RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ
124. schůze Rady města Ústí nad Orlicí
konané dne 9.5.2022

2722/124/RM/2022 ORM/1 - Smlouva č. Z_S14_12_8120085686 o smlouvě budoucí o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie
I. Rada města schvaluje
smlouvu č. Z_S14_12_8120085686 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24
Ústí nad Orlicí, jako žadatelem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02
Děčín, jako provozovatelem. Předmětem smlouvy je závazek uzavřít konečnou smlouvu o realizaci
přeložky, v předpokládané ceně 34.000,- 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: 31.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2723/124/RM/2022 ORM/2 - Smlouva č. ORM/1919/6/2022 - Rekonstrukce podlahy
tanečního sálu ZUŠ
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. ORM/1919/6/2022 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24
Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., IČ: 25560191,
Mostní 5552, 760 01 Zlín, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je provedení akce s názvem
Rekonstrukce podlahy tanečního sálu ZUŠ, v ceně 883.108 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení
RM.
II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Budovy v
majetku města - opravy a drobné investiční akce a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli
Budovy v majetku města - opravy a drobné investiční akce a v závazném ukazateli Příspěvková
organizace Základní umělecká škola v celkové výši 900.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č.
9106 v příloze usnesení RM.
III. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Evě Holáskové
1.1.

vedoucí odboru rozvoje města, zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 20.5.2022

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

vedoucí finančního odboru, zajistit realizaci rozpočtového opatření dle bodu II. tohoto
usnesení.
Termín: 13.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2724/124/RM/2022 ORM/3 - Smlouva č. ORM/1910/11/2022 - Rekonstrukce chodníku v ul.
Smetanova
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. ORM/1910/11/2022 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 akce s názvem Rekonstrukce
chodníku v ul. Smetanova, v ceně 733.274,06 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Komunikace
a chodníky - opravy a drobné investiční akce a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Rezerva
rozpočtu města ve výši 740.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9105 v příloze usnesení RM.
III. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Evě Holáskové
1.1.

vedoucí odboru rozvoje města, zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 20.5.2022

IV. Rada města ukládá
1. Ing. Petře Brejšové

1.1.

vedoucí finančního odboru, zajistit realizaci rozpočtového opatření dle bodu II. tohoto
usnesení.
Termín: 13.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2725/124/RM/2022 ORM/4 - Schválení výzvy a zadávací dokumentace - Parkování Dukla
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, na zhotovitele akce s názvem Parkování
Dukla, 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: 13.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2726/124/RM/2022 ORM/6 - Hodnocení a posouzení nabídek a schválení SOD na akci "Obnova
hřbitovní kaple Zmrtvýchvstání Páně v Knapovci"
I. Rada města rozhoduje
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v
souladu se zadávací dokumentací, o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu
na stavební práce s názvem "Obnova hřbitovní kaple Zmrtvýchvstání Páně v Knapovci", kterou podal
uchazeč DRAGUN spol. s r.o., IČ: 06334091, č.p. 71, 344 01 Tlumačov, za nabídkovou cenu
898.236,36 Kč včetně 21% DPH.
II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. ORM/1904/6/2022 mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24
Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností DRAGUN spol. s r.o., IČ: 06334091, č.p. 71, 344 01
Tlumačov, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je zhotovení akce s názvem "Obnova hřbitovní kaple
Zmrtvýchvstání Páně v Knapovci", v ceně 898.236,36 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.
III. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Evě Holáskové
1.1.

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

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2727/124/RM/2022 ORM/7 - 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 Budovy škol a školek - opravy a drobné investice, což je kryté
snížením investičních výdajů na stejné organizaci ve výši 50.000,00 Kč, dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9109 v příloze usnesení RM.

2.

návrh rozpočtového opatření k rozpočtu 2022, kterým se zvyšují investiční výdaje v ORJ 001 v
závazném ukazateli 1521 Aktivní turistika na Orlicko - Třebovsku, což je kryté snížením
neinvestičních výdajů na stejné organizaci ve výši 63.900,00 Kč, dle návrhu rozpočtového
opatření č. 9110 v příloze usnesení RM.

3.

návrh rozpočtového opatření , kterým se zvyšují neinvestiční výdaje v ORJ 001 v závazných
ukazatelích 1910 Komunikace a chodníky - opravy a drobné investiční akce a 1993 Okrajové
části města - Knapovec a Houžovec, což je kryté snížením investičních výdajů na stejných
organizacích, v případě ORG 1910 se jedná o částku 140.000,00 Kč, v případě ORG 1993 o
částku 182.000,00 Kč , dle návrhu rozpočtového opatření č. 9111 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: 16.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2728/124/RM/2022 ORM/8 - Veřejná zakázka: Obnova vodovodních řadů a rekonstrukce
komunikace vč. chodníků v ul. J. a J. Kovářů
I. Rada města rozhoduje
na základě ustanovení § 48 odst. 1 a 2 odst. a) a b) a odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, o vyloučení účastníka zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce "Obnova
vodovodních řadů a rekonstrukce komunikace vč. chodníků v ul. J. a J. Kovářů. Identifikační údaje
vylučovaného účastníka: HELP, silnice - železnice s.r.o. , IČ: 27497976, Moravská 537, 562 03 Ústí nad
Orlicí, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Evě Holáskové

1.1.

vedoucí odboru rozvoje města, zajistit ve spolupráci s firmou TEPVOS, spol. s r.o.,
zveřejnění oznámení a rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení, dle bodu I.
tohoto usnesení.
Termín: 13.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2729/124/RM/2022 OSS/1 - Souhlas s přijetím daru pro Centrum sociální péče města Ústí nad
Orlicí
I. Rada města uděluje
předchozí souhlas s přijetím věcného daru:
gauč v hodnotě 7.000 Kč od anonymního dárce na recepci zaměstnanců týdenního stacionáře.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Ivaně Nečekalové
1.1.

vedoucí odboru sociálních služeb, administrativně zajistit předání souhlasu na základě
tohoto usnesení.
Termín: 20.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2730/124/RM/2022 MPO/1 - Záměr pronájmu p.p.č. 1095/3 v k.ú. Hylváty
I. Rada města schvaluje
záměr pronájmu p.p.č. 1095/3 v k.ú. Hylváty na základě žádosti ░░░ Š░░░░ 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: 20.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2731/124/RM/2022 MPO/2 - Záměr prodeje nebo dlouhodobého pronájmu části p.p.č. 667/36
v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
I. Rada města neschvaluje

záměr pronájmu části p.p.č. 667/36 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí na základě žádosti manželů A░░ a
K░░ Š░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části p.p.č. 667/36 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí na
základě žádosti manželů A░░ a K░░ Š░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , dle přílohy k
usnesení RM.
III. Rada města ukládá
1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, předložit návrh usnesení k projednání zastupitelstvu
města v daném termínu.
Termín: 13.6.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2732/124/RM/2022 MPO/3 - Záměr prodeje nebo dlouhodobého pronájmu části p.p.č. 667/36
v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
I. Rada města neschvaluje
záměr pronájmu části p.p.č. 667/36 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí na základě žádosti J░░░░ ░
Š░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části p.p.č. 667/36 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí na
základě žádosti J░░░░ ░ Š░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , dle přílohy k usnesení RM.
III. Rada města ukládá
1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, předložit návrh usnesení k projednání zastupitelstvu
města v daném termínu.
Termín: 13.6.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2733/124/RM/2022 MPO/4 - Kupní smlouva na prodej části pozemku p.č. 93/11 v k.ú.
Kerhartice nad Orlicí (nově oddělený p.p.č. 93/23)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676,
Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako prodávajícím, a manželi P░░░░ ░░░ a M░░░░ ░░░░ ░
M░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako kupujícími. Předmětem smlouvy je prodej p.p.č.
93/23 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí za kupní cenu ve výši 36.399 Kč, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, předložit návrh usnesení k projednání zastupitelstvu
města v daném termínu.
Termín: 13.6.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2734/124/RM/2022 MPO/5 - Kupní smlouva na prodej pozemků p.č. 1237 a p.č. 112 vše v k.ú.
Knapovec
I. Rada města doporučuje
schválit zastupitelstvu města uzavření smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova
16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako prodávajícím, a ░░░ . J░░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ , jako kupující. Předmětem smlouvy je prodej p.p.č. 1237 a p.p.č. 112 vše v k.ú. Knapovec za
kupní cenu ve výši 242.800 Kč, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, předložit návrh usnesení k projednání zastupitelstvu
města v daném termínu.
Termín: 13.6.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2735/124/RM/2022 MPO/6 - Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 102 v k.ú. Dolní Houžovec
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 P░░░░ ░░░ M░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░ , jako kupujícím. Předmětem smlouvy je prodej p.p.č. 102 v k.ú. Dolní Houžovec za
kupní cenu ve výši 33.440 Kč, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, předložit návrh usnesení k projednání zastupitelstvu
města v daném termínu.
Termín: 13.6.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2736/124/RM/2022 MPO/7 - Smlouva o nájmu nemovité věci - Předvolební setkání
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 Občanskou demokratickou stranou, IČO: 16192656,
Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1, jako nájemcem. Předmětem smlouvy je pronájem části p.p.č. 298/2
v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí za nájemné ve výši 1.000 Kč, ve smyslu jednání RM.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit podepsání smlouvy o nájmu nemovité věci v
daném termínu.
Termín: 31.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2737/124/RM/2022 MPO/8 - Záměr změny v nájemním vztahu - p.p.č. 125/23 v k.ú. Černovír u
Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje
záměr změny v nájemním vztahu smlouvy o nájmu nemovitosti č. 459 ze dne 23.6.2004, jejímž
předmětem je pronájem p.p.č. 125/16 v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí, spočívající
ve sloučení stávající p.p.č. 125/16 do p.p.č. 125/23 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí, dle přílohy k
usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit zveřejnění záměru změny v nájemním vztahu na
úřední desce v daném termínu.
Termín: 12.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2738/124/RM/2022 MPO/9 - Vyřazení nedobytné pohledávky z účetní evidence
I. Rada města schvaluje
vyřazení nedobytné pohledávky za fyzickou osobou ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░ ve výši 1.668 Kč z účetní evidence města Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové
1.1.

vedoucí finančního odboru, zajistit vyřazení nedobytné pohledávky z účetní evidence
města.
Termín: 31.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2739/124/RM/2022 MPO/10 - Záměr směny p.p.č. 86/1 v k.ú. Hylváty
I. Rada města schvaluje
záměr směny p.p.č. 86/1 v k.ú. Hylváty na základě žádosti ░░░░ ░░░░ ░░░ J░░ D░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a L░░░ D░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , dle
přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, zveřejnit záměr směny na úřední desce v daném
termínu
Termín: 20.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2740/124/RM/2022 MPO/11 - Pardubický kraj - bezúplatný převod pozemků v k.ú. Ústí nad
Orlicí
I. Rada města schvaluje
záměr bezúplatného převodu p.p.č. 3191 v k.ú. Ústí nad Orlicí na základě žádosti Pardubického kraje,
IČO: 70892822, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit zveřejnění záměru bezúplatného převodu na
úřední desce v daném termínu.
Termín: 20.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2741/124/RM/2022 MPO/13 - Nabídka na uplatnění předkupního práva - budova bez čp/če -

obchod, na st.p.č. 3826 v k.ú. Ústí nad Orlicí
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města nechválit

uplatnění

předkupního

práva

Města

Ústí

nad

Orlicí,

IČO:

00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako vlastníka st.p.č. 3826 v k.ú. Ústí nad Orlicí
k výkupu budovy bez čp/če se způsobem využití obchod na st.p.č. 3826 vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí
za kupní cenu 90.000 Kč, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, předložit nabídku k projednání zastupitelstvu města v
daném termínu.
Termín: 13.6.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2742/124/RM/2022 MPO/14 - Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti - SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Černovír
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 spolkem SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Černovír, IČO: 61235181, Černovír 89, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako stranou oprávněnou.
Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na užívání zázemí pro spolkovou činnost na p.p.č.
125/23 a p.p.č. 125/1 vše v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí na dobu určitou do 31.12.2029
za jednorázovou finanční náhradu 121 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: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

2743/124/RM/2022 MPO/15 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohoda o umístění stavby - ČEZ Distribuce, a.s. - Hřbitovní
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-122022987/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. 561/19, 561/16, 565/10,
561/34, 561/35, 565/5 a 565/4 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí, za jednorázovou finanční náhradu 7.744 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: 10.6.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2744/124/RM/2022 MPO/16 - 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-122023241/SOBS VB/1 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. 705/11, 724, 741/1 vše v
k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí, za jednorázovou finanční náhradu 6.171 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: 10.6.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2745/124/RM/2022 OŠKCP/1 - Návrh na udělení ocenění Počin roku
I. Rada města bere na vědomí
nominaci pana J░░ H░░░ , nar. ░░░░ ░░ , na ocenění Počin roku za rok 2021 za vynikající
reprezentaci a dosažené úspěchy na plaveckém Mistrovství světa sportovců s intelektovým
znevýhodněním ve francouzském Montluçonu.
II. Rada města bere na vědomí
nominaci pana T░░░░ Š░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░ , na ocenění Počin roku za rok 2021 za otevření
kulturně-společenského expozičního prostoru, věnovaného osobnosti ústeckého rodáka Jana Steklíka Steklíkeum.
III. Rada města bere na vědomí

nominaci pana J░░░ H░░ , nar. ░░░░ ░░ , a kolektivu: ThLic. V░░░░ ░ B░░░░ , Ph.D.,nar.░░░░
░░ , J░░ K░░░ , nar. ░░░░ ░ a Ing. L░░░░ M░░ , nar. ░░░░ ░ , na ocenění Počin roku za rok 2021
za opravu náhrobku rodiny Cibulkovy: obnovení odcizeného bronzového reliéfu autora Quido Kociana.
IV. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města poskytnout každému oceněnému dle bodu I. a II. a kolektivu dle bodu III. tohoto
usnesení finanční dar ve výši 3.000 Kč., dle připomínek RM.
V. Rada města ukládá
1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, předložit
zastupitelstvu města k projednání návrh na udělení ocenění Počin roku, včetně poskytnutí
finančních darů, dle bodů I. až IV. tohoto usnesení.
Termín: 13.6.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2746/124/RM/2022 OŠKCP/2 - Návrh na udělení ocenění Cena města Ústí nad Orlicí
I. Rada města bere na vědomí
nominaci pana J░░░░ R░░░░ , nar. ░░░░ ░ , na ocenění Cena města Ústí nad Orlicí in memoriam za
celoživotní přínos v oblasti sportovního života města Ústí nad Orlicí, zejména při výchově dětí a
mládeže.
II. Rada města bere na vědomí
nominaci ThLic. V░░░░ ░ B░░░░ , Ph.D., nar. ░░░░ ░ , na ocenění Cena města Ústí nad Orlicí za
osobní podíl na realizaci projektu "Ústí nad Orlicí - revitalizace centra Městské památkové zóny".
III. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města poskytnout oceněnému Cenou města Ústí nad Orlicí dle bodu II. v roce 2022
finanční dar ve výši 5.000 Kč.
IV. Rada města ukládá
1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, předložit
zastupitelstvu města k projednání návrh na udělení ocenění Cena města Ústí nad
Orlicí dle bodů I. až II. tohoto usnesení.
Termín: 13.6.2022

2. Ing. Lucii Felgrové
2.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, předložit
zastupitelstvu města k projednání návrh na poskytnutí finančního daru dle bodu III.
tohoto usnesení.

Termín: 13.6.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

2747/124/RM/2022 OŠKCP/3 - Návrh na udělení ocenění čestné občanství města Ústí nad
Orlicí
I. Rada města bere na vědomí
nominaci na udělení ocenění čestné občanství města Ústí nad Orlicí in memoriam Z░░░ H░░░░ , nar.
░░░░ ░ , aktivní účastnici protinacistického odboje v době protektorátu Čechy a Morava, popravené
během tzv. heydrichiády.
II. Rada města bere na vědomí
nominaci na udělení ocenění čestné občanství města Ústí nad Orlicí in memoriam Josefu Hrdinovi,
nar.░░░░ ░░░░ ░ , aktivnímu účastníku protinacistického odboje v době protektorátu Čechy a
Morava, popravenému během tzv. heydrichiády.
III. Rada města bere na vědomí
nominaci na udělení ocenění čestné občanství města Ústí nad Orlicí in memoriam prof. ThDr. PhDr.
J░░░ C░░░░ , nar. ░░░░ ░ , římskokatolickému knězi, vysokoškolskému profesorovi, českému
historikovi umění a archeologovi zaměřenému na dějiny umění a středověkou archeologii, rodákovi z
Ústí nad Orlicí.
IV. Rada města ukládá
1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, předložit
zastupitelstvu města k projednání návrhy na udělení ocenění čestné občanství města Ústí
nad Orlicí dle bodů I. až III. tohoto usnesení.
Termín: 13.6.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2748/124/RM/2022 OŠKCP/4 - Udělení výjimky z maximálního počtu dětí ve třídě MŠ
I. Rada města povoluje
výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 2 odst. 3 vyhlášky č.
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Mateřské škole Lentilka, Ústí nad
Orlicí, Heranova 1348, ve 2. třídě na maximální počet 25 dětí na třídu na školní rok 2021/2022.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, informovat

Krajský úřad Pardubického kraje a ředitelku školy o povolení výjimky z maximálního počtu
dětí ve třídě.
Termín: 19.5.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

2749/124/RM/2022 OŠKCP/5 - Revokace usnesení č.
závazných ukazatelů a rozpočtové opatření v oblasti školství

Usnesení bylo: PŘIJATO

2646/122/RM/2022/I.,

změna

I. Rada města revokuje
usnesení č. 2646/122/RM/2022/I. ze dne 4.4.2022, kterým byla schválena změna závazných ukazatelů
Mateřské škole Ústí nad Orlicí, Černovír 96. Touto změnou závazných ukazatelů byl škole zvýšen
příspěvek na provoz o 30.000 Kč.
II. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96
takto:
Příspěvek na provoz v částce 516.800 Kč
Příspěvek na investice v částce 30.000 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.
III. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují investiční výdaje v závazném ukazateli
Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ Černovír v ORJ 4 - odbor školství, kultury, sportu, cestovního
ruchu a propagaci a snižují se provozní výdaje v závazném ukazateli Příspěvek příspěvkové organizaci
MŠ Černovír ve výši 30.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9096 v příloze usnesení.
IV. 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 II. tohoto usnesení.
Termín: 27.5.2022

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

vedoucí finančního odboru, realizovat schválené rozpočtové opatření č. 9096 dle bodu III.
tohoto usnesení.
Termín: 27.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2750/124/RM/2022 OŠKCP/6 - Návrh na poskytnutí individuální finanční neinvestiční dotace z
rozpočtu města Ústí nad Orlicí do oblasti sportu
I. Rada města schvaluje
na základě předložené žádosti 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 2 k usnesení RM Mgr. M░░░ S░░░░ ,
nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , na projekt "Dětský den outdoorových
aktivit v Cakli" ve výši 30.000 Kč.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit poskytnutí
individuální účelové dotace včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto
usnesení.
Termín: 10.6.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2751/124/RM/2022 DSS/1 - Kupní smlouva k prodeji zámkové dlažby
I. Rada města schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČO
00279676, jako prodávajícím, a Českým rybářským svazem, z.s., místní organizace Ústí nad Orlicí,
Hylváty č. ev. 9370,562 03 Ústí nad Orlicí, IČO 13586319, jako kupujícím. Předmětem smlouvy je
prodej betonové zámkové dlažby v množství 80 m2 tl. 6 cm a betonové zámkové dlažby v množství 120
m2 tl. 8 cm za zůstatkovou cenu 30 Kč/m2 v celkové prodejní ceně 6.000 Kč včetně DPH, dle přílohy
usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. lic. Jaroslavu Škarkovi
1.1.

vedoucímu odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend, administrativně
zajistit podpisy smlouvy uvedené v bodě I. tohoto usnesení.
Termín: 31.5.2022

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

2752/124/RM/2022 OKT/1 - Žádost nájemců nebytových prostor č.p. 7
I. Rada města neschvaluje

Usnesení bylo: PŘIJATO

1.

snížení nájemného z nebytových prostor v souvislosti s uzavřenou nájemní smlouvou mezi
městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ 00279676 jako pronajímatelem
a paní V░░░░ Ř░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ IČ 72920149 jako
nájemcem, dle přílohy k usnesení RM.

2.

snížení nájemného z nebytových prostor v souvislosti s uzavřenou nájemní smlouvou mezi
městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, jako pronajímatelem
a paní R░░░░ P░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ IČ 70144893, jako nájemcem, dle
přílohy k usnesení RM.

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

vedoucí kanceláře tajemníka, uvědomit nájemce o rozhodnutí uvedeném v bodu I. tohoto
usnesení.
Termín: 15.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2753/124/RM/2022 OKT/2 - Návrh na schválení rozpočtového opatření - OKT
I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření ve schváleném rozpočtu kanceláře tajemníka na rok 2022, kterým se snižují výdaje
závazného ukazatele ORJ 009 REZERVA ODBORU KANCELÁŘ TAJEMNÍKA a zároveň se navyšují výdaje
v závazném ukazateli ORJ 009 ÚŘAD - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ ve výši 40.000 Kč, dle Návrhu na změnu
rozpočtu č. 9107/2022, který je přílohou k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petře Brejšové
1.1.

vedoucí finančního odboru, realizovat schválená rozpočtová opatření uvedená v bodě I.
tohoto usnesení, dle přílohy k usnesení RM.
Termín: 13.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2754/124/RM/2022 FIN/1 - Návrh rozpočtových opatření
I. Rada města schvaluje
1.

v návaznosti na vývoj příjmů rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují
příjmy v rámcových ukazatelích rozpočtu

Provoz městského úřadu - revize ve výši 757 Kč
Provoz městského úřadu - nahodilé příjmy ve výši 3.100 Kč
Krizové řízení ve výši 34.501,50 Kč
Ostatní příjmy finančního odboru ve výši 39.000 Kč
Správní činnosti a sankce v dopravě, dopravní obslužnost ve výši 522 641,50 Kč
a zároveň se snižují příjmy v rámcovém ukazateli rozpočtu Daň z hazardních her - technické
hry ve výši 600.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9093 v příloze návrhu usnesení
RM.
2.

v souvislosti s přijetím dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují
příjmy v závazném ukazateli rozpočtu Dotace pro město (přijaté) a zároveň se zvyšují výdaje v
závazném ukazateli Rezervy rozpočtu města ve výši 4.984.000 Kč dle návrhu rozpočtového
opatření č. 9094 v příloze návrhu usnesení RM.

3.

v souvislosti s přijetím dotace ze státního rozpočtu na obnovu, zajištění a výchovu porostů v
městských lesích rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují příjmy v
závazném ukazateli Dotace pro město (přijaté) a zároveň se snižuje financování rozpočtu ve
výši 177.180 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9095 v příloze návrhu usnesení RM.

4.

v souvislosti s přijetím dotace na dopravní automobil pro JSDH Knapovec rozpočtové opatření k
rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují přímy v závazném ukazateli Dopravní automobil pro
JSDH Knapovec - pořízení a zároveň se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu
města ve výši 450.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9101 v příloze návrhu usnesení
RM.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1.

v návaznosti na vývoj příjmů v oblasti úroků z bankovních účtů rozpočtové opatření k rozpočtu
roku 2022, kterým se zvyšují příjmy v rámcovém ukazateli rozpočtu Příjmy z úroků na
bankovních účtech a zároveň se zvyšují výdaje závazném ukazateli rozpočtu Rezervy rozpočtu
města ve výši 500.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9098 v příloze návrhu usnesení
RM.

2.

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 zvyšují výdaje závazném ukazateli rozpočtu Rezervy
rozpočtu města

ve výši 5.000.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9102 v příloze

návrhu usnesení RM.
3.

v návaznosti na úpravu plánu výnosů a nákladů hospodářské činnosti v městských lesích
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují příjmy v rámcovém ukazateli
rozpočtu Převody z vlastních fondů hospodaření - lesy a zároveň se zvyšují výdaje závazném

ukazateli rozpočtu Rezervy rozpočtu města ve výši 1.578.000 Kč dle návrhu rozpočtového
opatření č. 9103 v příloze návrhu usnesení RM.
III. Rada města ukládá
1. Ing. Petře Brejšové
1.1.

vedoucí finančního odboru, realizovat schválená rozpočtová opatření uvedená v bodě I.
tohoto usnesení.
Termín: 13.5.2022

1.2.

vedoucí finančního odboru, předložit rozpočtová opatření uvedená v bodě II. tohoto
usnesení k projednání zastupitelstvu města.
Termín: 13.6.2022

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

2755/124/RM/2022

FIN/2

-

Revokace

usnesení

Usnesení bylo: PŘIJATO

č.

2610/119/RM/2022

a

č.

2611/119/RM/2022
I. Rada města revokuje
usnesení č. 2610/119/RM/2022 ze dne 21.03.2022 o vydání Směrnice, kterou se stanoví zásady řízení
příspěvkových organizací zřízených městem Ústí nad Orlicí.
II. Rada města revokuje
usnesení č. 2611/119/RM/2022 ze dne 21.03.2022 o vydání Směrnice k procesu schvalování účetních
závěrek příspěvkových organizací zřízených městem Ústí nad Orlicí.
III. Rada města ukládá
1. Ing. Petře Brejšové
1.1.

vedoucí finančního odboru, zajistit seznámení ředitelů příspěvkových organizací s revokací
usnesení o vydání směrnic uvedených v bodě I a II.
Termín: 31.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2756/124/RM/2022 KR/1 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro jednotky SDH obce na rok 2022 - 1.
kolo, ev. číslo smlouvy: OKŘ/22/21881; Pardubický kraj, IČ 70892822, jako poskytovatel, v celkové výši
25.000 Kč a město Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, jako příjemce, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Josefu Nykodýmovi
1.1.

krizové řízení, administrativně zajistit uzavření smlouvy č. OKŘ/22/21881 dle bodu I.
tohoto usnesení.
Termín: 31.5.2022

1.2.

krizové řízení, provést řádné vyúčtování přidělené dotace dle smluvního ujednání.
Termín: 30.11.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2757/124/RM/2022 SMM/1 - Uzavření nájemní smlouvy
I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy
1.

na byt č. 6, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Třebovská 123, s H░░░░ H░░░░ ░░░
, 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: 20.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2758/124/RM/2022 SMM/2 - Záměr pronájmu prostor určených k podnikání v č.p. 85 a
ustanovení komise pro otvírání obálek a komise pro hodnocení a posouzení nabídek
I. Rada města schvaluje
záměr pronájmu prostor určených k podnikání v budově č.p. 85, která je součástí pozemku p.č.st. 92/1,
vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města schvaluje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami na pronájem prostor určených k podnikání v č.p. 85, M. J.
Kociana, Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM.
III. Rada města schvaluje
komisi pro hodnocení a posouzení nabídek na pronájem prostor určených k podnikání v č. p. 85, M. J.
Kociana, Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM.
IV. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Hruškovi
1.1.

vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit zveřejnění záměru na úřední desce v
daném termínu.
Termín: 27.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2759/124/RM/2022 SMM/3 - Výjimka - uzavření nájemních smluv bez splnění podmínek pro
žadatele (nájemní smlouvy s uprchlíky)
I. Rada města schvaluje
výjimku uzavření nájemní smlouvy bez splnění podmínek pro žadatele
1.

na byt č. 2, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Švermova 178, s M░░ M░░░ , nar.
░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .

2.

na byt č. 4, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Švermova 178, s A░░ G░░░░ , nar.
░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ .

3.

na byt č. 11, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, U Hřiště 1281, s M░░░░ L░░░░ , nar.
░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .

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

vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit odeslání podkladů k uzavření nájemních
smluv.
Termín: 20.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2760/124/RM/2022 SMM/4 - Záměr pronájmu prostor určených k podnikání - Lochmanova č.p.
64 (bývalá administrativní budova Perla 01)
I. Rada města schvaluje
záměr pronájmu na základě žádosti SPORTBART, s.r.o., IČ: 06680429, DIČ: CZ06680429, Barcalova
142, 562 01, Ústí nad Orlicí, zastoupené jednatelem Mgr. Jiřím Holubářem a jednatelem Matoušem
Holubářem, na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 64, která je součástí p.p.č.st. 52/1, vše v
obci a k.ú. Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Hruškovi
1.1.

vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit zveřejnění záměru na úřední desce v
daném termínu.
Termín: 20.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2761/124/RM/2022 SMM/5 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, na zhotovení akce "Herní prvky
Horní Houžovec"
I. Rada města schvaluje
dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 12. 2021 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676,
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a spol. Yggdrasilmont, s.r.o. IČ: 03593819,
Truhlářská 1520/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je úprava
termínu realizace akce s názvem "Herní prvky Horní Houžovec".
II. Rada města ukládá
1. Ing. Jiřímu Hruškovi
1.1.

vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o
dílo dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 30.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2762/124/RM/2022 SMM/6 - Aktuální plnění plánu hospodářské činnosti správy lesů a
aktualizovaný návrh plánu pro rok 2022
I. Rada města bere na vědomí
aktuální plnění plánu hospodářské činnosti správy lesů za 1. čtvrtletí 2022.
II. Rada města schvaluje
návrh aktualizace plánu hospodářské činnosti střediska lesů pro rok 2022, dle předloženého návrhu.
III. Rada města ukládá
1. Ing. Jiřímu Hruškovi
1.1.

vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit průběžnou kontrolu plnění rozpočtu
hospodářské činnosti, dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 31.12.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

2763/124/RM/2022 ŽP/1 - Smlouva o dílo "Nové záhony a stromy od roku 2018" v Ústí nad
Orlicí - běžná údržba
I. Rada města schvaluje
Smlouvy o dílo "Nové záhony a stromy od roku 2018" mezi zhotovitelem Pavlem Hauptem, IČ:
63201038, Kunčice 274 561 51 Letohrad a objednatelem městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676,
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí. Předmětem této smlouvy je obvyklá péče záhonů trvalek, keřů
pořízených mezi lety 2018-2021 v Ústí nad Orlicí o výměře keřů 2 405 m2, trvalek 2 820 m2 a 201 kusů
nově vysazených stromů v částce 227.050 Kč bez DPH na období 31.5.2022 - 31.5.2023, dle přílohy
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: 31.5.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO
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