
Usnesení bylo: PŘIJATO

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ
135. schůze Rady města Ústí nad Orlicí

 konané dne 31.8.2022

2959/135/RM/2022 OSS/1 - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí programové dotace na rok 2022
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí programové dotace č. 91/2022 mezi
Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako poskytovatelem dotace
a SKP-CENTREM, o.p.s., IČ: 27534804, Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, jako příjemcem dotace.
Předmětem dodatku je změna názvu projektu, která spočívá v tom, že projekt s původním názvem
"Komunitní práce v Ústí nad Orlicí" se mění na projekt "Terénní program v Ústí nad Orlicí", dle přílohy k
usnesení. 

II. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb, předložit zastupitelstvu města k projednání návrh dle
bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 12.9.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

2960/135/RM/2022 OSS/2 - Individuální dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a
zdravotnictví pro SKP-CENTRUM, o.p.s.
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí, na základě předložené žádosti, schválit poskytnutí individuální
účelové dotace z rozpočtu města 2022 ve výši 49.600 Kč, z toho 33.600 Kč na osobní náklady, pro SKP-
CENTRUM, o.p.s., IČ: 27534804, se sídlem Pardubice, Jungmannova 2550, na projekt "Terénní program
v Ústí nad Orlicí", a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy k usnesení.

II. Rada města ukládá
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1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb, předložit žádost o individuální dotaci na jednání
zastupitelstva města.

Termín: 12.9.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

2961/135/RM/2022 OSS/3 - Změna závazných ukazatelů PO v sociální oblasti 2022
I. Rada města schvaluje

v souladu s ust. § 14 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a na základě schváleného rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2022, změnu
závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí:
 
Příspěvek na provoz z účelové dotace poskytnuté Pardubickým krajem na podporu poskytování
sociálních služeb:
Pečovatelská služba ............................. 6.485.000 Kč
Týdenní stacionář................................. 2.110.000 Kč
 
Ostatní ukazatele zůstávají beze změny. 

II. Rada města schvaluje
v souladu s ust. § 14 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a na základě schváleného rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2022, změnu
závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Domov důchodců Ústí nad Orlicí:
 
Příspěvek na provoz z účelové dotace poskytnuté Pardubickým krajem na podporu poskytování
sociálních služeb:
Odborné sociální poradenství ....................152.000 Kč
Domov se zvláštním režimem ............... 9.245.000 Kč
Domov pro seniory................................11.497.000 Kč
Odlehčovací služba.................................  617.000 Kč
 
Ostatní ukazatele zůstávají beze změny. 

III. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb, administrativně zajistit změnu závazných ukazatelů a
odeslat PO, dle bodů I. a II. tohoto usnesení.
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Termín: 7.9.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

2962/135/RM/2022 OSS/4 - Navazující projekt TAXÍK MAXÍK
I. Rada města souhlasí

se zapojením se do projektu Nadace Konta Bariery TAXÍK MAXÍK a garantuje finanční podporu
zvýhodněné přepravní služby určené výhradně pro přepravu seniorů, osob se zdravotním postižením a
dětí v tíživé situaci, s trvalým pobytem nebo bydlištěm na území města Ústí nad Orlicí, popřípadě
osob s trvalým pobytem nebo bydlištěm na území obcí nacházejících se ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí, za sociálními či zdravotními účely. Provozovatelem přepravní
služby bude Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí.

II. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb, zajistit výpis usnesení dle bodu I. návrhu usnesení pro
potřeby projektu.

Termín: 7.9.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

2963/135/RM/2022 OSS/5 - Návrh na schválení rozpočtového opatření v ORJ 8
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se navyšují příjmy v
závazném ukazateli Příspěvek příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí -
odvod z odpisů a zároveň se navyšují provozní výdaje v závazném ukazateli Příspěvek příspěvkové
organizaci Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí ve výši 690 Kč dle návrhu rozpočtového opatření
č.9232/2022 uvedeného v příloze usnesení.

II. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb, zajistit dle bodu I. návrhu usnesení změnu závazných
ukazatelů pro CSP města Ústí nad Orlicí.

Termín: 23.9.2022
III. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, zajistit realizaci rozpočtového opatření dle bodu I. návrhu
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usnesení.

Termín: 23.9.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

2964/135/RM/2022 OSS/6 - Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Centra sociální péče města Ústí nad
Orlicí
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 Zřizovací listiny Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí, dle
přílohy k usnesení.

II. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb, zajistit podpisy a předání dodatku č. 2 Zřizovací listiny
Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí ředitelce organizace a na MPO.

Termín: 30.9.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

2965/135/RM/2022 OŠKCP/1 - Návrh na poskytnutí individuální dotace do oblasti památkové
péče pro rok 2022
I. Rada města schvaluje

1. 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 Mgr. L░░░░ ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░ , nar.░░░░ ░░ , na projekt "Výměna střešní krytiny domu T. G. Masaryka
103, 562 01 Ústí nad Orlicí, v městské památkové zóně" ve výši 38.000 Kč.

2. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují provozní výdaje v závazném
ukazateli Dotační program - podpora údržby nemovitostí v městské památkové zóně a zároveň
se snižují provozní výdaje v závazném ukazateli Rezerva OŠKCP - kultura ve výši 38.000 Kč dle
návrhu rozpočtového patření č. 9216 v příloze č. 3 usnesení.

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.
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Termín: 23.9.2022
III. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto
usnesení.

Termín: 9.9.2022

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

2966/135/RM/2022 OŠKCP/3 - Individuální finanční dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí
2022 do oblasti sportu - TAJV, z.s.
I. Rada města neschvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí individuální neinvestiční finanční dotace z rozpočtu města
2022 ve výši 10.000 Kč spolku TAJV, z.s., IČO 09287094, sídlem Sportovní 158, Kluk, 290 01 Poděbrady,
na projekt "Sportovní den mládeže s TAJV v Ústí nad Orlicí", dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit
informování žadatele o neposkytnutí individuální neinvestiční finanční dotace na projekt
"Sportovní den mládeže s TAJV v Ústí nad Orlicí", dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 12.9.2022

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

2967/135/RM/2022 OŠKCP/4 - Udělení výjimky z nejvyššího 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 a 5 vyhlášky č.
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Mateřské škole Ústí nad Orlicí, Na
Výsluní 200 ve 4. třídě na maximální počet 26 dětí na školní rok 2022/2023.

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 dle bodu I. tohoto usnesení.
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Termín: 16.9.2022

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

2968/135/RM/2022 OŠKCP/5 - Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky Školní jídelny Ústí nad Orlicí, Smetanova 43
I. Rada města bere na vědomí

vzdání se funkce ředitelky Školní jídelny Ústí nad Orlicí, Smetanova 43 paní Nadi Stránské, a to ke dni
31. 3. 2023.

II. Rada města vyhlašuje
podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou číslo 54/2005
Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, konkursní
řízení  na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Školní jídelny Ústí nad Orlicí,
Smetanova 43, příspěvkové organizace města, dle přílohy k usnesení RM.
 

III. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit zveřejnění
vyhlášeného konkursního řízení dle bodu II. tohoto usnesení. 

Termín: 9.9.2022

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

2969/135/RM/2022 OKT/1 - Kupní smlouva Server pro datové centrum Autocont
I. Rada města schvaluje

Kupní smlouvu mezi Městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ 00279676 jako
kupujícím a společností AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ
04308697 jako prodávajícím. Předmětem smlouvy je nákup serveru pro datové centrum města v ceně
323.634 Kč bez DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Čajkovi

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

Termín: 10.9.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]
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2970/135/RM/2022 OKT/2 - Dodatek č. 27 ke smlouvě č. SWRp/06/33 - Pronájem aplikací IS
VERA Radnice
I. Rada města schvaluje

Dodatek č. 27 ke smlouvě č. SWRp/06/33 mezi Městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad
Orlicí, IČ 00279676 jako objednatelem a společností VERA spol. s r.o., Lužná 2, 160 00 Praha 6 -
Vokovice, IČ 62587978 jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je úprava rozsahu předmětu pronájmu a
technické podpory programového vybavení informačního systému Radnice Vera a s tím spojená úprava
roční ceny pronájmu o 110.344,74 Kč na 1.695.033,34 Kč včetně DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Čajkovi

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

Termín: 20.9.2022

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

2971/135/RM/2022 SMM/1 - Kupní smlouva (prodej plastové skluzavky)
I. Rada města schvaluje

Kupní smlouvu na prodej plastové skluzavky v délce 305 cm a šířce 55 cm mezi městem Ústí nad Orlicí,
jako prodávajícím a p. Petrem Strákošem, bytem Horní Houžovec 66, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako
kupujícím, v ceně 500,00 Kč dle přílohy k usnesení a ve znění připomínek RM.
 

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu správy majetku města, zajistit uzavření Kupní smlouvy dle bodu I.
tohoto usnesení.

Termín: 30.9.2022

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

2972/135/RM/2022 SMM/2 - Dodatky nájemních smluv (nájemní smlouvy s uprchlíky)
I. Rada města schvaluje

uzavření dodatků nájemních smluv 

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

Termín: 2.9.2022

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

2973/135/RM/2022 SMM/3 - Žádost o slevu na úhradu nájemného
I. Rada města neschvaluje

žádost paní J░░░░ ░ R░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ , o slevu na úhradu nájemného za měsíc červenec
2022 za byt ev. č. 3, ul. Třebovská 50, Ústí nad Orlicí - Hylváty. 

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit informování žadatelky o neschválení její
žádosti, dle přílohy k usnesení. 

Termín: 7.10.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 2 ]

2974/135/RM/2022 SMM/4 - Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí
nebo ke kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit směrnici pro nakládání s byty ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí nebo ke
kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, předložit směrnici k projednání do následného
zastupitelstva města.
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Termín: 12.9.2022

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

2975/135/RM/2022 SMM/5 - Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 18. 5. 2022 "Wolkerovo údolí"
I. Rada města schvaluje

dodatek číslo 1 smlouvy o dílo ze dne 18. 5. 2022 - Wolkerovo údolí mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ:
00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností DŘEVOSLAV s.r.o., IČ:
28077652, Znojemská 254, 378 81 Slavonice, jako zhotovitelem akce "Wolkerovo údolí", kterým
se navyšuje celková cena díla o 54.692,00 Kč včetně DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit uzavření dodatku dle bodu I. tohoto
usnesení.

Termín: 30.9.2022

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

2976/135/RM/2022 FIN/1 - Návrh rozpočtových opatření
I. Rada města schvaluje

1. v souvislosti s ukončením projektu Podpora rozvoje sociální práce Města Ústí nad Orlicí - boj s
chudobou rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se snižují výdaje v závazném
ukazateli Podpora rozvoje sociální práce Města Ústí nad Orlicí - boj s chudobou (přímé výdaje)
a zvyšují výdaje v závazných ukazatelích

Rezervy rozpočtu ve výši 141.297 Kč
Podpora rozvoje sociální práce - Boj s chudobou (nepřímé výdaje) ve výši 12.000 Kč

dle návrhu rozpočtového opatření č. 9215 v příloze usnesení.

2. v souvislosti se zvýšeným zájmem občanů hradit své pohledávky vůči městu na pokladnách
platební kartou rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v
závazném ukazateli Bankovní poplatky (všechny účty) a zároveň snižují výdaje v závazném
ukazateli Rezervy rozpočtu ve výši 10.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9222 v
příloze návrhu usnesení RM.

3. v souvislosti s přijetím dotace na projekt Kocianova houslová soutěž 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 Příspěvková organizace



Klubcentrum ve výši 100.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9224 v příloze návrhu
usnesení RM.

4. v souvislosti s přijetím kompenzací výdajů na zajištění ubytování osob v nouzi 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 24.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9225 v příloze návrhu usnesení RM.

5. v souvislosti s přijetím účelové neinvestiční dotace z MPSV ČR na poskytování sociální péče
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují příjmy v závazném ukazateli
Dotace pro město (přijaté) ve výši 15.349.600 Kč a zároveň se zvyšují výdaje v závazných
ukazatelích rozpočtu

    Příspěvek Domov důchodců ve výši 10.787.400 Kč
    Příspěvek Centrumu sociální péče ve výši 4.562.200 Kč

dle návrhu rozpočtového opatření č. 9226 v příloze návrhu usnesení RM.

6. v souvislosti se správným rozpočtovým zařazením nábytku do recepce Domova důchodců
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se snižují investiční výdaje a zároveň se
zvyšují neinvestiční výdaje v závazném ukazateli Domov důchodců - stavební úpravy vstupu
(recepce) ve výši 341.102,71 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9229 v příloze návrhu
usnesení RM.

7. v souvislosti s vývojem čerpání rozpočtu na energie v budovách úřadu rozpočtové opatření k
rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli rozpočtu Úřad - Energie a
zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu na energie a další
nerozpočtované navýšení výdajů ve výši 630.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9231
v příloze návrhu usnesení RM.

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují příjmy v
rámcových ukazatelích rozpočtu:

Prodej nemovitostí - bytový fond ve výši 3.000.000 Kč
Podíl na zisku od obchodní společnosti Ekola ve výši 1.062.500 Kč
Pojištění majetku a odpovědnosti (příjem z pojistných náhrad) ve výši 96.000 Kč
Příjmy z úroků na bankovních účtech ve výši 1.500.000Kč
Správní činnosti a sankce v dopravě, dopravní obslužnost (příjem ze sankcí v dopravě) ve výši
5.400.000 Kč
Ostatní činnost v sociální oblasti (sankce v sociální oblasti) ve výši 8.000 Kč
Ostatní příjmy finančního odboru (příjem ze smluvních sankcí, příjem z prodeje zbytného
materiálu) ve výši 38.500 Kč
Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ ve výši 1.000.000 Kč



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Správní činnosti - občanské průkazy, pasy - správní poplatky a sankce (příjem z cestovních
dokladů) ve výši 350.000 Kč
Zřízení služebnosti (věcná břemena) ve výši 200.000 Kč
Prodej družstevních podílů v bytovém družstvu ve výši 50.000 Kč
Daň z přidané hodnoty ve výši 5.000.000 Kč
Daň z hazardních her - ostatní hazardní hry kromě technických ve výši 200.000 Kč
Daň z příjmu fyzických osob - srážková ve výši 500.000 Kč
Daň z příjmů právnických osob ve výši 5.000.000 Kč

a zároveň se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu města ve výši 23.405.000 Kč dle
návrhu rozpočtového opatření č. 9139 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 a připravit návrh usnesení pro zastupitelstvo města

Termín: 30.9.2022

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

2977/135/RM/2022 FIN/2 - Návrh na schválení Zásad pro sestavení rozpočtu města a
harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2023
I. Rada města vydává

směrnici Zásady pro sestavení rozpočtu města a harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2023 ve znění
dle přílohy k usnesení rady města.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, zajistit vydání směrnice dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 3.9.2021

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

2978/135/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 držitele Mgr. Tomáše Kopeckého,
vedoucího odboru životního prostředí, dle přílohy k návrhu usnesení RM.



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 30.9.2022

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

2979/135/RM/2022 MPO/1 - Smlouva o pronájmu části veřejného prostranství
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 J░░ P░░░░ ░░░  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,
jako nájemcem. Předmětem smlouvy je pronájem části p.p.č. 1608/8 v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí
za nájemné ve výši 1.000 Kč + elektrická energie ve výši 200 Kč + DPH, dle přílohy usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

1.1. majetkoprávní odbor, zajistit podepsání smlouvy o nájmu nemovité věci v daném termínu.

Termín: 2.9.2022

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

2980/135/RM/2022 MPO/2 - Smlouva o výpůjčce - Světový den první pomoci
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 Oblastním spolkem Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, IČ:00426261,
Kopeckého 840, Ústí nad Orlicí, jako výpůjčitelem. Předmětem smlouvy  je výpůjčka  části p.p.č. 1608/8
a části p.p.č. 298/2  vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí, za účelem pořádání akce "Světového dne první
pomoci" konaného dne 06.09.2022, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Polakovičové

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

Termín: 5.9.2022

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



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

2981/135/RM/2022 MPO/3 - Záměr pronájmu části p.p.č. 250/4 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí
I. Rada města schvaluje

záměr pronájmu části p.p.č. 250/4 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí na základě žádosti Z░░░ K░░░ H░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

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

Termín: 2.9.2022

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

2982/135/RM/2022 MPO/4 - Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. 77 N 09/50
I. Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 77 N 09/50 ze dne 6.4.2009, ve znění pozdějšího dodatku
č. 1 za dne 18.9.2013 mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, IČ 01312774, se sídlem
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, jako pronajímatelem a městem Ústí nad Orlicí, Sychrova
16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako nájemcem, jehož předmětem je ukončení nájemního vztahu k části
p.p.č. 528/3 o výměře 168 m2 v k.ú. Knapovec, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

1.1. majetkoprávní odbor, zajistit podepsání dodatku č. 2 k nájemní smlouvě, dle bodu I. v
daném termínu.

Termín: 2.9.2022

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

2983/135/RM/2022 MPO/5 - Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a
o zřízení věcného práva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a
věcného práva mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako
nabyvatelem a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, jako převodcem, jejímž
předmětem je bezúplatný převod podílu 1/3 p.p.č. 2705/7 v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí, dle přílohy k
usnesení RM.

II. Rada města ukládá



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

 
1. Evě Collinové

1.1. majetkoprávní odbor, předložit smlouvu ke schválení zastupitelstvu města, dle bodu I.
tohoto návrhu.

Termín: 12.9.2022

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

2984/135/RM/2022 MPO/6 - Dodatek č. 2 smlouvy o nájmu nemovité věci - TEPVOS, spol. s
r.o.
I. Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 2 smlouvy o nájmu nemovité věci mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676,
Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem a společností TEPVOS, spol. s r.o., IČ
25945793, Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako nájemcem, jehož předmětem je změna v
příloze č. 2 smlouvy o nájmu nemovité věci - pronájem pozemků divize vodohospodářských služeb, dle
přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

1.1. majetkoprávního odboru, zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o nájmu nemovité věci v
daném termínu.

Termín: 2.9.2022

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

2985/135/RM/2022 MPO/7 - Smlouva o pronájmu části veřejného prostranství - kulturní
program Ústeckého fóra
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 P░░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
, 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, dle přílohy usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

1.1. majetkoprávní odbor, zajistit podepsání smlouvy o nájmu nemovité věci v daném termínu.

Termín: 8.9.2022



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

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

2986/135/RM/2022 MPO/8 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda
o umístění stavby - ČEZ Distribuce, a.s. - Dukelská
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 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. 1090/6 v k.ú. Hylváty, za jednorázovou finanční
náhradu 2.420 Kč včetně DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

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

Termín: 30.9.2022

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

2987/135/RM/2022 MPO/9 - Smlouva o zřízení věcného břemene - p.p.č. 1062/27 v k.ú.
Knapovec
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova
16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako povinným, a R░░░░ ░ a R░░░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ , jako oprávněnými. Předmětem smlouvy je věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě
- vodovodní přípojky na p.p.č. 1062/27 v k.ú. Knapovec, za jednorázovou finanční náhradu ve výši
302,50 Kč včetně DPH (tj. 50 Kč/m vedení + DPH), dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

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

Termín: 30.9.2022

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

2988/135/RM/2022 MPO/10 - Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. -
Hutvald
I. Rada města schvaluje



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2023372/VB/01 mezi Městem Ústí nad Orlicí,
IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako stranou povinnou, a společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, jako stranou oprávněnou.
Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na umístění distribuční soustavy na p.p.č. 547/24 v
k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.420 Kč včetně DPH, dle
přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

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

Termín: 30.9.2022

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

2989/135/RM/2022 MPO/11 - Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - Za
Vodou
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2023011/VB/1 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO:
00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako stranou povinnou, a společností ČEZ Distribuce,
a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, jako stranou oprávněnou.
Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na umístění distribuční soustavy na p.p.č. 1389 v k.ú.
Hylváty, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 3.025 Kč včetně DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

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

Termín: 30.9.2022

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

2990/135/RM/2022 MPO/12 - Kupní smlouva - výkup podílu 1/2 na p.p.č. 2264 v k.ú. Ústí nad
Orlicí
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 kupujícím, a ░░░ M░░░░ R░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jako prodávajícím. Předmětem smlouvy je prodej spoluvlastnického
podílu 1/2 na p.p.č. 2264 v k.ú. Ústí nad Orlicí za kupní cenu 49.500 Kč, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

 
1. Evě Collinové

1.1. majetkoprávní odbor, předložit smlouvu k projednání zastupitelstvu města v daném
termínu.

Termín: 12.9.2022

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

2991/135/RM/2022 MPO/13 - Kupní smlouva - výkup p.p.č. 865/3 v k.ú. Ústí nad Orlicí
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 kupujícím, a F░░░░ ░ H░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░ , podílem 1/2, a S░░░░ ░░ H░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , podílem
1/2, jako prodávajícími. Předmětem smlouvy je prodej p.p.č. 865/3 v k.ú. Ústí nad Orlicí za kupní cenu
14.400 Kč, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

1.1. majetkoprávní odbor, předložit smlouvu k projednání zastupitelstvu města v daném
termínu.

Termín: 12.9.2022

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

2992/135/RM/2022 MPO/14 - Kupní smlouva na prodej st.p.č. 700 a p.p.č. 713/19 vše 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 H░░░ L░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░ , jako kupujícím. Předmětem smlouvy je prodej st.p.č. 700 a p.p.č. 713/19 vše v k.ú.
Hylváty za kupní cenu ve výši 469.980 Kč, dle přílohy k usnesení RM.
 

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

1.1. majetkoprávní odbor, předložit smlouvu k projednání zastupitelstvu města v daném
termínu.

Termín: 12.9.2022



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

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

2993/135/RM/2022 MPO/16 - Darovací smlouva - Pardubický kraj
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676,
Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako dárcem, a Pardubickým krajem, IČO: 70892822, Komenského
náměstí 125, 530 02 Pardubice, jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je darování p.p.č. 3191 vše v
k.ú. Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

1.1. majetkoprávní odbor, předložit smlouvu k projednání zastupitelstvu města v daném
termínu.

Termín: 12.9.2022

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

2994/135/RM/2022 ORM/1 - Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. ORM/1921/1/2022 - Veřejná
infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01
I. Rada města schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. ORM/1921/1/2022 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova
16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností A.B.V. spol. s r.o., IČ: 48154067, Vrbová
625, 562 03 Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem akce Veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území
Perla 01, kterým se prodlužuje termín dokončení díla, 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: 9.9.2022

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

2995/135/RM/2022 ORM/2 - Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. ORM/1930/7/2021 - Veřejná
prostranství Perla 01 v Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje

dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. ORM/1930/7/2021 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



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

625, 562 03 Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem akce Veřejná prostranství Perla 01 v Ústí nad Orlicí,
kterým se prodlužuje termín dokončení části díla, 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: 9.9.2022

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

2996/135/RM/2022 ORM/3 - Smlouva č. Z_S24_12_8120085686 o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie
I. Rada města schvaluje

smlouvu č. Z_S24_12_8120085686 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 realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie, v předpokládané ceně 33.500 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: 9.9.2022

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

2997/135/RM/2022 ORM/4 - Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. ORM/1919/6/2022 - Rekonstrukce
podlahy tanečního sálu ZUŠ
I. Rada města schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy 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 akce Rekonstrukce podlahy tanečního sálu ZUŠ,
kterým se navyšuje celková cena díla o 198.392,81 Kč včetně 21% DPH a prodlužuje termín dokončení,
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 Ulice
Jana a Josefa Kovářů a ulice Zeinerova - rekonstrukce v celkové výši 200.000 Kč dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9230 v příloze usnesení RM.



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

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

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

Termín: 9.9.2022
IV. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 2.9.2022

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

2998/135/RM/2022 ORM/5 - Dodatek č. 2 k SOD č. ORM/1999/2/2022 - Stavební úpravy MK
ul. Špindlerova
I. Rada města schvaluje

dodatek číslo 2 smlouvy o dílo číslo ORM/1999/2/2022 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676,
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a firmou HELP, silnice - železnice s.r.o. , IČ:
27497976, Moravská 537, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem akce Stavební úpravy MK ul.
Špindlerova, kterým se snižuje celková cena díla o 250.919,03 Kč vč. DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. 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: 16.9.2022

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

2999/135/RM/2022 ORM/6 - Schválení smlouvy o dílo č. ORM/0813/1/2022 na akci "Obnova
křížové cesty na Andrlově chlumu v Ústí nad Orlicí - 2. etapa"
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 stavební práce "Obnova křížové
cesty na Andrlově chlumu - 2. etapa", kterou podal jediný uchazeč Atelier KK architekti s.r.o., IČ:
06541496, se sídlem Trstěnice 56, 569 57 Trstěnice u Litomyšle, za nabídkovou cenu 2.465.656,00 Kč
včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

II. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo č. ORM/0813/1/2022 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, se sídlem
Trstěnice 56, 569 57 Trstěnice u Litomyšle, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je zhotovení
akce "Obnova křížové cesty na Andrlově chlumu - 2. etapa" v ceně 2.465.656,00 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: 9.9.2022

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

3000/135/RM/2022 STA/1 - Schválení kupní smlouvy ORM/1930/15/2022 a licenční smlouvy
ORM/1930/16/2022 - instalace uměleckého díla ve veřejném prostranství Perla 01
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

1. schválit kupní smlouvu č. ORM/1930/15/2022 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676,
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako kupujícím a společností ART LINES s.r.o., IČ:
05848474, Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha 1, jako prodávajícím. Předmětem smlouvy je
koupě a instalace uměleckého díla - sochy s názvem "Druhá ruka" ve veřejném prostranství
Perla 01, v ceně 437.000 Kč včetně DPH, dle přílohy k usnesení RM.

2. schválit licenční smlouvu č. ORM/1930/16/2022 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676,
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako nabyvatelem a Alexandrou Koláčkovou, výtvarnicí,
sochařkou a keramičkou, dat. nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako autorkou.
Předmětem smlouvy je bezúplatné poskytnutí výhradní licence k užití uměleckého díla - sochy s
názvem "Druhá ruka" ve veřejném prostranství Perla 01, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Petru Hájkovi

1.1. starostovi města, předložit zastupitelstvu města k projednání návrhy dle bodu I. tohoto
usnesení

Termín: 12.9.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, 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

4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3

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

4 3 6 1 6 1 6 1 6 1 6 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 2 5 2 5 2 4 2 1 6 1 6 1

2972 2973 2975

Záznam o průběhu hlasování z 135. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 31. 8. 2022

2959Program 2960 2961

2970 2971 2974

2963

2969

2962

2964 2965 2966 29682967

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 6 1 6 1 6 1 6 1 6 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

6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 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

6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1

2979 2980 2981

2987

2993

2982 2983 2984 2985 2986

2977

2988 2989 2990 2991 2992

29782976

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

6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1

č. usn./2022

A N Z CH

Petr Hájek x

Jiří Preclík x

Pavel Svatoš x

Matouš Pořický x

Anna Škopová x

Luboš Bäuchel x

Jan Pokorný x

6 1

3000

2994 2995 2997 29982996 2999

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


