
1.1.

vedoucímu odboru správy majetku
uzavřením podnájemní smlouvy.

města,

zajistit

odeslání

souhlasu

s

Termín: 29.4.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

2713/123/RM/2022 SMM/4 - Uzavření nájemní smlouvy
I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy
1.

na byt zvláštního určení č. 3, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1502, s J░░░
Z░░░░ ░░ , nar.░░░░ ░░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , do 30. 9. 2022.

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

vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit odeslání podkladů k uzavření
nájemní smlouvy.
Termín: 29.4.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2714/123/RM/2022 SMM/5 - Hodnocení a posouzení nabídek a schválení SOD "Wolkerovo
údolí"
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 dodávky s názvem "Wolkerovo
údolí", kterou podal uchazeč DŘEVOSLAV s.r.o., IČ: 28077652, se sídlem Znojemská 254, Slavonice 378
81, za nabídkovou cenu 1 492 200 Kč bez DPH, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako
objednatelem a společností DŘEVOSLAV s.r.o., IČ: 28077652, Znojemská 254, Slavonice 378 81, jako
zhotovitelem. Předmětem smlouvy je zhotovení akce s názvem "Wolkerovo údolí", v ceně 1 492
200,00 Kč bez DPH, dle přílohy k usnesení RM.
III. Rada města ukládá
1. Ing. Jiřímu Hruškovi
1.1.

vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit uzavření smlouvy dle bodu II. tohoto
usnesení.
Termín: 31.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2715/123/RM/2022 ŽP/1 - Individuální dotace dle vyhlášených dotačních programů v životním
prostředí pro rok 2022 - první kolo
I. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí dotace v oblasti životního prostředí z rozpočtu města Ústí nad
Orlicí pro rok 2022 a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh k usnesení, panu Jiřímu
Motyčkovi DiS. Černovír 34, Ústí nad Orlicí 562 01 na projekt "Nákup a instalace čistírny odpadních vod
pro dům na adrese Černovír č.p. 34." ve výši 50.000 Kč.
II. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí dotace v oblasti životního prostředí z rozpočtu města Ústí nad
Orlicí pro rok 2022 a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace dle příloh k usnesení firmě KONKRET
CZ, spol. s r.o., zastoupené Petrem Čižinským, jednatelem společnosti se sídlem Smetanovo nábřeží
304, Vamberk 517 54, na projekt "Stavební úpravy, přístavba a změna užívání stavby na p.č. 483/1 Ústí
nad Orlicí (vytvoření zelené střechy - přístavba).", ve výši 44.400 Kč.
III. Rada města ukládá
1. Mgr. Tomáši Kopeckému
1.1.

vedoucímu odboru životního prostředí, zajistit administrativní úkony spojené s body I.
a II. tohoto usnesení.

Termín: 15.5.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

2716/123/RM/2022 ŽP/2 - Dodatek č. 8 smlouvy o dílo o provádění výsadby a údržby rostlin na
okrasných záhonech
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 8 smlouvy o dílo č. 0202/2003 o provádění výsadby a údržby rostlin na okrasných záhonech
ze dne 24.04.2003, mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
jako objednatelem a firmou Zahradnictví Šťastný spol. s r.o., IČ: 06477364, Hřbitovní 572, 56 201 Ústí
nad Orlicí, jako zhotovitelem. Dodatek navyšuje roční cenu díla o míru průměrné roční inflace z roku
2021, která dle ČSÚ činila 3,8% na částku 792.744 Kč bez DPH, dle příloh usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Tomáši Kopeckému
1.1.

vedoucímu odboru životního prostředí, zajistit administrativní úkony spojené s podpisem
smlouvy uvedené v bodě I. tohoto usnesení.
Termín: 15.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2717/123/RM/2022 ORM/1 - Schválení smlouvy o dílo - Veřejná infrastruktura v rámci
revitalizace území Perla 01
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. ORM/1921/1/2022 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24
Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností A.B.V. spol. s r.o., IČ: 48154067, Vrbová 625, 562 03
Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je provedení části akce s názvem "Veřejná
infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01", v ceně 5.306.016 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k
usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Evě Holáskové
1.1.

vedoucí odboru rozvoje města, zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 13.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2718/123/RM/2022 ORM/2 - Výzva a zadávací dokumentace - Rekonstrukce ul. Polní a Příčná
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 Rekonstrukce ul. Polní a Příčná,
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: 9.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2719/123/RM/2022 ORM/3 - Výzva a zadávací dokumentace - Stavební úpravy domu č.p. 219
a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici 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
domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici 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: 2.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2720/123/RM/2022 ORM/4 - Hodnocení a posouzení nabídek - "Obnova hřbitovní kaple
Zmrtvýchvstání Páně v Knapovci"
I. Rada města vyzývá
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v
souladu se zadávací dokumentací, uchazeče společnost DRAGUN spol. s r.o., IČ: 06334091, č.p. 71, 344
01 Tlumačov, o doplnění žádosti a upřesnění údajů předložené nabídky v zadávacím řízení zadávaného
formou veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova hřbitovní kaple
Zmrtvýchvstání Páně v Knapovci", dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Evě Holáskové

1.1.

vedoucí odboru rozvoje města, zajistit zaslání žádosti o upřesnění údajů nabídky v
souvislosti s rozhodnutím RM dle bodu I. návrhu usnesení.
Termín: 29.4.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2721/123/RM/2022 ORM/5 - Návrh rozpočtového opatření
I. Rada města schvaluje
1.

návrh rozpočtového opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují neinvestiční výdaje v ORJ
001 v závazném ukazateli 1906 Budova škol a školek - opravy a drobné investice, což je kryté
snížením investičních výdajů na stejné organizaci a dále z ORG 1919 Budovy v majetku města opravy a drobné investiční akce v ORJ 001 ve výši 170.000,00 Kč dle návrhu rozpočtového
opatření č. 9074 v příloze usnesení RM.

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

vedoucí finančního odboru, realizovat schválené rozpočtové opatření uvedené v bodě I.
tohoto usnesení.
Termín: 29.4.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

Záznam o průběhu hlasování z 123. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 25. 4. 2022
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