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RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ
137. schůze Rady města Ústí nad Orlicí

 konané dne 19.9.2022

3024/137/RM/2022 OSS/1 - Úprava platů ředitelek PO v sociální oblasti
I. Rada města stanovuje

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č.
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů, nařízením vlády 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správ, ve znění
pozdějších předpisů, 

1. plat Mgr. Miluši Kopecké, ředitelce Domova důchodců Ústí nad Orlicí, s účinností od 1.9.2022,
dle přílohy k usnesení RM,

2. plat Mgr. Radce Vaškové, ředitelce CSP města Ústí nad Orlicí, s účinností od 1.9.2022, dle
přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb, zajistit předání platového výměru dle bodu I. tohoto
návrhu usnesení.

Termín: 28.9.2022

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

3025/137/RM/2022 OSS/2 - Souhlas s přijetím věcného daru pro příspěvkovou organizaci
Domov důchodců Ústí nad Orlicí
I. Rada města uděluje

předchozí písemný souhlas s přijetím věcného daru:
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3 ks laviček v ceně 10.230 Kč včetně DPH
II. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb, administrativně zajistit předání souhlasu na základě
tohoto usnesení.

Termín: 23.9.2022

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

3026/137/RM/2022 OŠKCP/1 - Schválení darovacích smluv - Cena starosty města
I. Rada města schvaluje

darovací smlouvu, dle přílohy k usnesení RM, mezi městem Ústí nad Orlicí, IČO 00279676, Sychrova 16,
562 24 Ústí nad Orlicí, jako dárcem a Ing. arch. M░░░░ K░░░░ , nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je peněžitý dar spojený
s udělením ocenění Cena starosty města Ústí nad Orlicí v roce 2022 ve výši 3.000 Kč. Dar je poskytován
obdarovanému za více jak desetiletou činnost městského architekta Ústí nad Orlicí, tedy za přínos na
rozvoji města, zejména pak za spolupráci na přípravě a realizaci záměru revitalizace území bývalé Perly
01. 

II. Rada města schvaluje
darovací smlouvu, dle přílohy k usnesení RM, mezi městem Ústí nad Orlicí, IČO 00279676, Sychrova 16,
562 24 Ústí nad Orlicí, jako dárcem a M░░ S░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░ , jako obdarovanou. Předmětem smlouvy je peněžitý dar spojený s udělením ocenění Cena
starosty města Ústí nad Orlicí v roce 2022 ve výši 3.000 Kč. Dar je poskytován obdarované za
desetiletou svědomitou a pečlivou práci kronikářky města Ústí nad Orlicí. 

III. Rada města schvaluje
darovací smlouvu, dle přílohy k usnesení RM, mezi městem Ústí nad Orlicí, IČO 00279676, Sychrova 16,
562 24 Ústí nad Orlicí, jako dárcem a J░░░ Š░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░ , bytem░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je peněžitý dar spojený
s udělením ocenění Cena starosty města Ústí nad Orlicí v roce 2022 ve výši 3.000 Kč. Dar je poskytován
obdarovanému za nejvýraznější stopu učiněnou v uplynulých padesáti letech v Divadelním spolku
Vicena Ústí nad Orlicí, tedy za všechny režie a role, za odehraná představení a domluvené štace, za
předsedování a papírování, za motivační proslovy a rady, za poznávací výlety, za organizaci věcí
důležitých a do kronik zaznamenávaných, za sponzorské namlouvání a dotahování, za prozkoušené dny,
probdělé noci a těžká rána, za vůli a obětavost, prostě za neoddiskutovatelný přínos a prospěch
ochotnickému divadlu.

IV. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit uzavření
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darovacích smluv, dle bodů I. až III. tohoto usnesení.

Termín: 14.10.2022

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

3027/137/RM/2022 OŠKCP/2 - Úprava platu ředitelům příspěvkových organizací v oblasti
kultury
I. Rada města stanovuje

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č.
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů s účinností od 1.9.2022 plat ředitelce KLUBCENTRA v Ústí nad Orlicí paní Jaroslavě
Martinákové,  dle přílohy k usnesení RM

II. Rada města stanovuje
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č.
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů s účinností od 1.9.2022 plat řediteli Městského muzea v Ústí nad Orlicí PhDr. Radimu
Urbánkovi,  dle přílohy k usnesení RM

III. Rada města stanovuje
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č.
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů s účinností od 1.9.2022 plat ředitelce Městské knihovny  Ústí nad Orlicí PhDr. Janě
Kalouskové,  dle přílohy k usnesení RM

IV. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit
nový platový výměr ředitelkám a řediteli příspěvkových organizací v oblasti kultury, dle
bodu I., II. a III. tohoto usnesení

Termín: 30.9.2022

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

3028/137/RM/2022 OŠKCP/3 - Úprava platu ředitelky Školní jídelny Ústí nad Orlicí, Smetanova
43
I. Rada města stanovuje

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů, s účinností od 1.9.2022 plat dle přílohy k usnesení:
ředitelce Školní jídelny Ústí nad Orlicí, Smetanova 43, paní Nadě Stránské.

II. Rada města ukládá



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit nový
platový výměr ředitelce školní jídelny dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 30.9.2022

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

3029/137/RM/2022 OŠKCP/4 - Souhlas s bezúplatnou výpůjčkou prostor MŠ Lentilka
I. Rada města souhlasí

s bezúplatnou výpůjčkou nevyužívaných prostor v MŠ Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348, včetně
energií, Mateřskému centru MEDVÍDEK, Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Polská 1308, Ústí nad Orlicí, IČO
70156417, za účelem provozu Dětského klubu Fialka na dobu určitou, a to od 1.10.2022 do 31.8.2023.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, informovat
ředitelku mateřské školy o uděleném souhlasu.

Termín: 23.9.2022

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

3030/137/RM/2022 OŠKCP/5 - Souhlas s přijetím darů
I. Rada města souhlasí

1. s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 14.384 Kč Základní školou Ústí nad Orlicí,
Bratří Čapků 1332, IČO 750 18 446, s určením na zajištění obědů v období od 20.9.2022 -
31.12.2022 pro vybrané děti, jejichž rodina je v tíživé finanční situaci. Dar poskytuje WOMEN
FOR WOMEN, o.p.s., Vladislavova 152/4, Praha 4, IČO 242 31 509, dle přílohy k usnesení RM.

2. s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 27.608 Kč Základní školou Ústí nad Orlicí,
Bratří Čapků 1332, IČO 750 18 446, s určením na zajištění obědů v období od 1.1.2023 -
30.6.2023 pro vybrané děti, jejichž rodina je v tíživé finanční situaci. Dar poskytuje WOMEN
FOR WOMEN, o.p.s., Vladislavova 152/4, Praha 4, IČO 242 31 509, dle přílohy k usnesení RM.

3. s přijetím věcného daru v hodnotě 12.000 Kč Základní školou Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků
1332, IČO 750 18 446, jedná se o školní potřeby. Dar poskytuje firma Fruit servis s.r.o.,
Blanická 388/6, Olomouc, Hodolany, 779 00, IČO 292 75 164.

II. Rada města souhlasí
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1. s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 1.876 Kč Základní školou Ústí nad Orlicí,
Komenského 11, IČO 750 18 365, s určením na zajištění obědů v období od 20.9.2022 -
31.12.2022 pro vybrané dítě jehož rodina je v tíživé finanční situaci. Dar poskytuje WOMEN
FOR WOMEN, o.p.s., Vladislavova 152/4, Praha 4, IČO 242 31 509, dle přílohy k usnesení RM.

2. s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 3.654 Kč Základní školou Ústí nad Orlicí,
Komenského 11, IČO 750 18 365, s určením na zajištění obědů v období od 1.1.2023 -
30.6.2023 pro vybrané dítě, jehož rodina je v tíživé finanční situaci. Dar poskytuje WOMEN
FOR WOMEN, o.p.s., Vladislavova 152/4, Praha 4, IČO 242 31 509, dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, informovat
ředitele ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 a ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského 11 o
uděleném souhlasu rady města s přijetím darů dle bodu I. a II. tohoto usnesení.

Termín: 30.9.2022

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

3031/137/RM/2022 OŠKCP/6 - Změna závazných ukazatelů v oblasti školství a rozpočtové
opatření
I. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Jasánek, Ústí nad Orlicí,
Nerudova 136 takto:
Příspěvek na provoz v částce 586.900 Kč.
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují provozní výdaje v závazném ukazateli
Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ Jasánek a snižují se výdaje v závazném ukazateli Rezerva rozpočtu
města ve výši 6.500 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9261 v příloze usnesení.

III. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

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

Termín: 30.9.2022
 
2. Ing. Petře Brejšové
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2.1. vedoucí finančního odboru, realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu II. tohoto
usnesení.

Termín: 30.9.2022

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

3032/137/RM/2022 FIN/1 - Návrh rozpočtových opatření
I. Rada města schvaluje

1. v souvislosti s novelou Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují
výdaje v závazných ukazatelích:

Osobní výdaje městského úřadu ve výši 1.575.850 Kč
Městská policie ve výši 275.752 Kč
Prevence kriminality ve výši 8.327 Kč.

a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu města ve výši 1.859.929 Kč
dle návrhu rozpočtového opatření č. 9246 v příloze návrhu usnesení RM.

2. v souvislosti s vývojem čerpání rozpočtu v oblasti úroků z úvěrů (zvyšování úrokové sazby)
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli
rozpočtu Úroky z úvěrů a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu
města ve výši 1.000.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9250 v příloze návrhu
usnesení RM.

3. souvislosti s přijetím dotace na pořízení elektrocentrály pro hasiče v Hylvátech rozpočtové
opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují příjmy v závazném ukazateli Dotace přijaté a
zároveň se zvyšuje závazný ukazatel Rezerva rozpočtu města ve výši 25.000 Kč dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9252 v příloze návrhu usnesení RM.

4. v rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se snižují příjmy v závazných ukazatelích
rozpočtu:

Dotace pro město (přijaté) ve výši 2.000 Kč 
Dotace na Halu Švach ve výši 3.928,87 Kč

a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu města ve výši 5.928,87 Kč
dle návrhu rozpočtového opatření č. 9254 v příloze návrhu usnesení RM.

5. v souvislosti s vývojem čerpání rozpočtu v oblasti péče o zeleň rozpočtové opatření k rozpočtu
roku 2022, kterým se zvyšují neinvestiční  výdaje a zároveň se snižují investiční výdaje v



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

závazném ukazateli rozpočtu Výsadby zeleně navazující na investiční akce ORM ve výši 50.000
Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9255 v příloze návrhu usnesení RM.

6. v souvislosti s vývojem plnění příjmů rozpočtu rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022,
kterým se zvyšují příjmy v závazných ukazatelích rozopočtu:

Odvody za odnětí půdy z ZPF ve výši 99.194 Kč
Příjmy z pojistného plnění ve výši 4.806 Kč

a zároveň se snižují příjmy v závazném ukazateli rozpočtu  Poplatek za užívání veřejn.
prostranství ve výši 104.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9256 v příloze návrhu
usnesení RM.

7. v souvislosti se správným rozpočtovým zařazením doplatku výdajů na retenční nádrž u DDM
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují investiční  výdaje a zároveň se
snižují neinvestiční výdaje v závazném ukazateli rozpočtu Dům dětí a mládeže - výstavba a
vybavení (dofinancování) ve výši 50.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9259 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

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

3033/137/RM/2022 MPO/1 - Záměr výpůjčky - Z-Box - Černovír u Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje

záměr výpůjčky části st.p.č. 68 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí za účelem umístění automatu sloužícího
k vydávání zásilek a poskytování dalších služeb (Z-BOX) společnosti Zásilkovna s.r.o., Českomoravská
2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, dle přílohy k usnesení a ve znění připomínek RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

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

Termín: 30.9.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
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3034/137/RM/2022 MPO/2 - Výpověď nájemní smlouvy - trhy
I. Rada města bere na vědomí

ukončení nájemní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad
Orlicí,  jako pronajímatelem a Petrem Konopkem, IČ: 88050289, Klášterecká Lhota, 543 71 Hostinné,
jako nájemcem za účelem pořádání farmářských trhů.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

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

Termín: 30.9.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

3035/137/RM/2022 SMM/1 - Prodloužení nájemních smluv
I. Rada města schvaluje

prodloužení nájemních smluv

1. na byt zvláštního určení č. 5, na adrese Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 105, s I░░░░ M░░░ ,
nar. ░░░░ ░░ , zastoupenou opatrovníkem Městem Ústí nad Orlicí, do 30. 9. 2023.

2. na byt zvláštního určení č. 7, na adrese Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 105, s M░░  P░░░░ ░ ,
nar. ░░░░ ░░ , do 30. 9. 2024. 

3. na byt č. 12, na adrese Ústí nad Orlicí, Sv. Čecha 1108, s K░░░░ H░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░
, do 30. 9. 2024.

4. na byt č. 11, na adrese Ústí nad Orlicí, Sv. Čecha 1109, s P░░░ B░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ ,
do 30. 9. 2024.

5. na byt č. 1, na adrese Ústí nad Orlicí, Sv. Čecha 1110, s V░░░░ ░ V░░░░ , nar. ░░░░ ░░░ ,
do 30. 9. 2024. 

6. na byt č. 7, na adrese Ústí nad Orlicí, Letohradská 1417, s J░░░ L░░░░ , nar. ░░░░ ░ , do
30. 9. 2024. 

7. na byt č. 8, na adrese Ústí nad Orlicí, Letohradská 1417, s V░░░ Š░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░
, do 30. 9. 2024. 

8. na byt zvláštního určení č. 19, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1432, s J░░░  M░░░░ ░ ,
nar. ░░░░ ░░░ , do 30. 9. 2024.



9. na byt zvláštního určení č. 18, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1433, s I░░░░ M░░░░ ░ ,
nar. ░░░░ ░░ , do 30. 9. 2024.

10. na byt zvláštního určení č. 2, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1434, s M░░░░ ░ B░░░░ ░
, nar. ░░░░ ░ , do 30. 9. 2024.

11. na byt zvláštního určení č. 19, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1434, s R░░░░ K░░░░ ,
nar. ░░░░ ░░░ ,  do 30. 9. 2024.

12. na byt zvláštního určení č. 4, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1501, s T░░░░ Č░░░░ ░░ ,
nar. ░░░░ ░░ , do 30. 9. 2024.

13. na byt zvláštního určení č. 20, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1501, s J░░░ L░░░░ ░░ ,
nar. ░░░░ ░░ , do 31. 3. 2023.

14. na byt zvláštního určení č. 3, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1502, s J░░░ Z░░░░ ░░ ,
nar. ░░░░ ░░░ ,  do 30. 9. 2024.

15. na byt zvláštního určení č. 8, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1502, s E░░ S░░░░ ░░ ,
nar. ░░░░ ░ , do 30. 9. 2024.

16. na byt zvláštního určení č. 5, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1503, s M░░░░ T░░░░ ░░ ,
nar. ░░░░ ░░░ , do 30. 9. 2024. 

17. na byt č. 3, na adrese Ústí nad Orlicí, Třebovská 50, s J░░░░ ░ R░░░░ ░░░ , nar. ░░░░
░░ ,  do 31. 3. 2023.

18. na byt č. 6, na adrese Ústí nad Orlicí, Třebovská 128, s H░░░░ S░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░ ,
do 30. 9. 2024.

19. na stabilizační byt č. 11, na adrese Ústí nad Orlicí, Dukelská 300, s K░░░░ Š░░░░ ░ , nar.
░░░░ ░░░ , do 30. 9. 2024.

20. na byt č. 15, na adrese Ústí nad Orlicí, Dukelská 300, s B░░░░ ░ D░░░░ , nar. ░░░░ ░░ ,
do 30. 9. 2024.

21. na byt č. 5, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 215, s M░░ K░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░ , do 31.
3. 2023.

22. na byt č. 5, na adrese Ústí nad Orlicí, Lukesova 412, s K░░░░ ░░ M░░░ , nar. ░░░░ ░░ ,
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do 30. 9. 2024.

23. na byt č. 4, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Rámech 207, s I░░░░ L░░░░ ░ , nar.░░░░ ░░ ,
do 31. 12. 2022.

24. na byt č. 9, na adrese Ústí nad Orlicí, Sv. Čecha 1108, s I░░░ N░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ ,
do 31. 12. 2022.

25. na byt č. 8, na adrese Ústí nad Orlicí, Sv. Čecha 1109, s J░░░░ ░ Z░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░
, do 31. 12. 2022.

26. na byt č. 6, na adrese Ústí nad Orlicí, Pražská 77, s R░░░░ Č░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░░ , a
B░░░░ Č░░░░ ░░░ , nar. ░░░░ ░░░ , do 30. 9. 2023.

27. na byt č. 12, na adrese Ústí nad Orlicí, Mazánkova 1205, s M░░░░ ░ Z░░░░ ░ , nar. ░░░░
░ , do 31.12.2022.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

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

Termín: 30.9.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

3036/137/RM/2022 SMM/2 - Uzavření nájemních smluv
I. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy

1. na byt č. 1, na adrese Ústí nad Orlicí, Staré Oldřichovice 12, se S░░░ D░░░░ ░░ , nar. ░░░░
░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , do 30. 9. 2023.

2. na byt č. 16, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 215, s J░░░ P░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░ , trvale
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , do 31. 12. 2022. 

3. na byt č. 2, na adrese Ústí nad Orlicí, Sv. Čecha 1109, s P░░░ Č░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , do 31. 12. 2022.

4. na byt zvláštního určení č. 12, na adrese Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 105, s P░░░ P░░░░
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░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2022.  

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

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

Termín: 30.9.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

3037/137/RM/2022 SMM/3 - Smlouva o spolupráci při údržbě pozemkové parcely
I. Rada města schvaluje

smlouvu o spolupráci při údržbě pozemkové parcely mezi Městem Ústí nad Orlicí, se sídlem Sychrova
16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, zast. společností TEPVOS, spol. s r.o., se sídlem
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 25945793, zast. jednatelem Ing. Václavem Knejpem,
na straně jedné, a panem ░░░░ ░░░░ , M░░░░ A░░░░ , nar. ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ , na straně druhé, dle přílohy k usnesení RM. 

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit uzavření smlouvy dle tohoto usnesení. 

Termín: 31.10.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

3038/137/RM/2022 ORM/1 - Smlouva č. Z_S24_12_8120083444 o realizaci přeložky
I. Rada města schvaluje

smlouvu č. Z_S24_12_8120083444 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, v předpokládané ceně 154.484,- Kč bez
DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Budovy č.p.
219 a 1405 a snižují výdaje v závazném ukazateli ul. Jana a Josefa Kovářů ve výši 160.000 Kč dle
návrhu rozpočtového opatření č. 9260/2022 v příloze usnesení RM. 

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

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

Termín: 30.9.2022
IV. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 23.9.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

3039/137/RM/2022 ORM/2 - Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. ORM/2102/1/2022 - Přístavba
hasičské zbrojnice Černovír
I. Rada města schvaluje

dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. ORM/2102/1/2022 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova
16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností REKOP s.r.o., IČ: 27499499, Průmyslová
1895/1, 568 02 Svitavy, jako zhotovitelem akce Přístavba hasičské zbrojnice Černovír, kterým se
navyšuje celková cena díla o 451.132,71 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 Hasičská
zbrojnice Černovír - přístavba a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Ulice Jana a Josefa
Kovářů a ulice Zeinerova - rekonstrukce, v celkové výši 460.000,00 Kč dle návrhu rozpočtového
opatření č. 9258 v příloze usnesení RM.

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

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

Termín: 30.9.2022
IV. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 30.9.2022
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[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

3040/137/RM/2022 ORM/3 - Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. ORM/1904/6/2022 - Obnova
hřbitovní kaple Zmrtvýchvstání Páně v Knapovci
I. Rada města schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. ORM/1904/6/2022 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova
16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností DRAGUN spol. s r.o., IČ: 06334091, se
sídlem č.p. 71, 344 01 Tlumačov, jako zhotovitelem akce "Obnova hřbitovní kaple Zmrtvýchvstání Páně
v Knapovci", kterým se navyšuje celková cena díla o 93.130,49 Kč včetně 21% DPH na celkových
991.366,85 Kč, 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: 30.9.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

3041/137/RM/2022 ORM/5 - Návrh rozpočtových opatření v ORJ 001
I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují neinvestiční výdaje v závazném ukazateli
Komunikace a chodníky - opravy a drobné investiční akce a zároveň snižují investiční výdaje v tomtéž
závazném ukazateli ve výši 140.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9262 v příloze usnesení.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 26.9.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

3042/137/RM/2022 OKT/1 - Návrh na schválení rozpočtového opatření - OKT
I. Rada města schvaluje

1. rozpočtové opatření ve schváleném rozpočtu kanceláře tajemníka na rok 2022, kterým se
snižují výdaje závazného ukazatele ORJ 009 REZERVA ODBORU KANCELÁŘ TAJEMNÍKA a
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zároveň se navyšují výdaje v závazném ukazateli ORJ 009 ÚŘAD - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ ve
výši 60.000 Kč, dle Návrhu na změnu rozpočtu č. 9248/2022, který je přílohou k usnesení RM.

2. rozpočtové opatření ve schváleném rozpočtu kanceláře tajemníka na rok 2022, kterým se
snižují výdaje závazného ukazatele ORJ 009 ÚŘAD - MATERIÁL ve výši 80.000 Kč a zároveň se
navyšují výdaje v závazném ukazateli ORJ 009 ÚŘAD - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ ve výši 80.000
Kč, dle Návrhu na změnu rozpočtu č. 9248/2022, který je přílohou k usnesení RM.

3. rozpočtové opatření ve schváleném rozpočtu kanceláře tajemníka na rok 2022, kterým se
snižují výdaje závazného ukazatele ORJ 009 ÚŘAD - ZAŘÍZENÍ ve výši 45.000 Kč a zároveň se
navyšují výdaje v závazném ukazateli ORJ 009 ÚŘAD - OBČERSTVENÍ A  POHOŠTĚNÍ ve výši
15.000 Kč, v závazném ukazateli ORJ 009 ZAJIŠTĚNÍ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
ve výši 10.000 Kč a v závazném ukazateli ORJ 009 ÚŘAD - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ ve výši
20.000 Kč, dle Návrhu na změnu rozpočtu č. 9248/2022, který je přílohou k 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, dle přílohy k usnesení RM.

Termín: 23.9.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

3043/137/RM/2022 OKT/3 - Vyhodnocení nákupu elektřiny na ČMKBK na rok 2023 pro město
Ústí nad Orlicí, jím zřízené organizace a založenou společnost
I. Rada města bere na vědomí

výsledek Burzovního shromáždění realizovaného dne 26.08.2022 při obchodování elektrické energie na
Českomoravské komoditní burze Kladno v napěťové hladině nízkého napětí, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města rozhoduje
na základě výsledku Burzovního shromáždění ze dne 26.08.2022 při obchodování elektrické energie v
napěťové hladině nízkého napětí na Českomoravské komoditní burze Kladno o výběru nejvhodnější
nabídky a uzavření závěrkových listů na zajištění sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové
hladině nízkého napětí na období roku 2023 pro město Ústí nad Orlicí, jím zřízené organizace a
založenou společnost s dodavatelem EP ENERGY TRADING, a.s., se sídlem Klimentská 46, 110 02 Praha
1, IČ: 27386643, dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města schvaluje
Závěrkový list č. EL-20220826-2894-1 jako výsledek Burzovního shromáždění realizovaného na
Českomoravské komoditní burze Kladno dne 26.08.2022 mezi městem Ústí nad Orlicí, se sídlem
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676 jako odběratelem a společností EP ENERGY
TRADING, a.s., se sídlem Klimentská 46, 110 02 Praha 1, IČ: 27386643 jako dodavatelem, jehož
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předmětem je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině
nízkého napětí do odběrných míst odběratele s termínem dodávky od 1.1. 2023 do 31.12.2023, dle
přílohy k usnesení RM.

IV. Rada města ukládá
 
1. Bc. Radomíře Hájkové

1.1. vedoucí kanceláře tajemníka, administrativně zajistit plnění povinností vyplývajících
z tohoto usnesení.
 

Termín: 30.9.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

3044/137/RM/2022 OKT/4 - Informační koncepce města Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje

aktualizovanou Informační koncepci města Ústí nad Orlicí, která ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o
informačních systémech veřejné správy stanovuje dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality a bezpečnosti
spravovaných informačních systémů a vymezuje obecné principy jejich pořizování, vytváření a
provozování.
 

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Čajkovi

1.1. zajistit aplikaci aktualizované informační koncepce, uvedené v bodu I. tohoto usnesení, v
praktické činnosti oddělení informatiky

Termín: 30.9.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, 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
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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
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č. usn./2022
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Petr Hájek x x x x x x

Jiří Preclík x x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x x

Matouš Pořický x x x x x x

Anna Škopová x x x x x x

Luboš Bäuchel x x x x x x

Jan Pokorný x x x x x x

7 7 7 7 7 7
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Záznam o průběhu hlasování ze 137. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 19. 9. 2022
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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

Petr Hájek x x x x

Jiří Preclík x x x x

Pavel Svatoš x x x x

Matouš Pořický x x x x

Anna Škopová x x x x

Luboš Bäuchel x x x x

Jan Pokorný x x x x

7 7 7 7
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Legenda:  A  - ano;  N - ne;  Z - zdržel/a se;  CH - chyběl/a


