
RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ
140. schůze Rady města Ústí nad Orlicí

 konané dne 3.10.2022

3049/140/RM/2022 OSS/1 - Dodatky č. 2 ke Smlouvám o poskytnutí účelové dotace na
podporu sociálních služeb
I. Rada města schvaluje

Dodatky č. 2 ke Smlouvám o poskytnutí účelových dotací v dotačním řízení na podporu sociálních
služeb na rok 2022 poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve
znění pozdějších předpisů, mezi poskytovatelem, kterým je Pardubický kraj, se sídlem
Komenského  náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822, DIČ: CZ 708928822, zastoupeným JUDr.
Martinem Netolickým Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje na straně jedné a příjemcem, kterým je
Město Ústí nad Orlicí, se sídlem  Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, zastoupeným
Petrem Hájkem, starostou města, na straně druhé, pro:

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

2. příspěvkovou organizaci Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí, se sídlem Na Pláni 1343,
Ústí nad Orlicí na zajištění sociální služby pečovatelská služba formou příspěvku na provoz ve
výši 706.000 Kč. 

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

4. příspěvkovou organizaci Domov důchodců Ústí nad Orlicí, se sídlem Cihlářská 761, Ústí nad
Orlicí na zajištění sociální služby domov se zvláštním režimem formou příspěvku na provoz ve
výši 1.865.000 Kč. 



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

6. příspěvkovou organizaci Domov důchodců Ústí nad Orlicí, se sídlem Cihlářská 761, Ústí nad
Orlicí na zajištění sociální služby odborné sociální poradenství formou příspěvku na provoz ve
výši  15.000 Kč. 

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 Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí:
 
Příspěvek na provoz z účelové dotace poskytnuté Pardubickým krajem na podporu poskytování
sociálních služeb:
Pečovatelská služba ............................. 7.191.000 Kč
Týdenní stacionář................................. 2.536.000 Kč
 
Ostatní ukazatele zůstávají beze změny. 

III. 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 ....................167.000 Kč
Domov se zvláštním režimem .............. 11.110.000 Kč
Domov pro seniory................................13.816.000 Kč
Odlehčovací služba..................................  681.000 Kč
 
Ostatní ukazatele zůstávají beze změny. 
 

IV. Rada města schvaluje
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 5.395.000 Kč a zároveň se zvyšují výdaje v závazných ukazatelích rozpočtu

    Příspěvek Domov důchodců ve výši 1.132.000 Kč
    Příspěvek Centrumu sociální péče ve výši 4.263.000 Kč

dle návrhu rozpočtového opatření č. 9270 v příloze návrhu usnesení RM.



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

V. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb, administrativně zajistit schválení a odeslání dodatků č.
2 a následně předat změnu závazných ukazatelů a  vyplatit poskytnuté dotace dle návrhu
usnesení I., II., III.

Termín: 31.10.2022
VI. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, zajistit  rozpočtové opatření dle návrhu usnesení IV.

Termín: 31.10.2022

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

3050/140/RM/2022 OSS/2 - Řízení o pozůstalosti - majetek nepatrné hodnoty
I. Rada města souhlasí

se zastavením pozůstalostního řízení po panu J░░░ K░░░░ ,  nar. ░░░░ ░░ , posledně bytem ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  a vydáním jím zanechaného majetku nepatrné hodnoty Městu Ústí nad Orlicí
jako vypraviteli pohřbu dle § 154 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění
pozdějších předpisů, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb, zajistit veškeré úkony k vypořádání se s majetek
nepatrné hodnoty dle usnesení notářky a informovat o tom finanční odbor. 

Termín: 31.1.2023

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

3051/140/RM/2022 TAJ/1 - Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva města
I. Rada města vydává

v souladu s ustanovením § 56 odst. 2) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, "Osvědčení o nastoupení do funkce člena
zastupitelstva města" pro pana Ing. Radima Jirouta, MBA, LL.M., který do funkce člena Zastupitelstva
města Ústí nad Orlicí nastoupil dne 30. 9. 2022.

II. Rada města ukládá



Usnesení bylo: PŘIJATO

 
1. Mgr. Gabriele Mánkové

1.1. tajemnci Městského úřadu zajistit předání Osvědčení, dle bodu I.

Termín: 17.10.2022

[ 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

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

6 1 6 1 6 1 6 1

Záznam o průběhu hlasování ze 140. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 3. 10. 2022

3049Program 3050 3051

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


