
RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ
133. schůze Rady města Ústí nad Orlicí

 konané dne 11.7.2022

2923/133/RM/2022 OSS/1 - Dodatky č. 1 ke Smluvám o poskytnutí účelové dotace na podporu
sociálních služeb
I. Rada města schvaluje

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

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

2. příspěvkovou organizaci Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí, se sídlem Na Pláni 1343,
Ústí nad Orlicí na zajištění sociální služby pečovatelská služba formou příspěvku na provoz ve
výši 3.507.000 Kč. 

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

4. příspěvkovou organizaci Domov důchodců Ústí nad Orlicí, se sídlem Cihlářská 761, Ústí nad
Orlicí na zajištění sociální služby domov se zvláštním režimem formou příspěvku na provoz ve
výši 4.622.600 Kč. 
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5. příspěvkovou organizaci Domov důchodců Ústí nad Orlicí, se sídlem Cihlářská 761, Ústí nad
Orlicí na zajištění sociální služby domov pro seniory formou příspěvku na provoz ve výši
5.748.600 Kč. 

6. příspěvkovou organizaci Domov důchodců Ústí nad Orlicí, se sídlem Cihlářská 761, Ústí nad
Orlicí na zajištění sociální služby odborné sociální poradenství formou příspěvku na provoz ve
výši  82.400 Kč. 

II. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb, zajistit podpisy a odeslání dodatků dle bodu I. návrhu
tohoto usnesení. 

Termín: 20.7.2022

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

2924/133/RM/2022 OŠKCP/1 - Změna závazných ukazatelů příspěvkové organizaci Městské
muzeum v Ústí nad Orlicí a související rozpočtové opatření
I. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů na rok 2022 pro příspěvkovou organizaci Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
takto:
Příspěvek na provoz ve výši  7.612.600 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují provozní výdaje v závazném ukazateli
Příspěvková organizace Městské muzeum a snižují provozní výdaje v závazném ukazateli  Rezerva
OŠKCP - kultura ve výši 30.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9185 v příloze usnesení.

III. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, realizovat
schválenou změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizaci Městské muzeum v Ústí
nad Orlicí dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 29.7.2022
 
2. Ing. Petře Brejšové

2.1. vedoucí finančního odboru, realizovat související rozpočtové opatření dle bodu II. tohoto
usnesení.
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Termín: 15.7.2022

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

2925/133/RM/2022 OŠKCP/2 - Změna závazných ukazatelů a rozpočtové opatření v oblasti
školství
I. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Jaroslava Kociana
Ústí nad Orlicí, Smetanova 1500 takto:
Příspěvek na provoz v částce 2.388.100 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují provozní výdaje v závazném ukazateli
Příspěvek příspěvkové organizaci ZUŠ Jaroslava Kociana v ORJ 4 a zároveň se snižují provozní výdaje v
závazném ukazateli Rezerva rozpočtu města v ORJ 7 ve výši 40.000 Kč dle návrhu rozpočtového
opatření č. 9186 v příloze usnesení.

III. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

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

Termín: 29.7.2022
IV. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, realizovat schválené rozpočtové opatření č. 9186 dle bodu II.
tohoto usnesení.

Termín: 22.7.2022

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

2926/133/RM/2022 MěP/1 - Oprava textu usnesení
I. Rada města schvaluje

opravu textu v Usnesení č. 2880/129/MP/2022, bod I. Rada města schvaluje, podbod 1. nově zní:
Smlouvu o dílo č. 01/2022/MUUO mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí
nad Orlicí, jako objednatelem a společností ISS Computers, s.r.o., IČO: 62064371, Čs. armády 1181,
562 15 Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem díla, spočívajícím v rozšíření a rekonstrukci části městského
kamerového dohlížecího systému. Celková cena díla je 450.966 Kč bez DPH, dle přílohy k usnesení RM.
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II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Milanu Kalousovi

1.1. veliteli městské policie, zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 13.7.2022

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

2927/133/RM/2022 FIN/1 - Návrh rozpočtových opatření
I. Rada města schvaluje

1. v návaznosti na vývoj plnění rozpočtu rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se
zvyšují příjmy v závazných ukazatelích:

Správní poplatky a sankce - stavební řízení ve výši 30.000 Kč
Provoz městského úřadu - nahodilé příjmy ve výši 90.000 Kč

a zároveň se snižují příjmy v závazném ukazateli Daň z příjmů fyzických osob (zaměstnanci) ve
výši 120.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9188 v příloze návrhu usnesení RM.

2. v souvislosti s přijetím dotací na obnovu zahrad MŠ Na Výsluní a MŠ Pod Lesem 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 927.433,60 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9189 v příloze návrhu usnesení RM.

3. v souvislosti s vyřešením škodní události spojené s úderem blesku schvaluje rozpočtové
opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazných ukazatelích:

Osobní výdaje městského úřadu ve výši 4.624 Kč
Provoz městského úřadu - opravy a údržba ve výši 63.957 Kč

a snižují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu ve výši 68.581 Kč dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9190 v příloze usnesení.

4. v návaznosti na správné rozpočtové zařazení geometrických plánů u ukončených investičních
akcí rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují investiční výdaje a zároveň
snižují neinvestiční výdaje rozpočtu v závazném ukazateli Odbor rozvoje města - ostatní výdaje
města ve výši 21.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9191 v příloze návrhu usnesení
RM.

5. v návaznosti na správné rozpočtové zařazení projektové dokumentace k parkovacím plochám
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují investiční výdaje v závazném
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ukazateli Parkovací plochy Špindlerova, Popradská, Dukla, Heranova - rozšíření kapacity a
zároveň snižují investiční výdaje rozpočtu v závazném ukazateli Komunikace a chodníky -
opravy a drobné investiční akce ve výši 100.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9192 v
příloze návrhu usnesení RM.

6. v návaznosti na další zvýšení úrokových sazeb rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022,
kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Úroky z úvěrů a zároveň snižují výdaje rozpočtu
v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu ve výši 2.000.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření
č. 9193 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: 29.7.2022

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

2928/133/RM/2022 MPO/1 - Darovací smlouva - zámková dlažba na části p.p.č. 2376/3 v k.ú.
Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje

uzavření darovací smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad
Orlicí, jako obdarovaným a M░░░░ B░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a F░░░░ ░ B░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako dárcem. Předmětem smlouvy je převod stavby parkovacího
stání ze zámkové dlažby na části p.p.č. 2376/3 v k.ú. Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

1.1. majetkoprávní odbor, zajistit uzavření darovací smlouvy v daném termínu.

Termín: 22.7.2022

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

2929/133/RM/2022 MPO/2 - Smlouva o nájmu nemovité věci na část p.p.č. 98/4 v k.ú.
Kerhartice nad Orlicí
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 ░░ V░░░░ ░ M░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
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░░░░ ░░░░ ░░░ , jako nájemcem. Předmětem smlouvy je pronájem části p.p.č. 98/4 v k.ú.
Kerhartice nad Orlicí za nájemné ve výši 630 Kč/rok, dle přílohy k usnesení RM.
 

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 31.7.2022

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

2930/133/RM/2022 MPO/3 - Revokace záměru výpůjčky - Z-Box - Černovír u Ústí nad Orlicí
I. Rada města revokuje

usnesení rady města č. 2887/129/RM/2022 ze dne 20.06.2022, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

1.1. majetkoprávní odbor, zajistit ukončení zveřejnění záměru na úřední desce v daném
termínu.

Termín: 31.7.2022

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

2931/133/RM/2022 MPO/4 - Záměr pronájmu části p.p.č. 1090/4 v k.ú. Hylváty
I. Rada města neschvaluje

záměr pronájmu části p.p.č. 1090/4 v k.ú. Hylváty na základě žádosti G░░░░ F░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

1.1. majetkoprávní odbor, zajistit úkony dle rozhodnutí rady města v daném termínu.

Termín: 11.8.2022

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

2932/133/RM/2022 MPO/5 - Záměr bezúplatného převodu části p.p.č. 1266/3 v k.ú Hylváty a
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revokace
I. Rada města revokuje

usnesení rady města č. 2199/101/RM/2021 ze dne 20.09.2021, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města schvaluje

záměr bezúplatného převodu části p.p.č. 1266/3 v k.ú. Hylváty na základě žádosti spolku Junák - český
skaut, středisko Orlice Ústí nad Orlicí, z.s., IČO: 15028895, U Rybníčku 67, Hylváty, 562 03 Ústí nad
Orlicí, dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

1.1. majetkoprávní odbor, zveřejnit záměr bezúplatného prodeje na úřední desce v daném
termínu.

Termín: 31.7.2022

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

2933/133/RM/2022 MPO/6 - Smlouva o výpůjčce - promítání prázdninový videodeník
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad
Orlicí,  jako půjčitelem a LDT, z.s.,  IČ 27020967, Na Štěpnici 1123, Ústí nad Orlicí 562 06, jako
výpůjčitelem. Předmětem smlouvy je výpůjčka části  p.p.č. 1608/8 v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí, za
účelem promítání táborového videodeníku konaného 28.8.2022, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

1.1. majetkoprávní odbor, zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. usnesení v daném termínu.

Termín: 26.8.2022

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

2934/133/RM/2022 MPO/7 - Smlouva o podmínkách provedení stavby - Pardubický kraj
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676,
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako vlastníkem, a Pardubickým krajem, IČO: 70892822,
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, jako stavebníkem. Předmětem smlouvy jsou podmínky
pro realizaci stavby "Modernizace mostu ev. č. 360-012 Ústí nad Orlicí" na p.p.č. 3130/1,
2388/1, 2474/6, 3025/8, 2463/1, 2474/5, 2727, 2726, 2724/1 a 2724/7 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí, dle
přílohy usnesení RM.

II. Rada města ukládá
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1. Evě Collinové

1.1. majetkoprávní odbor, zajistit uzavření smlouvy v daném termínu.

Termín: 31.7.2022

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

2935/133/RM/2022 SMM/1 - Uzavření nájemních smluv
I. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy

1. na byt č. 11, na adrese Ústí nad Orlicí, Sv. Čecha 1108, s J░░ N░░░░ , nar. ░░░░ ░░ ,
trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , do 31. 12. 2022.

2. na stabilizační byt č. 5, na adrese Ústí nad Orlicí, U Hřiště 1416, s P░░░░ K░░░░ ░░ ,
nar.░░░░ ░░ , trvale ░░░░ ░░░░ , Ústí nad Orlicí, do 31. 12. 2022.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

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

Termín: 31.7.2022

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

2936/133/RM/2022 ORM/1 - Schválení příkazní smlouvy č. ORM/2103/3/2022 - Stavební
úpravy objektu čp. 219 a 1405 - TDI + BOZP
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 akci "Stavební úpravy objektu čp.
219 a 1405 - TDI + BOZP", kterou podal uchazeč Tedoz PP s.r.o., IČ: 01678850, Jiřího Potůčka 290,
530 09 Pardubice, za nabídkovou cenu 238.883,10 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
příkazní smlouvu č. ORM/2103/3/2022 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24
Ústí nad Orlicí, jako příkazcem a Tedoz PP s.r.o., IČ: 01678850, Jiřího Potůčka 290, 530 09 Pardubice,
jako příkazníkem. Předmětem smlouvy je realizace akce "Stavební úpravy objektu čp. 219 a 1405 - TDI
+ BOZP", v ceně 238.883,10 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.

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

1.1. vedoucí odboru rozvoje města, zajistit uzavření smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení.

Termín: 29.7.2022

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

2937/133/RM/2022 ORM/2 - Dodatek č. 1 k SOD č. ORM/2143/1/2021 - Domov důchodců Ústí
nad Orlicí - vytvoření kavárny a stavební úpravy vstupu
I. Rada města schvaluje

dodatek číslo 1 smlouvy o dílo číslo ORM/2143/1/2021 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676,
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a firmou IPESIS s.r.o. , IČ: 03519325, Sokolská
1605/66, 120 00 Praha, jako zhotovitelem akce Domov důchodců Ústí nad Orlicí - vytvoření kavárny a
stavební úpravy vstupu, kterým se upravuje termín ukončení prací do 15.08.2022 a zvyšuje celková
cena díla o 1.057.993,75 Kč vč. DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Domov
důchodců - stavební úpravy vstupu (recepce) a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Centrum
sociální péče - stavební úpravy (projektová dokumentace) a v závazném ukazateli Budovy škol a školek
- opravy a drobné investiční akce ve celkové výši 800.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č.
9195/2022 v příloze usnesení RM. 

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

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

Termín: 29.7.2022
 
2. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 29.7.2022

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

2938/133/RM/2022 ORM/3 - Schválení smlouvy o dílo č. ORM/1904/9/2020 - Restaurování
interiérů kaplí křížové cesty na Andrlově chlumu v Ústí nad Orlicí - kaple č. VI. až XI.
I. Rada města rozhoduje



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

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 akci "Restaurování interiérů kaplí
křížové cesty na Andrlově chlumu v Ústí nad Orlicí - kaple č. VI. až XI.", kterou podal uchazeč
Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, IČ: 00216275, Studentská 95, 532 10 Pardubice, za
nabídkovou cenu 613.410,00 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. ORM/1904/9/2022 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24
Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a Univerzitou Pardubice, Fakultou restaurování, IČ: 00216275,
Studentská 95, 532 10 Pardubice, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je realizace akce
"Restaurování interiérů kaplí křížové cesty na Andrlově chlumu v Ústí nad Orlicí - kaple č. VI. až XI.", v
ceně 613.410,00 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: 20.7.2022

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

2939/133/RM/2022 ORM/4 - Návrh rozpočtových opatření
I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují investiční výdaje v závazném ukazateli
Domov důchodců - stavební úpravy vstupu (recepce) a zároveň snižují investiční výdaje závazném
ukazateli Ulice Boženy Němcové - rekonstrukce, Ulice Polská a náměstí svobody - rekonstrukce (PD),
Perla 01 - parkovací dům (PD), Parkoviště Hylváty - novostavba, Přeložka cyklotrasy Ústí nad Orlicí -
Kerhartice a SDH Hylváty - běžecké dráhy pro hasičský sport ve výši 115.946,45 Kč dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9198 v příloze usnesení.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, realizovat schválené rozpočtové opatření uvedené v bodě I.
tohoto usnesení.

Termín: 18.7.2022

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



č. usn./2022

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

Petr Hájek x x x x x x

Jiří Preclík x x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x x

Matouš Pořický x x x x x x

Anna Škopová x x x x x x

Luboš Bäuchel x x x x x x

Jan Pokorný x x x x x x

5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1

č. usn./2022

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

Petr Hájek x x x x x x

Jiří Preclík x x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x x

Matouš Pořický x x x x x x

Anna Škopová x x x x x x

Luboš Bäuchel x x x x x x

Jan Pokorný x x x x x x

5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1

č. usn./2022

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

Petr Hájek x x x x x x

Jiří Preclík x x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x x

Matouš Pořický x x x x x x

Anna Škopová x x x x x x

Luboš Bäuchel x x x x x x

Jan Pokorný x x x x x x

5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1

2932
2931

(protinávrh)

2926

2928 2929 2930

Záznam o průběhu hlasování z 133. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 11. 7. 2022

2923Program 2924 2925

2934 2935 2938

2927

2933

2936 2937 2939

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


