
Usnesení bylo: PŘIJATO

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ
115. schůze Rady města Ústí nad Orlicí

 konané dne 31.1.2022

2503/115/RM/2022 OSS/1 - Hrobová místa pro účely sociálních pohřbů
I. Rada města schvaluje

hrobová místa č. AB/2 č. 37, 38 a CD/4 č. 17, 18 pro účely sociálních pohřbů do země a zajištění piety v
souladu s Řádem veřejných pohřebišť nacházejících se na území města Ústí nad Orlicí.

II. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb, informovat správce veřejných pohřebišť, společnost
TEPVOS spol. s r.o. o schválení hrobových míst č. AB/2 č. 37, 38 a CD/4 č. 17, 18 pro
účely sociálních pohřbů do země a zajištění piety.

Termín: 15.2.2022

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

2504/115/RM/2022 OSS/2 - Komunitní plánování sociálních služeb města Ústí nad Orlicí a
okolí
I. Rada města schvaluje

Akční plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Ústí nad Orlicí a okolí na rok 2022, včetně sítě
sociálních služeb.

II. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb, zajistit zveřejnění Akčního plánu 2022.
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Termín: 4.2.2022

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

2505/115/RM/2022 OŠKCP/1 - Individuální dotace poskytované na významné sportovní
projekty v roce 2022
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit 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:
Tělovýchovné jednotě Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Zborovská 213, IČO 15028658,
na projekt Rozvoj a údržba sportovišť TJ Jiskra Ústí nad Orlicí ve výši 950.000 Kč, včetně požadované
výjimky na mzdy a OON.

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit 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 3 k usnesení:
Tělovýchovné jednotě Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Zborovská 213, IČO
15028658, na projekt Dotace na mzdu pomocníka správce areálu TJ Jiskra Ústí nad Orlicí ve výši
300.000 Kč, včetně požadované výjimky na OON.

III. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit 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 4 k usnesení:
Tělovýchovné jednotě Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Zborovská 213, IČO 15028658,
na projekt Účast TJ Jiskra Ústí nad Orlicí v České fotbalové lize ve výši 150.000 Kč.

IV. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit 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 5  k usnesení:
Tělocvičné jednotě Sokol Ústí nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Lázeňská 576, IČO 47501472, na
projekt Opravy a údržba sokolského stadionu ve výši 100.000 Kč, včetně požadované výjimky na OON.

V. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit 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 6 k usnesení:
Mgr. Vladimíru Vaňkovi, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░░ ░ , IČO
18843654, na sportovní akci Atletický mítink RIETER ve výši 100.000 Kč, včetně požadované výjimky na
prize money.

VI. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční
neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro rok 2022 a uzavření



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální dotace dle příloh č. 1 a 7 k usnesení:
spolku AUTO KLUB ÚSTÍ NAD ORLICÍ v AČR, sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty, Pod Lesem 403, IČO
47501227, na projekt Závod automobilů do vrchu Ústecká 21 ve výši 100.000 Kč, včetně požadované
výjimky na OON.

VII. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit 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 8 k usnesení:
spolku Ski klub Ústí nad Orlicí, z. s., sídlem Ústí nad Orlicí, Letohradská 1359, IČO 00486141, na projekt
Skiinterkriterium 2022 ve výši 100.000 Kč, včetně požadované výjimky na stravné.

VIII. 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 individuálních dotací, dle bodu I.
až VII. tohoto usnesení.

Termín: 7.2.2022

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

2506/115/RM/2022 OKT/1 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb
č.511010-000036 - Česká pošta
I. Rada města schvaluje

dodatek č. 2 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 seznamu pověřených osob zákazníka, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Čajkovi

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

Termín: 15.2.2022

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

2507/115/RM/2022 SMM/1 - Uzavření nájemních smluv
I. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy
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1. na stabilizační byt č. 8, o velikosti 2+1, na adrese Ústí nad Orlicí, U Hřiště 1416, s J░░░░
Z░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , do 30. 6. 2022.

2. na byt zvláštního určení č. 13, o velikosti 3+1, na adrese Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 105, s
M░░░░ ░ Š░░░░ , nar. ░░░░ ░ , a B░░░░ ░ Š░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░░ , oba trvale
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , do 30. 6. 2022.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

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

Termín: 11.2.2022

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

2508/115/RM/2022 SMM/2 - Výjimka - uzavření nájemní smlouvy na byt zvláštního určení bez
notářského zápisu
I. Rada města schvaluje

výjimku k uzavření nájemní smlouvy bez nutnosti podpisu notářského zápisu o Dohodě se svolením
vykonatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu.

1. na byt zvláštního určení č. 16, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 105, s
M░░ F░░░░ , nar.░░░░ ░░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , zastoupenou veřejným
opatrovníkem Městem Ústí nad Orlicí, do 30. 6. 2022. 

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit odeslání podkladů k uzavření nájemní
smlouvy s výjimkou.

Termín: 11.2.2022

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

2509/115/RM/2022 SMM/3 - Prodloužení nájemní smlouvy
I. Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy

1. na byt č. 16, na adrese Sokolská 215, Ústí nad Orlicí, s P░░░ P░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , do
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31. 3. 2022. 
 

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit odeslání podkladů k prodloužení
nájemní smlouvy.

Termín: 11.2.2022

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

2510/115/RM/2022 SMM/4 - Záměr pronájmu prostor určených k podnikání v č.p. 85
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 a ve znění připomínek 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: 11.2.2022

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

2511/115/RM/2022 SMM/5 - Návrh plánu hospodářské činnosti, plánu oprav a investic
ne/bytového fondu města pro rok 2022
I. Rada města schvaluje

návrh plánu hospodářské činnosti, plánu oprav a investic bytového a nebytového městského fondu pro
rok 2022, dle předloženého návrhu.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit průběžnou kontrolu plnění plánu
hospodářské činnosti, plánu oprav a investic dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 31.12.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ]
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2512/115/RM/2022 SMM/6 - Převod členských podílů v bytovém družstvu vztahujících se k
družstevním bytům
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Smlouvu o převodu členského podílu v bytovém družstvu vztahujícího se k
družstevnímu bytu ev. č. 3 v domě čp. 303, ulice Okružní v Ústí nad Orlicí, mezi Městem Ústí nad Orlicí,
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, jako převodcem a paní M░░░░ P░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  jako nabyvatelem, za kupní cenu 2.418.484 Kč
(nejnižší cena stanovená rozhodnutím rady města 2.250.000 Kč, cena stanovená znaleckým
posudkem 1.800.000 Kč), dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Smlouvu o převodu členského podílu v bytovém družstvu vztahujícího se k
družstevnímu bytu ev. č. 5 v domě čp. 305, ulice Okružní v Ústí nad Orlicí, mezi Městem Ústí nad Orlicí,
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, jako převodcem a panem P░░░ S░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako nabyvatelem, za kupní cenu 1.622.223 Kč (nejnižší
cena stanovená rozhodnutím rady města 1.500.000 Kč, cena stanovená znaleckým
posudkem 1.200.000 Kč), dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Smlouvu o převodu členského podílu v bytovém družstvu vztahujícího se k
družstevnímu bytu ev. č. 7 v domě čp. 1218, ulice Polská v Ústí nad Orlicí, mezi Městem Ústí nad Orlicí,
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, jako převodcem a manžely Ing. M░░░░ ░ V░░░░
░ a L░░░░  V░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako nabyvateli, za kupní cenu
1.203.660 Kč (nejnižší cena stanovená rozhodnutím rady města 940.000 Kč, cena stanovená znaleckým
posudkem 750.000 Kč), dle přílohy k usnesení RM.

IV. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, předložit smlouvy o převodu členského podílu
v bytovém družstvu Zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí ke schválení.

Termín: 7.2.2022

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

2513/115/RM/2022 MPO/1 - Kupní smlouva na prodej části pozemku p.č. 1275/5 v k.ú.
Hylváty
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 Z░░░░  a B░░░░ ░░░ B░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  jako kupujícími. Předmětem smlouvy je prodej p.p.č. 1275/20 v
k.ú. Hylváty za kupní cenu ve výši 57.120 Kč, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
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1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 7.2.2022

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

2514/115/RM/2022 MPO/2 - Záměr prodeje pozemku st.p.č. 703, části pozemku p.č. 713/1 a
části pozemku p.č. 779 vše v k.ú. Hylváty
I. Rada města schvaluje

záměr prodeje st.p.č. 703, části pozemku p.č. 713/1 a části pozemku p.č. 779 vše v k.ú. Hylváty na
základě žádosti manželů L░░░ a B░░░░ M░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , dle
přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 4.2.2022

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

2515/115/RM/2022 MPO/3 - Záměr prodeje pozemku st.p.č. 702, části pozemku p.č. 713/1 a
části pozemku p.č. 779 vše v k.ú. Hylváty
I. Rada města schvaluje

záměr prodeje st.p.č. 702, části pozemku p.č. 713/1 a části pozemku p.č. 779 vše v k.ú. Hylváty na
základě žádosti manželů J░░░░ a E░░░ V░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , dle přílohy k
usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 4.2.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ]
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2516/115/RM/2022 MPO/4 - Záměr pronájmu p.p.č. 209 v k.ú. Knapovec
I. Rada města schvaluje

záměr pronájmu p.p.č. 209 v k.ú. Knapovec na základě žádosti J░░░░ ░ K░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░ a P░░░ M░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 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: 9.2.2022

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

2517/115/RM/2022 MPO/5 - Záměr směny části p.p.č. 663/1 za část p.p.č. 183/4 vše v k.ú.
Černovír u Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje

záměr směny části p.p.č. 663/1 za část p.p.č. 183/4 vše v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí na základě
žádosti F░░░░ Š░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , 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: 9.2.2022

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

2518/115/RM/2022 MPO/6 - Záměr prodeje pozemku p.č. 619/25 v k.ú. Dolní Houžovec
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje p.p.č. 619/25 v k.ú. Dolní Houžovec na základě žádosti
M░░░░ Ř░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 7.2.2022



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

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

2519/115/RM/2022 MPO/7 - Výběrové řízení a záměr prodeje pozemku st.p.č. 171, jehož
součástí je stavba čp. 123, a část pozemku p.č. 318 vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje

výběrové řízení a záměr prodeje st.p.č. 171, jehož součástí je stavba čp. 123, a části p.p.č. 318 vše v
obci a k.ú. Ústí nad Orlicí za kupní cenu ve výši minimálně 6.455.000 Kč s termínem pro předložení
nabídek do 07.03.2022, dle příloh k usnesení RM. 

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Janě Kolomé

1.1. vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit zveřejnění výběrového řízení a záměru prodeje
na úřední desce v daném termínu.

Termín: 4.2.2022

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

2520/115/RM/2022 MPO/8 - Záměr změny v nájemním vztahu - p.p.č. 266/6 v k.ú. Knapovec
I. Rada města revokuje

usnesení č. 2368/108/RM/2021 ze dne 29.11.2021.
II. Rada města schvaluje

záměr změny v nájemním vztahu smlouvy o nájmu nemovité věci ze dne 4.2.2021, jejímž předmětem
je pronájem části p.p.č. 670 v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Horní Houžovec, spočívající v rozšíření
pronajaté plochy, dle přílohy k usnesení RM.

III. 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: 3.2.2022

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

2521/115/RM/2022 MPO/9 - Záměr pronájmu části p.p.č. 60/8 v k.ú. Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje

záměr pronájmu části p.p.č. 60/8 v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí na základě žádosti I░░░ Č░░░░ ░░ , ░
 ░  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

 
1. Bc. Janě Kolomé

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

Termín: 3.2.2022

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

2522/115/RM/2022 MPO/10 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohoda o umístění stavby - ČEZ Distribuce, a.s. - Knapovec
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-
2009206/VB/1A mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako
stranou budoucí povinnou, a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV - Podmokly, jako stranou budoucí oprávněnou. Předmětem smlouvy je budoucí zřízení věcného
břemene na umístění zařízení distribuční soustavy na p.p.č. 1045/2, 1044/1, 210/5, 1044/2 vše v k.ú.
Knapovec a p.p.č. 876/2 a 668/2 vše v k.ú. Horní Houžovec, za jednorázovou finanční náhradu 30.300
Kč bez 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: 28.2.2022

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

2523/115/RM/2022 MPO/11 - 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 J░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a D░░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 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: 11.2.2022



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

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

2524/115/RM/2022 ORM/1 - Rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení smlouvy o dílo -
Přístavba hasičské zbrojnice Černovír
I. Rada města rozhoduje

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o
výběru dodavatele pro plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Přístavba
hasičské zbrojnice Černovír", kterou podal uchazeč REKOP s.r.o., IČ: 27499499, Průmyslová 1895/1,
568 02 Svitavy, za nabídkovou cenu 8.267.2283,20 Kč včetně 21% DPH, dle zprávy o hodnocení a
posouzení nabídek v příloze k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
smlouvu 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. Předmětem smlouvy je provedení akce s názvem "Přístavba hasičské
zbrojnice Černovír", v ceně 8.267.2283,20 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města pověřuje
starostu města pana Petra Hájka podpisem smlouvy o dílo č. ORM/2102/1/2022 mezi Městem Ústí nad
Orlicí a společností REKOP s.r.o., v ceně 8.267.2283,20 Kč včetně 21% DPH, po marném uplynutí
zákonné lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

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

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

Termín: 28.2.2022

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

2525/115/RM/2022 ORM/2 - Schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. ORM/1920/10/2021 -
Dokumentace - Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí, zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukce
koryta a jezů
I. Rada města schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. ORM/1920/10/2021 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676,
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností Sweco Hydroprojekt a.s., IČ:
26475081, Táborská 31, 140 16  Praha 4, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je posun termínu
odevzdání  dokumentace "Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí, zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukce
koryta a jezů", do  31.3.2022, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

 
1. Ing. arch. Evě Holáskové

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

Termín: 7.2.2022

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

2526/115/RM/2022 ORM/3 - Schválení výzvy a zadávací dokumentace - Parkovací plochy -
Popradská, Na Štěpnici
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 Parkovací
plochy - Popradská, Na Štěpnici, 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: 4.2.2022

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

2527/115/RM/2022 SÚ/1 - Změna předsedy komise rady města
I. Rada města bere na vědomí

rezignaci pana Ing. arch. Milana Košaře na funkci předsedy Komise pro urbanismus, architekturu a
regeneraci městské památkové zóny.

II. Rada města jmenuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů paní Ing. arch. Petru Coufal Skalickou do funkce předsedkyně Komise pro
urbanismus, architekturu a regeneraci městské památkové zóny.
 

III. Rada města ukládá
 
1. Petru Marčíkovi

1.1. vedoucímu stavebního úřadu, zajistit zveřejnění změny na webových stránkách a na
vývěsce č.p. 7.

Termín: 21.2.2022



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

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

2528/115/RM/2022 INA/1 - Roční zpráva o činnosti útvaru interního auditu za rok 2021
I. Rada města bere na vědomí

roční zprávu o činnosti útvaru interního auditu za rok 2021, dle přílohy k usnesení RM.

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

2529/115/RM/2022 TAJ/1 - Plán kontrolní činnosti MěÚ a MP pro rok 2022
I. Rada města schvaluje

Plán kontrolní činnosti MěÚ a MP pro rok 2022, dle přílohy k usnesení.
II. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Gabriele Mánkové

1.1. tajemnici městského úřadu, zajistit plnění kontrolní činnosti na úrovni MěÚ dle plánu
kontrol pro rok 2022.

Termín: 31.12.2022
 
2. Bc. Milanu Kalousovi

2.1. veliteli městské policie, zajistit plnění kontrolní činnosti na úrovni MP dle plánu kontrolní
činnosti pro rok 2022.

Termín: 31.12.2022

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

2530/115/RM/2022 TAJ/2 - Zpráva o vyhodnocení Plánu kontrolní činnosti MěÚ a MP za rok
2021
I. Rada města bere na vědomí

Zprávu o vyhodnocení Plánu kontrolní činnosti MěÚ a MP za rok 2021, dle přílohy k usnesení.

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

2531/115/RM/2022 STA/1- Odpověď na Petici proti zbourání tzv. Janderovy vily, Lukesova čp.
312 v Ústí nad Orlicí
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu schválit odpověď na Petici proti zbourání tzv. Janderovy vily, Lukesova 312 v Ústí nad
Orlicí, dle přílohy k usnesení RM.



Usnesení bylo: PŘIJATO

II. Rada města ukládá
 
1. Petru Hájkovi

1.1. starostovi města, předložit zastupitelstvu města k projednání návrh odpovědi dle přílohy
bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 7.2.2022

[ 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 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

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

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 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2
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Legenda:  A  - ano;  N - ne;  Z - zdržel/a se;  CH - chyběl/a



č. usn./2022

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

Petr Hájek x x x x x x

Jiří Preclík x x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x x

Matouš Pořický x x x x x x

Anna Škopová x x x x x x

Luboš Bäuchel x x x x x x

Jan Pokorný x x x x x x

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

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


