
RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ
141. schůze Rady města Ústí nad Orlicí

 konané dne 10.10.2022

3052/141/RM/2022 OSS/1 - Individuální dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a
zdravotnictví (Burza filantropie 2022)
I. Rada města schvaluje

na základě podaných žádostí rozdělení individuálních účelových finančních dotací z Burzy filantropie
2022 včetně požadovaných výjimek a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací dle
vzorové smlouvy uvedené v příloze:

1. částku 5.000 Kč pro Oblastní charitu Ústí nad Orlicí, IČO 44468920, na projekt Kvalitní zajištění
péče pořízením automobilu do služby Osobní asistence, z toho 5.000 Kč na investiční náklady -
pořízení majetku,

2. částku 3.000 Kč pro KONTAKT Ústí nad Orlicí, o.p.s., IČO 61239488, na projekt Linka důvěry -
Vždy při ruce, 

3. částku 6.000 Kč pro Rodinné Integrační Centrum z.s., IČO 27026728, na projekt Sám za sebe
na pobytu, z toho 5.000 Kč na stravné. 

4. částku 7.000 Kč pro Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s., IČO 25918974, na projekt Neutíkej - dá
se to řešit, z toho 7.000 Kč na osobní náklady,

5. částku 4.000 Kč pro Péči o duševní zdraví, z.s., IČO 64242218, na projekt Baví nás zdraví!,

6. částku 5.000 Kč pro CEDR Pardubice, o.p.s., IČO 27547850, na projekt Obchůdek
DROBNORADOST bude přinášet nejen radost, z toho 5.000 Kč na investiční náklady - pořízení
majetku,
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7. částku 5.000 Kč pro Rytmus Východní Čechy, o.p.s., IČO 27516733, na projekt Teď už si
poradím, 

8. částku 5.000 Kč pro Školu pro mě, z.s., IČO 06619126, na projekt Venkovní učebna Školy pro
mě na zahradě ZŠ Bří Čapků, 

9. částku 4.000 Kč pro Rodinné centrum Srdíčko, z.s., IČO 27052982, na projekt Kroužky pro
všechny. 

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se upravují jednotlivé položky závazného ukazatele
Individuální dotace soc. služby, dle rozdělení finančních prostředků na jednotlivé individuální dotace, v
celkové výši 44.000 Kč a zároveň se snižují výdaje v závazných ukazatelích rozpočtu Individuální dotace
soc.  služby a Rezerva na dotace, dle návrhu rozpočtového opatření č. 9278/2022 v příloze usnesení
RM. 

III. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb, zajistit administrativní úkony spojené s realizací
schválených smluv o poskytnutí dotací.

Termín: 1.12.2022
 
2. Ing. Petře Brejšové

2.1.
vedoucí finančního odboru, realizovat schválené rozpočtové opatření uvedené v bodě
II. tohoto usnesení.

Termín: 14.10.2022

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

3053/141/RM/2022 OŠKCP/1 - Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí individuální dotace - SK
Karate Ústí nad Orlicí, z.s.
I. Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtových prostředků města Ústí nad Orlicí,
jehož předmětem je změna účelu, resp. názvu projektu u poskytnuté individuální neinvestiční finanční
dotace z rozpočtu města 2022 ve výši 30.000 Kč spolku SK Karate Ústí nad Orlicí, z.s., IČO 26652480,
sídlem Na Štěpnici 1208, 562 06 Ústí nad Orlicí, na projekt "Velká cena města Ústí nad Orlicí", dle příloh
k usnesení. Nový účel poskytnuté dotace: "Ústecký soptík, 1. ročník závodů karate pro děti od 7 do 13
let - dvě kola".

II. Rada města ukládá
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1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace zajistit
uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle bodu I. tohoto
usnesení.

Termín: 31.10.2022

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

3054/141/RM/2022 OŠKCP/2 - Souhlas zřizovatele s posílením fondu investic z rezervního
fondu - DDM Duha
I. Rada města souhlasí

s posílením fondu investic z rezervního fondu Domu dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí, 17. listopadu
1600, a to ve výši 30.000 Kč.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, informovat
ředitelku DDM Duha o souhlasu s posílením fondu investic z rezervního fondu.

Termín: 21.10.2022

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

3055/141/RM/2022 OŠKCP/3 - Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v oblasti
kultury a související rozpočtové opatření
I. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů na rok 2022 pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Ústí nad Orlicí
takto:
Příspěvek na provoz ve výši 9.580.195 Kč
Maximální limit prostředků na platy zaměstnanců ve výši 3.844.732 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

II. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů na rok 2022 pro příspěvkovou organizaci KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí
takto:
Příspěvek na provoz ve výši 10.889.751 Kč
Maximální limit prostředků na platy zaměstnanců ve výši 2.735.880 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

III. Rada města schvaluje
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změnu závazných ukazatelů na rok 2022 pro příspěvkovou organizaci Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
takto:
Příspěvek na provoz ve výši 7.835.136 Kč
Maximální limit prostředků na platy zaměstnanců ve výši 3.475.672 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

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

Příspěvková organizace Městská knihovna Ústí nad Orlicí ve výši 181.195 Kč
Příspěvková organizace KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí ve výši 76.051 Kč
Příspěvková organizace Městské muzeum v Ústí nad Orlicí ve výši 152.536 Kč

a snižují provozní výdaje v závazném ukazateli Rezerva finančního odboru ve výši 409.782 Kč, dle
návrhu rozpočtového opatření č. 9273 v příloze usnesení RM.

V. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace realizovat
schválenou změnu závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím v oblasti kultury dle
bodu I. až III. tohoto usnesení.

Termín: 31.10.2022
 
2. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 14.10.2022

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

3056/141/RM/2022 OŠKCP/4 - Změna závazných ukazatelů PO v oblasti školství a rozpočtové
opatření
I. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Klubíčko, Ústí nad Orlicí,
Dělnická 67 takto:
Příspěvek na provoz v částce 2.001.300 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

II. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí, 17.
listopadu 1600 takto:
Příspěvek na provoz v částce 1.852.588 Kč
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Ostatní ukazatele zůstávají beze změny.
III. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují provozní výdaje v závazných ukazatelích:

Příspěvková organizace MŠ Klubíčko ve výši 158.000 Kč
Příspěvková organizace DDM Duha ve výši 9.288 Kč

a snižují se provozní výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu města ve výši 167.288 Kč dle
návrhu rozpočtového opatření č. 9277 v příloze usnesení.

IV. 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.a II. tohoto usnesení.

Termín: 31.10.2022
 
2. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 21.10.2022

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

3057/141/RM/2022 OŠKCP/5 - Souhlas s přijetím finančních darů
I. Rada města souhlasí

1. s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 27.783 Kč Základní školou Ústí nad Orlicí,
Třebovská 147, IČO 750 18 527, s určením na zajištění obědů v období od 11.10.2022 do
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 66.906 Kč Základní školou Ústí nad Orlicí,
Třebovská 147, IČO 750 18 527, s určením na zajištění obědů v období od 1.1.2023 do
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.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, informovat
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ředitele ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská 147 o uděleném souhlasu rady města s
přijetím darů dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 28.10.2022

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

3058/141/RM/2022 OŠKCP/6 - Program regenerace MPZ na rok 2022 - dotace z rezervy
programu na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury, smlouva o poskytnutí dotace
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit, na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č.j. MK 50706/2022 OPP
ze dne 29.srpna 2022 v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón 2022, poskytnutí finanční dotace Římskokatolické farnosti - děkanství Ústí nad Orlicí,
IČO 47501103, Kostelní 19, Ústí nad Orlicí, ve výši 450.000 Kč, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, předložit ke
schválení zastupitelstvu města uzavření veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace, dle
bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 12.12.2022

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

3059/141/RM/2022 OŠKCP/7 - Jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na místo
ředitele/ředitelky ŠJ Ústí nad Orlicí, Smetanova 43
I. Rada města jmenuje

v souladu s vyhláškou číslo 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve
znění pozdějších předpisů, předsedu a další členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení
pracovního místa ředitele/ředitelky Školní jídelny Ústí nad Orlicí, Smetanova 43:
 
Petr Hájek, předseda komise, určený zřizovatelem,
Ing. Lucie Felgrová, členka komise, určená zřizovatelem,
Ing. Bc., Vladimír Štefančík, MBA, člen komise, určený ředitelem krajského úřadu,
Pavlína Tovtiková, členka komise, určená ČŠI,
Mgr. Luboš Mikyska, člen komise, určený ČŠI,
Naďa Stránská, členka komise, zaměstnanec PO určený zřizovatelem,
Mgr. Jaroslav Loučka, člen komise, školní inspektor ČŠI.
 

II. Rada města ukládá
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1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit činnost
konkursní komise jmenované dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 31.10.2022

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

3060/141/RM/2022 OŠKCP/8 - 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 Klubíčko Ústí nad
Orlicí, ve 4. třídě na maximální počet 27 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: 31.10.2022

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

3061/141/RM/2022 OKT/1 - Návrh na schválení rozpočtových opatření - OKT
I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření ve schváleném rozpočtu na rok 2022, kterým se snižují výdaje v
závazném ukazateli Rezervy rozpočtu města ve výši 133.000 Kč a zároveň se navyšují výdaje v
závazných ukazatelích:

Provoz městského úřadu - ostatní služby ve výši 30.000 Kč v souvislosti s nárůstem administrativy
při řešení dopravních přestupků,
Volby do zastupitelstva města ve výši 90.000 Kč v souvislosti se zvýšenými výdaji na přípravu
voleb
Provoz městského úřadu - občerstvení a ostatní pohoštění ve výši 13.000 Kč v souvislosti s
konáním akce pro zaměstnance před koncem roku 2022,

vše dle Návrhu na změnu rozpočtu č. 9276/2022, který je přílohou k usnesení RM.
 

II. Rada města ukládá
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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: 14.10.2022

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

3062/141/RM/2022 DSS/1 - Příspěvek na provozování cyklobusů na území Pardubického kraje
v období od 28.05.2022 do 30.09.2022
I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od
28.05.2022 do 30.09.2022 a úhradě nákladů s tím spojených ve výši 20.000 Kč.

II. Rada města ukládá
 
1. lic. Jaroslavu Škarkovi

1.1. vedoucímu odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend, administrativně
zajistit podpisy smlouvy uvedené v bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 30.11.2022

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

3063/141/RM/2022 FIN/1 - Návrh rozpočtových opatření
I. Rada města schvaluje

1. souvislosti s přijetím dotace na regeneraci městské památkové rezervace a městské památkové
zóny rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují příjmy v závazném ukazateli
Dotace přijaté a zároveň se zvyšují výdaje závazném ukazateli Dotace na spoluúčast v
Programu regenerace MPZ ve výši 450.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9263
v příloze návrhu usnesení RM.

2. 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 99.200 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9264 v příloze návrhu usnesení RM.

3. souvislosti s přijetím dotace na provoz informačního centra rozpočtové opatření k rozpočtu
roku 2022, kterým se zvyšují příjmy v závazném ukazateli Dotace přijaté a zároveň se zvyšují
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výdaje závazném ukazateli Provoz informačního centra včetně nákupu zboží ve výši 96.131 Kč
dle návrhu rozpočtového opatření č. 9265 v příloze návrhu usnesení RM.

4. v souvislosti s připravovavnými výměnami baterií varovného systému rozpočtové opatření k
rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Varovný systém a zároveň
se snižují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu města ve výši 50.000 Kč dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9267 v příloze návrhu usnesení RM.

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

Zřízení služebnosti (věcná břemena) ve výši 150.000 Kč
Správní činnosti - občanské průkazy, pasy - správní poplatky a sankce ve výši 70.000 Kč
Další poplatky (odvody za odnětí půdy z ZPF) ve výši 130.000 Kč
Ostatní příjmy finančního odboru (přijaté sankce) ve výši 28.500 Kč
Požární stanice - Černovír čp. 89 (přijetí pojistné náhrady) ve výši 11.200 Kč

a zároveň se snižují příjmy v závazných ukazatelích rozpočtu  

Daň z hazardních her - ostatní hazardní hry kromě technických ve výši 189.700 Kč
Místní poplatky (poplatek z veřejného prostranství) ve výši 200.000 Kč

dle návrhu rozpočtového opatření č. 9268 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: 31.10.2022

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

3064/141/RM/2022 FIN/2 - Pravidla řízení příspěvkových organizací zřízených městem Ústí
nad Orlicí
I. Rada města vydává

Pravidla řízení příspěvkových organizací zřízených městem Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení.
II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, zajistit seznámení ředitelů příspěvkových organizací s
přijatými pravidly.



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Termín: 31.10.2022

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

3065/141/RM/2022 FIN/3 - Pravidla procesu schvalování účetních závěrek příspěvkových
organizací zřízených městem Ústí nad Orlicí
I. Rada města vydává

Pravidla procesu schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městem Ústí nad
Orlicí, dle přílohy k usnesení.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, zajistit seznámení ředitelů příspěvkových organizací s
přijatými pravidly.

Termín: 31.10.2022

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

3066/141/RM/2022 MPO/2 - Záměr pronájmu části p.p.č. 326/1 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí
I. Rada města schvaluje

záměr pronájmu části p.p.č. 326/1 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí na základě žádosti P░░ Š░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░ , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

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

Termín: 31.10.2022

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

3067/141/RM/2022 MPO/3 - Záměr pronájmu p.p.č. 161 a p.p.č. 1275/2 vše v k.ú. Hylváty
I. Rada města schvaluje

záměr pronájmu p.p.č. 161 a p.p.č. 1275/2 vše v k.ú. Hylváty na základě žádosti M░░░░ a J░░░
Z░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

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



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Termín: 31.10.2022

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

3068/141/RM/2022 MPO/4 - Záměr prodeje části p.p.č. 345/13 a části p.p.č. 345/5 vše v k.ú.
Hylváty
I. Rada města schvaluje

záměr prodeje části p.p.č. 345/13 a části p.p.č. 345/5 vše v k.ú. Hylváty na základě žádosti J░░░
S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

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

Termín: 31.10.2022

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

3069/141/RM/2022 MPO/5 - Záměr prodeje p.p.č. 2329/4 a p.p.č. 3084 vše v k.ú. Ústí nad
Orlicí
I. Rada města neschvaluje

záměr prodeje p.p.č. 2329/4 a p.p.č. 3084 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí na základě žádosti L░░░ a M░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

1.1. majetkoprávní odbor, informovat žadatele o rozhodnutí rady města. 

Termín: 31.10.2022

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

3070/141/RM/2022 MPO/6 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda
o umístění stavby - ČEZ Distribuce, a.s. - Královéhradecká
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-
2025072 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



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

břemene na umístění zařízení distribuční soustavy na p.p.č. 423/3 v k.ú. Ústí nad Orlicí,
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: 10.11.2022

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

3071/141/RM/2022 MPO/7 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda
o umístění stavby - ČEZ Distribuce, a.s. - Černovír
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-
2024408/SOBS VB/1 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. 648/1 v k.ú. Černovír u Ústí nad
Orlicí, za jednorázovou finanční náhradu 9.801 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: 10.11.2022

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

3072/141/RM/2022 MPO/8 - Smlouva o nájmu nemovité věci - p.p.č. 250/4 v k.ú. Kerhartice
nad Orlicí
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 Z░░░░ K░░░ H░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░ , jako nájemcem. Předmětem smlouvy je pronájem části p.p.č. 250/4 v obci Ústí nad Orlicí
a k.ú. Kerhartice nad Orlicí za nájemné ve výši 200 Kč/rok, dle přílohy k usnesení RM. 

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

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



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Termín: 14.10.2022

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

3073/141/RM/2022 MPO/9 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - GasNet,
s.r.o.
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO:
00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako budoucím povinným, a společností GasNet, s.r.o.,
IČO: 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, jako budoucím oprávněným. Předmětem
smlouvy je budoucí zřízení věcného břemene služebnosti plynárenského zařízení na p.p.č. 548/1 v k.ú.
Kerhartice nad Orlicí za jednorázovou úplatu 200 Kč/m vedení + DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

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

Termín: 10.11.2022

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

3074/141/RM/2022 SMM/1 - Schválení výzvy k podání nabídky na dodávku akce "Demolice
objektu č.p. 312 v ulici Lukesova v Ústí nad Orlicí" a jmenování komise pro otevírání obálek,
jejich posuzování a hodnocení
I. Rada města schvaluje

výzvu a zadávací dokumentaci k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v rámci zadání veřejné
zakázky malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů na dodávku akce "Demolice objektu č.p. 312 v ulici Lukesova v Ústí nad Orlicí", dle
přílohy k usnesení a ve znění připomínek RM.

II. Rada města jmenuje
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek na Městském úřadě Ústí nad Orlicí a u Městské
policie Ústí nad Orlicí, komisi pro otevírání obálek, jejich posuzování a hodnocení k veřejné zakázce
malého rozsahu "Demolice objektu č.p. 312 v ulici Lukesova v Ústí nad Orlicí" ve složení: člen komise -
Matouš Pořický, Jiří Roušavý a Ing. Jiří Hruška, náhradník člena komise - Jiří Preclík, Bc. Alena
Hudečková a Ing. Václav Knejp, dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit zveřejnění výzvy k podání nabídky na
veřejnou zakázku uvedenou v bodě I. tohoto usnesení.



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Termín: 21.10.2022

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

3075/141/RM/2022 SMM/2 - Žádost o slevu na úhradu nájemného
I. Rada města bere na vědomí

odvolání paní R░░░░ ░░ proti usnesení č. 2973/135/RM/2022 ze dne 31. 8. 2022. 
II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit informování žadatelky o výsledku
opětovného projednání její žádosti. 

Termín: 14.10.2022

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

3076/141/RM/2022 SMM/3 - Uzavření nájemních smluv
I. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy

1. na stabilizační byt č. 12, na adrese Ústí nad Orlicí, Dukelská 300, s K░░░░ S░░░░ ░ , nar.
░░░░ ░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ l, do 31. 3. 2023. 

2. na byt č. 1, na adrese Ústí nad Orlicí, Třebovská 128, s A░░░░ K░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , a
M░░░░ K░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░░ , oba trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , do 31. 3.
2023. 

3. na byt č. 5, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 27, s L░░░░ Martincovou, nar. ░░░░ ░░ ,
trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , do 31. 3. 2023. 

4. na byt zvláštního určení č. 13, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1432, s M░░░░ ░ B░░░░ ░
, nar. ░░░░ ░░ , a V░░░░ ░ B░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , oba trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ,
do 31. 3. 2023. 

5. na byt zvláštního určení č. 4, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1503, s J░░░ Z░░░░ ░░░ ,
nar. ░░░░ ░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , do 31. 3. 2023. 

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

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

Termín: 28.10.2022

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

3077/141/RM/2022 SMM/4 - Záměr pronájmu prostor určených k podnikání - Lochmanova č.p.
64 (bývalá administrativní budova Perla 01)
I. Rada města schvaluje

záměr pronájmu na základě žádosti SPORTBART, s.r.o., IČ: 06680429, DIČ: CZ06680429, Barcalova
142, 562 01, Ústí nad Orlicí, zastoupené jednatelem Mgr. Jiřím Holubářem a jednatelem Matoušem
Holubářem, na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 64, která je součástí p.p.č.st. 52/1, vše v
obci a k.ú. Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit zveřejnění záměru na úřední desce v
daném termínu.

Termín: 14.10.2022

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

3078/141/RM/2022 SMM/5 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, na zhotovení akce "Wolkerovo
údolí"
I. Rada města schvaluje

dodatek č. 2 smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 5. 2022 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676,
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a spol. DŘEVOSLAV, s.r.o. IČ: 28077652,
Znojemská 254, 378 81 Slavonice, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je úprava termínu realizace
akce s názvem "Wolkerovo údolí". 
 

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o
dílo dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 31.10.2022

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



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

3079/141/RM/2022 SMM/6 - Záměr pronájmu budovy č.p. 15 v Horním Houžovci
I. Rada města schvaluje

záměr pronájmu budovy č.p. 15, která stojí na pozemku p.č.st. 103, vše v obci Ústí nad Orlicí a k.ú.
Horní Houžovec, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit zveřejnění záměru na úřední desce v
daném termínu.

Termín: 14.10.2022

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

3080/141/RM/2022 ORM/1 - Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. ORM/2151/1/2021 - Úprava
křižovatky ul. Bratří Čapků x Polská x Chodská
I. Rada města schvaluje

dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. ORM/2151/1/2021 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova
16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností KONKRET CZ, spol. s.r.o., IČ: 25942352,
Smetanovo nábřeží 304, 517 54 Vamberk, jako zhotovitelem akce Úprava křižovatky ul. Bratří Čapků x
Polská x Chodská, kterým se navyšuje celková cena díla o 849.496,12 Kč včetně 21% DPH a prodlužuje
termín dokončení části díla, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Ulice Bratří
Čapků - rekonstrukce a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Ulice Kolmá - rekonstrukce v
celkové výši 900.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9280 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: 21.10.2022
IV. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 14.10.2022

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



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

3081/141/RM/2022 ORM/2 - Dodatek č. 2 k SOD č. ORM/2028/1/2022 - Ul. Korábova -
rekonstrukce chodníků a vjezdů
I. Rada města schvaluje

dodatek číslo 2 smlouvy o dílo číslo ORM/2028/1/2022 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676,
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a firmou Bricky s.r.o., IČ: 09707352, Sadová
1646, 560 02 Česká Třebová, jako zhotovitelem akce Ul. Korábova - rekonstrukce chodníků a vjezdů,
kterým se zvyšuje celková cena díla o 56.498,93 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: 28.10.2022

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

3082/141/RM/2022 ORM/3 - Dodatek č. 1 k SOD č. ORM/1999/1/2022 - Parkovací plochy -
Popradská, Na Štěpnici
I. Rada města schvaluje

dodatek číslo 1 smlouvy o dílo číslo ORM/1999/1/2022 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676,
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a firmou ISOTEP s.r.o., IČ: 25263498, Dolní
Libchavy 258, 561 16 Libchavy, jako zhotovitelem akce Parkovací plochy - Popradská, Na Štěpnici,
kterým se zvyšuje celková cena díla o 135.305,22 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: 28.10.2022

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

3083/141/RM/2022 ORM/4 - Návrh rozpočtových opatření v ORJ 001
I. Rada města schvaluje

1. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se snižují investiční výdaje v
závazných ukazatelích Nová Dukla - výstavba technické infrastruktury (dofinancování PD) o
60.000 Kč, dále v závazném ukazateli Ulice Boženy Němcové - rekonstrukce (dofinancování



Usnesení bylo: PŘIJATO

akce) o 160.000 Kč a v závazném ukazateli MŠ Na Výsluní - revitalizace zahrady (dofinancování
akce) o 600 Kč a zároveň se zvyšují investiční i neinvestiční výdaje v závazných ukazatelích
Domov důchodců - stavební úpravy vstupu (recepce) o 56.000 Kč a v závazném ukazateli
Projektová příprava investičních akcí a inženýrská činnost o 164.600 Kč dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9281 v příloze usnesení RM.  

2. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, který se zvyšují investiční i neinvestiční výdaje v
závazném ukazateli Komunikace a chodníky - opravy a drobné investiční akce a zároveň se
snižují investiční výdaje v závazném ukazateli Ulice Kolmá - rekonstrukce v celkové výši
650.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9283 v příloze usnesení RM. 

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 14.10.2022

[ 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 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 6 1

3065 3066 3068

Záznam o průběhu hlasování ze 141. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 10. 10. 2022

3052Program 3053 3054

3063 3064 3067

3056

3062

3055

3057 3058 3059 30613060

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 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 1 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

Petr Hájek x x x

Jiří Preclík x x x

Pavel Svatoš x x x

Matouš Pořický x x x

Anna Škopová x x x

Luboš Bäuchel x x x

Jan Pokorný x x x

6 1 6 1 6 1

3072 3073 3074

30803075 3076 3077 3078 3079

3070

3081 3082 3083

3071
3069

(protinávrh)

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


