
RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ
136. schůze Rady města Ústí nad Orlicí

 konané dne 5.9.2022

3001/136/RM/2022 OŠKCP/1 - Změna závazných ukazatelů v oblasti školství a rozpočtová
opatření
I. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290
takto:
Příspěvek na provoz v částce 845 100 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

II. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200
takto:
Příspěvek na provoz v částce 1 813 400 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

III. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí,
Heranova 1348 takto:
Příspěvek na provoz v částce 2 214 500 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

IV. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazných ukazatelích:

Příspěvková organizace MŠ Pod Lesem ve výši 123 000 Kč
Příspěvková organizace MŠ Na Výsluní ve výši 221 000 Kč
Příspěvková organizace MŠ Lentilka ve výši 224 000 Kč

a snižují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu na energie a další nerozpočtované navýšení
výdajů ve výši 568 000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9233 v příloze usnesení.

V. Rada města ukládá



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

 
1. Ing. Lucii Felgrové

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

Termín: 30.9.2022
 
2. Ing. Petře Brejšové

2.1. vedoucí finančního odboru, realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu IV. tohoto
usnesení.

Termín: 23.9.2022

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

3002/136/RM/2022 OŠKCP/2 - Udělení výjimky z maximálního počtu dětí ve třídě MŠ
I. Rada města povoluje

výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 2 odst. 3 vyhlášky č.
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Mateřské škole Ústí nad Orlicí,
Černovír 96 v jedné třídě na maximální počet 25 dětí na třídu 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.

Termín: 23.9.2022

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

3003/136/RM/2022 OŠKCP/3 - Nepotřebný majetek příspěvkové organizace Mateřská škola
Ústí nad Orlicí, Černovír 96
I. Rada města nepřijímá

nabídku nepotřebného majetku příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 -
vybavení školy pořízené v letech 1960 - 1970, dle přílohy k usnesení.

II. Rada města souhlasí
s nabídkou nepotřebného majetku příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 -
vybavení školy pořízené v letech 1960 - 1970, dle přílohy k usnesení, jiným příspěvkovým organizacím
města nebo organizačním složkám města, v případě neúspěchu s jeho vyřazením.



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

III. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit předání
stanoviska RM ředitelce Mateřské školy Ústí nad Orlicí, Černovír 96, dle usnesení I. a II.

Termín: 30.9.2022

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

3004/136/RM/2022 OŠKCP/4 - 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  7.682.600 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 zároveň se snižují provozní výdaje v závazném ukazateli 
Rezerva OŠKCP - kultura ve výši 70.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9240 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: 16.9.2022
 
2. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 9.9.2022

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

3005/136/RM/2022 OŠKCP/5 - Změna závazných ukazatelů příspěvkové organizace
KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí a související rozpočtová opatření, vyúčtování akce "Město v



Usnesení bylo: PŘIJATO

pohybu 2022"
I. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů na rok 2022 pro příspěvkovou organizaci KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí
takto:
Příspěvek na provoz ve výši  10.813.700 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

II. Rada města schvaluje

1. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují provozní výdaje v závazném
ukazateli Příspěvek příspěvkové organizaci Klubcentrum a zároveň se snižují provozní výdaje v
závazném ukazateli Rezervy rozpočtu města ve výši 392.800 Kč dle návrhu rozpočtového
opatření č. 9235 v příloze usnesení RM. 

2. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují provozní výdaje v závazném
ukazateli Příspěvek příspěvkové organizaci Klubcentrum a zároveň se snižují provozní výdaje v
závazném ukazateli Rezerva - České vize ve výši 100.000 Kč dle návrhu rozpočtového
opatření č. 9237 v příloze usnesení RM.

3. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují provozní výdaje v závazném
ukazateli Příspěvek příspěvkové organizaci Klubcentrum a zároveň se snižují provozní výdaje v
závazném ukazateli Rezerva - Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí ve výši 465.100 Kč
dle návrhu rozpočtového opatření č. 9238 v příloze usnesení RM.

III. Rada města bere na vědomí
vyúčtování akce "Město v pohybu 2022" v příloze usnesení.

IV. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

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

Termín: 23.9.2022
 
2. Ing. Petře Brejšové

2.1. vedoucí finančního odboru realizovat související rozpočtová opatření dle bodu II. tohoto
usnesení

Termín: 9.9.2022

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



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

3006/136/RM/2022 OŠKCP/6 - Udělení výjimky z počtu žáků ve třídě ZŠ
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města povolit v souladu s § 23 odst. 4. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Základní škole Ústí nad
Orlicí, Školní 75, IČO 75018608, pro školní rok 2022/2023 výjimku z nejnižšího průměrného počtu žáků
ve třídě stanoveného prováděcím právním předpisem, kterým je vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů s tím, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy. 
Minimální počet žáků ve škole ve školním roce 2022/2023 bude 32 žáků, tj. průměrně 10,667 na 1
třídu.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, předložit
zastupitelstvu města k projednání žádost o udělení výjimky dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 12.9.2022

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

3007/136/RM/2022 OKT/1 - Pronájem výpočetní techniky - volby do Zastupitelstva města Ústí
nad Orlicí a Senátu Parlamentu České republiky
I. Rada města schvaluje

Smlouvu o pronájmu výpočetní techniky mezi Městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad
Orlicí, IČ: 00279676 jako uživatelem a společností OG Soft s.r.o., M. R. Štefánika 264, 562 01 Ústí nad
Orlicí, IČ: 25108665 jako poskytovatelem. Předmětem smlouvy je pronájem 17-i kusů tiskáren včetně
záložních tonerů pro zajištění činnosti okrskových volebních komisí při volbách do Zastupitelstva města
Ústí nad Orlicí a Senátu Parlamentu České republiky, konaných ve dnech 23. a 24. září 2022, v částce
25.410,00 Kč včetně DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Radomíře Hájkové

1.1. vedoucí kanceláře tajemníka, administrativně zajistit uzavření smlouvy uvedené v bodě I.
tohoto usnesení. 

Termín: 22.9.2022

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

3008/136/RM/2022 OKT/2 - Odpověď na výzvu k uzavření dodatku ke smlouvě o sdružených
službách dodávky zemního plynu související s VZ s názvem "Dodávka elektřiny a plynu pro
město ÚnO, jím zřízené organizace a založenou společnost na rok 2021 a 2022"



Usnesení bylo: PŘIJATO

I. Rada města schvaluje
písemnou odpověď na výzvu k uzavření dodatku ke smlouvě o sdružených službách dodávky zemního
plynu v důsledku změny okolností dodavateli zemního plynu, kterým je společnost CONTE spol. s r.o.,
Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha - Staré Město, IČ 00565342, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Radomíře Hájkové

1.1. vedoucí kanceláře tajemníka, administrativně zajistit odeslání odpovědi uvedené v bodě
I. tohoto usnesení.

Termín: 7.9.2022

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

3009/136/RM/2022 FIN/1 - Návrh rozpočtových opatření
I. Rada města schvaluje

1. v souvislosti se správným rozpočtovým zařazením elektrocentrály pro hasiče v Hylvátech
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují investiční výdaje a zároveň se
snižují neinvestiční výdaje v závazném ukazateli Požární stanice - Hylváty čp. 299 ve výši
46.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9241 v příloze návrhu usnesení RM.

2. v souvislosti s vývojem čerpání rozpočtu v oblasti péče o zeleň rozpočtové opatření k rozpočtu
roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli rozpočtu Ostatní výdaje spojené s
údržbou zeleně a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Výdaje na zeleň hrazené z
Nadačního fondu ZELENÉ OUSTÍ ve výši 100.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9242
v příloze návrhu usnesení RM.

3. v souvislosti s přijetím dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do
zastupitelstev obcí 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 Volby do zastupitelstva města ve výši 838.000 Kč dle návrhu rozpočtového
opatření č. 9243 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: 30.9.2022



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

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

3010/136/RM/2022 FIN/2 - Vyřazení nedobytné pohledávky z účetní evidence - oprava textu
usnesení
I. Rada města revokuje

své usnesení č. 2951/134/RM/2022, kterým bylo schváleno vyřazení nedobytné pohledávky z účetní
evidence.

II. Rada města bere na vědomí
informaci o tom, že v rámci insolvenčního řízení byla zpeněžena majetková podstata společnosti První
litomyšlská stavební a.s., Havlíčkova 1118, Litomyšl, IČ 66243394 a městu byla uhrazena část ve výši
28.467,36 Kč z pohledávky za společností První litomyšlská stavební a.s., kterou město eviduje jako
smluvní pokutu ve výši 75.000 Kč.

III. Rada města schvaluje
vyřazení pohledávky v hodnotě 46.532,64 Kč, kterou město eviduje za společností První litomyšlská
stavební a.s. z účetní evidence města Ústí nad Orlicí.

IV. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, zajistit vyřazení pohledávky z účetní evidence.

Termín: 30.9.2022

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

3011/136/RM/2022 MPO/1 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda
o umístění stavby - ČEZ Distribuce, a.s. - Wolkerova
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-
2024546/UO 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. 2704/3, 1846/2, 1837/1, 1853/21, 2450/2,
2450/1  a 1846/5 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí, za jednorázovou finanční náhradu 2.662 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: 5.10.2022



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

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

3012/136/RM/2022 MPO/2 - Smlouva o zřízení věcného břemene - p.p.č. 411/6 a 1365/3 vše v
k.ú. Hylváty
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 ░░ L░░░░ ░ Š░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░ , ░░░ P░░░ V░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , H░░░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , M░░░░ F░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , B░░░░
░░ H░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , M░░░░ ░ K░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░ , P░░░░ K░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , V░░░░ ░ M░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , ░░ T░░░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ,
jako oprávněnými. Předmětem smlouvy je věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě - vodovodní
přípojky na p.p.č. 411/6 a 1365/3 vše v k.ú. Hylváty, za jednorázovou finanční náhradu ve výši
1.875,50 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: 5.10.2022

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

3013/136/RM/2022 MPO/3 - Darovací smlouva se zřízením předkupního práva jako věcného
práva - Junák
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy se zřízením předkupního práva jako věcného
práva mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako dárcem a
předkupníkem, a spolkem Junák - český skaut, středisko Orlice Ústí nad Orlicí, z.s., IČO: 15028895, U
Rybníčku 67, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí, jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je darování p.p.č.
1266/5 v k.ú. Hylváty a zřízení věcného předkupního práva k p.p.č. 1266/5, 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 ]

3014/136/RM/2022 MPO/4 - Smlouva o smlouvě budoucí kupní na prodej p.p.č. 2560/4 a
2556/6 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Ústí nad Orlicí,
IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako budoucím prodávajícím, a ░░░ V░░░░
B░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako budoucím kupujícím. Předmětem smlouvy je
budoucí prodej p.p.č. 2556/6 a p.p.č. 2560/4 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí za kupní cenu ve výši 2.934.250
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 ]

3015/136/RM/2022 KR/1 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje
I. Rada města schvaluje

Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární
ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022 - II kolo ve výši 20.000 Kč mezi
Pardubickým krajem IČ: 70892822, Komenského nám. 125, Pardubice, jako poskytovatelem dotace
a Městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, jako příjemcem dotace, dle přílohy
k usnesení RM.  

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Josefu Nykodýmovi

1.1. krizové řízení, administrativně zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 16.9.2022
 
2. Ing. Josefu Nykodýmovi

2.1. krizové řízení, provést řádné vyúčtování přidělené dotace dle smluvního ujednání

Termín: 30.11.2022

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



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

3016/136/RM/2022 SMM/1 - Uzavření nájemní smlouvy a výjimka k uzavření nájemní smlouvy
bez splnění podmínek pro žadatele
I. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy

1. na byt zvláštního určení č. 9, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1434, s O░░░ K░░░░ ░░ ,
nar. ░░░░ ░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░ , ░░░░ ░░░ , do 31. 3. 2023.

II. Rada města schvaluje
výjimku k uzavření nájemní smlouvy bez splnění podmínek pro žadatele

1. na byt č. 12, na adrese Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1169, s J░░░ F░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ ,
trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , do 31. 3. 2023.

III. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

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

Termín: 16.9.2022

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

3020/136/RM/2022 SÚ/4 - Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Orlicí
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit po zohlednění stanovisek dle § 55a odst. 2 písm. d) a e) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
pořízení změny Územního plánu Ústí nad Orlicí na pozemku p.p.č. 365/24 v katastrálním
území Kerhartice nad Orlicí v obci Ústí nad Orlicí. Jedná se o změnu z funkční plochy NS - plochy
smíšené nezastavěného území do funkční plochy VX - výroba a skladování - se specifickým využitím.
Změna bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a a § 55b stavebního zákona.

II. Rada města ukládá
 
1. Petru Marčíkovi

1.1. vedoucímu stavebního úřadu, zajistit předložení návrhu na pořízení změny územního
plánu zastupitelstvu města.

Termín: 12.9.2022

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



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

3021/136/RM/2022 SÚ/5 - Návrh na vydání změny č. 4 regulačního plánu "U Letiště" Ústí nad
Orlicí.
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vydat formou opatření obecné povahy Změnu č. 4 regulačního plánu obytné
plochy "U Letiště" Ústí nad Orlicí, jako příslušnému správnímu orgánu, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, dle přílohy k usnesení RM.
 

II. Rada města ukládá
 
1. Petru Marčíkovi

1.1. vedoucímu stavebního úřadu, zajistit předložení návrhu na vydání změny regulačního
plánu uvedeného v bodě I. tohoto usnesení zastupitelstvu města.

Termín: 12.9.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 1 ]

3022/136/RM/2022 SÚ/6 - Smlouva o poskytnutí finanční dotace na opravu fasády domu č.p.
144 v ulici Komenského v Ústí nad Orlicí
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí finanční dotace na opravu fasády číslo 1/SÚ/2022
mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako poskytovatelem
dotace a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako vlastníky domu. Předmětem smlouvy je
poskytnutí finanční dotace na opravu fasády domu č.p. 144 v ulici Komenského v Ústí nad Orlicí ve výši
39.100,- Kč, dle přílohy k usnesení RM.
 

II. Rada města ukládá
 
1. Petru Marčíkovi

1.1. vedoucímu stavebního úřadu, zajistit předložení smlouvy uvedené v bodě I. tohoto
usnesení zastupitelstvu města.

Termín: 12.9.2022

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

3023/136/RM/2022 TAJ/1 - Informace tajemnice MěÚ o stavu plnění přijatých usnesení za
časové období červen až srpen 2022
I. Rada města bere na vědomí



informaci tajemnice MěÚ o splněných usneseních rady města:
 
RM 126 (23. 5. 2022) - RM 134 (8. 8. 2022):
2791 - 2908, 2910 - 2939, 2941, 2943 - 2947 - 2950, 2952 - 2958.
 
Celkem 164 usnesení.

II. Rada města bere na vědomí
informaci tajemnice MěÚ o usneseních rady města za období červen až srpen 2022, jejichž realizace
není k dnešnímu dni dokončena:
 
z minulé informace (z důvodu termínu):
 

2495/114/RM/2022 SMM/1 - schválení ceníku společnosti TEPVOS, spol. s r.o. (zajištění
osvětlení veřejných prostranství) na rok 2022 - termín do: 31. 12. 2022
2496/114/RM/2022 SMM/2 - schválení ceníku společnosti TEPVOS, spol. s r.o. (svislá světelná
signalizace) na rok 2022 - termín do: 31. 12. 2022
2497/114/RM/2022 SMM/3 - schválení ceníku společnosti TEPVOS, spol. s r.o. (provozování
veřejného WC) na rok 2022 - termín do: 31. 12. 2022
2498/114/RM/2022 SMM/4 - Dodatek č. 4 Smlouvy o správě veřejných pohřebišť a Dodatek
č. 1 k Příkazní smlouvě o zajištění provozu hřbitovů a s tím související evidence - termín do: 31.
12. 2022
2499/114/RM/2022 SMM/5 - Dodatek č. 9 Smlouvy o dílo č. 203004 (provoz sběrného dvora)
včetně schválení nových cen pro rok 2022 - termín do: 31. 12. 2022
2500/114/RM/2022 SMM/6 - schválení ceníku společnosti TEPVOS, spol. s r.o. (seč travnatých
ploch, údržba a provoz fontán) na rok 2022 - termín do: 31. 12. 2022
2511/115/RM/2022 SMM/5 - Návrh plánu hospodářské činnosti, plánu oprav a investic
ne/bytového fondu města pro rok 2022 - termín do: 31. 12. 2022
2529/115/RM/2022 TAJ/1 - Plán kontrolní činnosti MěÚ a MP pro rok 2022 - termín do: 31.
12. 2022
2762/124/RM/2022 SMM/6 - Aktuální plnění plánu hospodářské činnosti správy lesů a
aktualizovaný návrh plánu pro rok 2022 - termín do: 31. 12. 2022

 
nové (z důvodu termínu):

2909/132/RM/2022  ORM/1 -  Prezentace protipovodňových opatření - termín do: 7. 11.
2022
2940/134/RM/2022  OŠKCP/1 - Návrh na poskytnutí individuální dotace do oblasti sportu -
termín do: 15. 9. 2022
2942/134/RM/2022  OŠKCP/3 - Schválení darovacích smluv - ocenění udělovaná městem -
termín do: 30. 9. 2022
2951/134/RM/2022  FIN/2 - Vyřazení nedobytné pohledávky z účetní evidence - termín do:
30. 9. 2022



Usnesení bylo: PŘIJATO

 
Celkem 4 usnesení. 
 

[ 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

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

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 2 4 1
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Záznam o průběhu hlasování ze 136. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 5. 9. 2022
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protinávrh

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

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

3019
nevzniklo

3017
nevzniklo

3023

3018
nevzniklo

3020 3021 3022

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


