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RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ
126. schůze Rady města Ústí nad Orlicí

 konané dne 23.5.2022

2791/126/RM/2022 OŠKCP/1 - Souhlas s přijetím věcného daru
I. Rada města souhlasí

s přijetím věcného daru v hodnotě 29 970 Kč Mateřskou školou Ústí nad Orlicí, Sokolská 165, IČO 750
18 284, jedná se o 3 zahradní stoly s 6 lavičkami. Dar poskytuje organizace MAS ORLICKO, z.s.,
Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk, IČO 270 34 186.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru ŠKCP, informovat ředitelku MŠ Ústí nad Orlicí, Sokolská 165 o uděleném
souhlasu rady města s přijetím věcného daru dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 3.6.2022

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

2792/126/RM/2022 OŠKCP/2 - Návrh na poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora
údržby nemovitostí (nikoli kulturních památek) v městské památkové zóně v roce 2022
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční
dotace z dotačního programu Podpora údržby nemovitostí (nikoli kulturních památek) v městské
památkové zóně v roce 2022 a uzavření veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle příloh č. 1
a 2 k usnesení společnosti UO TEX, s.r.o., se sídlem Sokolská 5, Ústí nad Orlicí, IČ 62062441, na projekt
"Oprava oken OC Mejdr", u čp. 90, Mírové náměstí, v Ústí nad Orlicí ve výši 88.400 Kč.

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční
dotace z dotačního programu Podpora údržby nemovitostí (nikoli kulturních památek) v městské
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památkové zóně v roce 2022 a uzavření veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle příloh č. 3
a 4 k usnesení Ing. I░░░ N░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░░ ░░░ , na
projekt "Stavební úpravy čp. 423 - okna, dveře, střecha", u čp. 423, ul. Příkopy, v Ústí nad Orlicí ve výši
124.000 Kč.

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 na poskytnutí finanční dotace z dotačního
programu Podpora údržby nemovitostí (nikoli kulturních památek) v městské památkové
zóně v roce 2022 dle bodu I. a II.  tohoto usnesení.

Termín: 13.6.2022

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

2793/126/RM/2022 OŠKCP/3 - Návrh na poskytnutí individuální dotace do oblasti památkové
péče pro rok 2022
I. Rada města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční neinvestiční individuální dotace z rozpočtu
města Ústí nad Orlicí pro rok 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální
dotace dle příloh č. 1 a 2 k usnesení H░░░░ ░░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , nar.░░░░ ░░
, na projekt "Obnova kamenného pilíře s litinovým plotem Knapovec - I. etapa" ve výši 20.000 Kč.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit poskytnutí
finanční dotace včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 17.6.2022

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

2794/126/RM/2022 OŠKCP/4 - Návrh na poskytnutí individuální dotace do oblasti památkové
péče pro rok 2022
I. Rada města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční neinvestiční individuální dotace z rozpočtu
města Ústí nad Orlicí pro rok 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální
dotace dle příloh č. 1 a 2 k usnesení PhDr. J░░ S░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , nar.░░░░
░░ , na projekt "Obnova kamenného křížku v Knapovci", ve výši 50.000 Kč.

II. Rada města ukládá
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1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit poskytnutí
finanční dotace včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 17.6.2022

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

2795/126/RM/2022 OŠKCP/5 - Návrh na poskytnutí individuální finanční neinvestiční dotace z
rozpočtu města Ústí nad Orlicí do oblasti školství
I. Rada města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí individuální účelové neinvestiční finanční dotace z rozpočtu
města 2022 na projekt "Space Carrots" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální
dotace dle příloh č. 1 a 2 k usnesení Mgr. R░░░░ ░ R░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░
░░ , ve výši 5.000 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: 30.6.2022

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

2796/126/RM/2022 OŠKCP/6 - Program regenerace MPZ na rok 2022 - dotace na základě
Rozhodnutí Ministerstva kultury, smlouva o poskytnutí dotace
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR čj. MK 29962/2022 OPP ze
dne 13.05.2022 v Programu regenerace Městských památkových rezervací a městských památkových
zón 2022 poskytnutí účelové finanční dotace Římskokatolické farnosti - děkanství Ústí nad Orlicí, IČO
47501103, Kostelní 19, Ústí nad Orlicí,  na projekt "II. etapa obnovy vnějšího pláště - restaurování
kamenných prvků a oprava fasády průčelí kostela a další související práce" ve výši 565.277 Kč dle
přílohy k usnesení.

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR čj. MK 29962/2022 OPP ze
dne 13.05.2022 v Programu regenerace Městských památkových rezervací a městských památkových
zón 2022 poskytnutí účelové finanční dotace Náboženské obci Církve československé husitské ve
Vysokém Mýtě, IČO 61239062, Javornického 253/IV, Vysoké Mýto, na projekt "I. etapa obnovy
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truhlářských prvků - oprava oken včetně lokálních oprav omítek a další související práce na objektu
Měšťanského domu čp. 104, ulice Sychrova, Ústí nad Orlicí" ve výši 222.759 Kč dle přílohy k usnesení.

III. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, předložit
zastupitelstvu města k projednání poskytnutí dotací dle bodu I. a II. tohoto usnesení.

Termín: 13.6.2022

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

2797/126/RM/2022 OKT/1 - Smlouva o společném postupu a úpravě vzájemných práv a
povinností zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejné zakázky
I. Rada města schvaluje

Smlouvu o společném postupu a úpravě vzájemných práv a povinností zadavatelů při centralizovaném
zadávání veřejné zakázky č. SML/2022/0434/OSM mezi městem Ústí nad Orlicí, se sídlem Sychrova 16,
562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Ústí nad Orlicí a
společností založenou městem Ústí nad Orlicí, jako zadavateli a městem Šumperk, se sídlem nám. Míru
1, 787 01 Šumperk, IČ: 00303461, jako Centrálním zadavatelem, jejímž předmětem je společný nákup
za účelem centralizovaného zadávání veřejných zakázek na dodávky elektrické energie a zemního plynu
nabízené a kupované na komoditních burzách, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Radomíře Hájkové

1.1. vedoucí kanceláře tajemníka, administrativně zajistit uzavření Smlouvy o centralizovaném
zadávání uvedenou v bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 3.6.2022

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

2798/126/RM/2022 OKT/2 - Smlouva o poskytování tiskových služeb - Z + M Partner
I. Rada města schvaluje

Smlouvu o poskytování tiskových služeb mezi Městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad
Orlicí, IČ 00279676 jako objednatelem a společností Z + M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/14,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 26843935 jako poskytovatelem. Předmětem smlouvy je
pronájem 3 ks multifunkčních zařízení A4 HP Color LaserJet Pro MFP M479dw na dobu 36 měsíců za
cenu 45.738 Kč včetně DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
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1. Ing. Jiřímu Čajkovi

1.1. vedoucímu oddělení informatiky, administrativně zajistit uzavření smlouvy uvedené v bodě
I. tohoto usnesení.

Termín: 10.6.2022

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

2799/126/RM/2022 OKT/3 - Dohoda oprodloužení smlouvy o poskytnutí technického vybavení
pro pracoviště ODSHSA (registr řidičů)
I. Rada města schvaluje

Dohodu o prodloužení smlouvy o poskytnutí technického zařízení a instalace systému určeného pro
zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů mezi městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí
nad Orlicí, IČ 00279676 jako příjemcem a společností CENDIS, s. p., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,
110 15 Praha 1, IČ 00311391 jako poskytovatelem. Předmětem této dohody je prodloužení původní
smlouvy do 30.6.2026 nebo na dobu účinnosti smlouvy mezi Ministerstvem dopravy České republiky a
společností CENDIS na Projekt DIGI - zajištění technického vybavení pro pracoviště registru řidičů, dle
přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Čajkovi

1.1. vedoucímu oddělení informatiky, administrativně zajistit uzavření dohody, uvedené v bodě
I. tohoto usnesení.

Termín: 15.6.2022

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

2800/126/RM/2022 MPO/1 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrské sítě - InfoTel, spol. s r.o.
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi
Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako budoucím povinným,
a společností InfoTel, spol. s r.o., IČO: 46981071, Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno, jako budoucím
oprávněným. Předmětem smlouvy je budoucí zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě
liniové stavby optického vedení na p.p.č. 6/7, 7/16, 6/1 a 104/2 vše v k.ú. Gerhartice a p.p.č. 548/3,
548/1, 548/4, 312/8, 519/1, 261/7, st. 179, 523/1, 172/1, st. 7/1, 250/4, 250/10, 163/3, 163/4, 163/2,
163/1, 93/11, 93/10, 93/13, 93/15 vše v k.ú. Kerhartice nad Orlicí, za finanční náhradu 200 Kč/m +
DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
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1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 30.6.2022

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

2801/126/RM/2022 MPO/2 - Smlouva o zřízení věcného břemene - TEPVOS, spol. s r.o. -
Knapovec
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676,
Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako povinným, a společností TEPVOS, spol. s r.o., IČO: 25945793,
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako oprávněným. Předmětem smlouvy je věcné
břemeno služebnosti inženýrské sítě vodárenských objektů a ovládacích a silových kabelů pro veřejnou
potřebu na p.p.č. 1044/2 v k.ú. Knapovec, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 11.416,35 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: 30.6.2022

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

2802/126/RM/2022 MPO/3 - Smlouva o zřízení věcného břemene - TEPVOS, spol. s r.o. -
Hylváty
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676,
Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako povinným, a společností TEPVOS, spol. s r.o., IČO: 25945793,
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako oprávněným. Předmětem smlouvy je věcné
břemeno služebnosti inženýrské sítě vodovodního řadu na p.p.č. 1393/5 v k.ú. Hylváty, za jednorázovou
finanční náhradu ve výši 1.210 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: 30.6.2022
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[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ]

2803/126/RM/2022 MPO/4 - Výpůjčka nemovitosti - Malá scéna
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitosti mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16,
562 01 Ústí nad Orlicí, jako půjčitelem, a MALOU SCÉNOU Ústí nad Orlicí, IČO: 22738258, Pod Lesem
263, 562 03 Ústí nad Orlicí, jako výpůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka p.p.č. 318/3 v obci a
k.ú. Ústí nad Orlicí za účelem pořádání kulturních akcí od 25.05.2022 do 23.06.2022, dle přílohy
k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 25.5.2022

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

2804/126/RM/2022 MPO/5 - Záměr výpůjčky p.p.č. 318/3 v k.ú. Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje

záměr výpůjčky p.p.č. 318/3  v k.ú. Ústí nad Orlicí na základě žádosti spolku Malá scéna Ústí nad Orlicí,
IČO: 22738258, Pod Lesem 263, 562 03 Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit zveřejnění záměru na úřední desce v daném
termínu.

Termín: 25.5.2022

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

2805/126/RM/2022 FIN/1 - Vyúčtování hospodaření a účetní závěrka města za rok 2021
I. Rada města doporučuje

1. zastupitelstvu města udělit souhlas s celoročním hospodařením města v roce 2021.

2. zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města za kalendářní rok 2021, a to bez výhrad, dle přílohy k zápisu z RM.
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3. zastupitelstvu města schválit účetní závěrku včetně výsledku hospodaření města za účetní
období 2021 sestavenou ke dni 31.12.2021.

4. zastupitelstvu města schválit převod 20% zisku lesního hospodářství za rok 2021 ve výši
447.437,03 Kč do Fondu rozvoje lesního hospodářství.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, předložit návrh závěrečného účtu a účetní závěrku zastupitelstvu města

Termín: 13.6.2022

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

2806/126/RM/2022 FIN/2- Návrh rozpočtových opatření
I. Rada města schvaluje

1. v souvislosti s přijetím dotace na výkon sociální práce 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 752.677 Kč dle
návrhu rozpočtového opatření č. 9120 v příloze návrhu usnesení RM.

2. v souvislosti s přijetím vratky dotace poskytnuté v oblasti kultury rozpočtové opatření k
rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují příjmy v závazném ukazateli Ostatní příjmy finančního
odboru a zároveň se snižují příjmy v rámcovém ukazateli Daň z příjmů právnických osob ve
výši 10.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9121 v příloze návrhu usnesení RM.

3. v souvislosti s přijetím dotace na akci Kocianova houslová soutěž 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 Příspěvková organizace Klubcentrum
ve výši 50.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9129 v příloze návrhu usnesení RM.

4. v souvislosti s přijetím dotace na akci Heranova violoncellová soutěž 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 Příspěvková organizace Klubcentrum
ve výši 5.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9130 v příloze návrhu usnesení RM.

5. v souvislosti s přijetím dotace na akci České vize - 69. ročník celostátní tvorby 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 Příspěvková organizace



Usnesení bylo: PŘIJATO

Klubcentrum ve výši 40.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9131 v příloze návrhu
usnesení RM.

6. v souvislosti s přijetím dotace na akci Krajské postupové přehlídky scénického tance 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 Příspěvková organizace
Klubcentrum ve výši 20.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9132 v příloze návrhu
usnesení RM.

7. v souvislosti s přijetím dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón na rok 2022 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 Dotace na spoluúčast v Programu regenerace MPZ ve výši
665.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9133 v příloze návrhu usnesení RM.

8. v souvislosti s určením výše spoluúčasti města na Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2022 rozpočtové opatření k
rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu městaa
zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Dotace na spoluúčast v Programu regenerace
MPZ ve výši 876.964 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9133 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: 31.5.2022

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

2807/126/RM/2022 FIN/3 - Návrh na uzavření smlouvy o debetní kartě
I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o debetní kartě k účtu č. 19-420611/0100 (rozpočtový účet) se společností Komerční
banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČO 45317054 pro držitelku Ing. Jarmilu Mikuleckou,
referentku odboru kancelář tajemníka, dle přílohy k návrhu usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.
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Termín: 30.6.2022

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

2808/126/RM/2022 SMM/1 - Uzavření nájemních smluv
I. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy

1. na byt zvláštního určení č. 2, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1434, s
M░░░░ ░ B░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , do 30. 9. 2022. 

2. na byt zvláštního určení č. 18, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1433, s
I░░░░ M░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , do 30. 9. 2022. 

3. na stabilizační byt č. 11, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Dukelská 300, s K░░░░
Š░░░░ ░ , 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: 31.5.2022

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

2809/126/RM/2022 ORM/1 - Dohodu o ukončení smlouvy o díle číslo ORM/1920/7/2020 na
akci "Ústí nad Orlicí, Kerhartice - Přeložka cyklotrasy č. 18"
I. Rada města schvaluje

dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. ORM/1920/7/2020 mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676,
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a Ing. Jiřím Cihlářem, IČ: 74598716, Orlické
nábřeží 1029, 565 01 Choceň, jako zhotovitelem projektové dokumentace "Ústí nad Orlicí, Kerhartice -
Přeložka cyklotrasy č. 18", kterým se ukončuje dosavadní spolupráce, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. arch. Evě Holáskové

1.1. vedoucí odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 20.6.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ]
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2810/126/RM/2022 ORM/2 - Návrh rozpočtového opatření
I. Rada města schvaluje

1. návrh rozpočtového opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují investiční výdaje v ORJ
001 v závazném ukazateli 1920 Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská
činnost, kryté snížením neinvestičních výdajů na stejné organizaci ve výši 66.000,00 Kč, dle
návrhu rozpočtového opatření č. 9124 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: 30.5.2022

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

2811/126/RM/2022 ORM/5 - Schválení smlouvy o dílo č. ORM/2157/1/2022 - na akci
"Stavební úpravy obřadní síně " v č.p. 16 v Ústí nad Orlicí
I. Rada města bere na vědomí

informaci o průběhu veřejné zakázky na akci Stavební úpravy obřadní síně v budově radnice - č.p. 16 v
Ústí nad Orlicí, dle příloh k usnesení RM.

II. 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 zjednodušeného podlimitního řízení na akci Stavební
úpravy obřadní síně v budově radnice, Sychrova  č.p. 16  v Ústí nad Orlicí, kterou podal uchazeč
Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. , IČ: 28762576, Jezbořice 78, 530 02 Pardubice, za
nabídkovou cenu 8.954.173,83 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. ORM/2157/1/2022 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24
Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností Kurštejn stavební a obchodní společnost s.r.o., IČ:
28762576, Jezbořice 78, 530 02 Pardubice, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je provedení akce
"Stavební úpravy obřadní síně "v budově radnice, Sychrova č.p. 16 , Ústí nad Orlicí, v ceně
8.954.173,83 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.

IV. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 9126 uvedené v příloze č. 4 tohoto usnesení, kterým se navyšují výdaje v ORG
2157 Obřadní síň - rekonstrukce a současně snižují výdaje v ORJ 007 v ORG 3607 Rezerva rozpočtu ve
výši 2.800.000 Kč.

V. Rada města ukládá
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1. Ing. arch. Evě Holáskové

1.1. vedoucí odboru rozvoje města, zajistit kontrolu zveřejnění rozhodnutí zadavatele o výběru
dodavatele, dle bodu II. tohoto usnesení a zajistit uzavření smlouvy dle bodu III. tohoto
usnesení po uplynutí zákonem daných lhůt.

Termín: 24.6.2022
VI. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedouci finančního odboru, realizovat schválené rozpočtové opatření č. 9126 dle bodu IV.
tohoto usnesení.

Termín: 29.5.2022

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

2812/126/RM/2022 ORM/6 - Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. ORM/1904/8/2021 na vypracování
PD pro provedení stavby "Stavební obnova Kostela Navštívení Panny Marie v Horním Houžovci"
I. Rada města schvaluje

dodatek číslo 1 smlouvy o dílo č. ORM/1904/8/2021 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676,
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností Atelier KK architekti s.r.o., IČ:
06541496, Trstěnice 56, 569 57 Trstěnice u Litomyšle, jako zhotovitelem, kterým se prodlužuje termín
dokončení předmětu smlouvy na vypracování PD pro provedení stavby "Stavební obnova Kostela
Navštívení Panny Marie v Horním Houžovci" do 31.07.2022, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. arch. Evě Holáskové

1.1. vedoucí odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 31.5.2022

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

2813/126/RM/2022 ORM/7 - Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. ORM/2102/1/2022 - Přístavba
hasičské zbrojnice Černovír
I. Rada města schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. ORM/2102/1/2022 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova
16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností REKOP s.r.o., IČ: 27499499, Průmyslová
1895/1, 568 02 Svitavy, jako zhotovitelem akce Přístavba hasičské zbrojnice Černovír, kterým se
navyšuje celková cena díla o 2.012.318,98 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.
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II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Hasičská
zbrojnice Černovír - přístavba a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Rezerva rozpočtu v
celkové výši 1.750.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9125 v příloze usnesení RM.

III. Rada města ukládá
 
1. Ing. arch. Evě Holáskové

1.1. vedoucí odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 3.6.2022
IV. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 27.5.2022

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

5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2
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5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 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
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Jan Pokorný x x x x x x

5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2
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Záznam o průběhu hlasování z 126. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 23. 5. 2022
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Legenda:  A  - ano;  N - ne;  Z - zdržel/a se;  CH - chyběl/a
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Petr Hájek x x x x x x

Jiří Preclík x x x x x x
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Matouš Pořický x x x x x x
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Jan Pokorný x x x x x x
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Legenda:  A  - ano;  N - ne;  Z - zdržel/a se;  CH - chyběl/a


