
Usnesení bylo: PŘIJATO

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ
1. schůze Rady města Ústí nad Orlicí

 konané dne 24.10.2022

1/1/RM/2022 TAJ/1 - Jednací řád Rady města Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje

v souladu s ustanovením § 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů Jednací řád města Ústí nad Orlicí, a to s účinností ode dne 24.10.2022, dle přílohy
k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Gabriele Mánkové

1.1. tajemnici městského úřadu zajistit zveřejnění Jednacího řádu Rady města Ústí nad Orlicí
na webu města.

Termín: 31.10.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

2/1/RM/2022 OSS/1 - Vyhlášení dotačního programu na činnost v oblasti sociálních služeb a
zdravotnictví na rok 2023
I. Rada města schvaluje

vyhlášení dotačního programu z rozpočtu města na rok 2023 na podporu činností  v oblasti sociálních
služeb a zdravotnictví na rok 2023, včetně tiskopisů žádostí o poskytnutí dotace, dle příloh k usnesení
RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb, zajistit vyhlášení a zveřejnění dotačního programu v
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termínech daných zákonem.

Termín: 28.10.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

3/1/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 věcných darů:
 

1. Philips televizoru v hodnotě 2.000 Kč,

2. LCD televizoru v hodnotě 0 Kč.

II. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Ivaně Nečekalové

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

Termín: 28.10.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

4/1/RM/2022 OSS/3 - Změna závazných ukazatelů PO Centrum sociální péče města Ústí nad
Orlicí 2022
I. Rada města schvaluje

v souladu s ust. § 14 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a na základě schváleného rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2022, změnu
závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí:
 
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (§ 28 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) v celkové částce 5.953.190 Kč
a z něho:
Pečovatelská služba                        3.485.171 Kč
Týdenní stacionář                           2.376.519 Kč
Senior klub                                         91.500 Kč 
 
Ostatní ukazatele zůstávají beze změny. 

II. Rada města schvaluje
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1. rozpočtové opatření k rozpočtu 2022 v souvislosti s výdaji s Mezinárodním dnem
seniorů,  kterým se snižují výdaje v závazném ukazateli Projekty partnerství - udržitelnost a
zároveň se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Příspěvek Centrum sociální péče (Senior klub) 
o 1.500 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9279/2022 v příloze usnesení RM.  

2. v souvislosti s vývojem čerpání rozpočtu na energie v příspěvkové organizaci Centrum sociální
péče rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli
rozpočtu Příspěvková organizace Centrum sociální péče a zároveň se snižují výdaje v závazném
ukazateli Rezervy rozpočtu na energie a další nerozpočtované navýšení výdajů ve výši 20.100
Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9297/2022 v příloze usnesení RM.

III. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Ivaně Nečekalové

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

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

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

Termín: 31.10.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

5/1/RM/2022 OŠKCP/1 - Odvod z investičního fondu - Dům dětí a mládeže Duha
I. Rada města ukládá

dle § 28 odst. 9 písmena b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí, 17.
listopadu 1600, sídlem 17. listopadu 1600, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 725 54 291, odvod finančních
prostředků z investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele ve výši 75.000 Kč. Uvedený odvod
bude proveden převodem na bankovní účet města v termínu do 15.11.2022.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, informovat
ředitelku Domu dětí a mládeže Duha o uloženém odvodu prostředků z investičního fondu
dle bodu I. tohoto unesení.
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Termín: 11.11.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

6/1/RM/2022 OŠKCP/2 - Vyhlášení dotačních programů do oblasti kultury, sportu a památkové
péče pro rok 2023
I. Rada města schvaluje

vyhlášení dotačních programů z rozpočtu města pro rok 2023, dle příloh k usnesení a ve znění
připomínek RM:

1. Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2023,

2. Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2023,

3. Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2023,

4. Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2023,

5. Podpora údržby nemovitostí (nikoli kulturních památek) v městské památkové zóně Ústí nad
Orlicí v roce 2023.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit zveřejnění
vyhlášení dotačních programů v termínech daných zákonem.

Termín: 28.10.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

7/1/RM/2022 DSS/1 - Nařízení - neudržované úseky místních komunikací při zimní údržbě
I. Rada města vydává

Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 3/2022, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na
kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v zimním období roku
2022/2023 pro územní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí, dle přílohy usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. lic. Jaroslavu Škarkovi

1.1. vedoucímu odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend, zveřejnit Nařízení
města Ústí nad Orlicí.
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Termín: 31.10.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

8/1/RM/2022 DSS/2 - Operační plán zimní údržby
I. Rada města schvaluje

Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků města Ústí nad Orlicí pro zimní období
2022 - 2023, dle přílohy usnesení RM.

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

9/1/RM/2022 FIN/1 - Návrh rozpočtových opatření
I. Rada města schvaluje

1. v návaznosti na vývoj rozpočtu rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se snižují
investiční výdaje a zároveň zvyšují neinvestiční výdaje v závazném ukazateli Hřbitovy - zajištění
provozu ve výši 70.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9285 v příloze návrhu usnesení
RM.

2. v souvislosti s vývojem plnění příjmů rozpočtu rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022,
kterým se zvyšují příjmy v závazném ukazateli rozpočtu  Městská policie (pokuty) a zároveň se
snižují příjmy v závazném ukazateli rozpočtu Czech POINT - výpisy z rejstříků, datové
schránky ve výši 10.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9286 v příloze návrhu
usnesení RM.

3. v souvislosti s přijetím dotace z Operačního programu Jan Ámos Komenský rozpočtové opatření
k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují příjmy v závazném ukazateli rozpočtu Dotace pro
město (přijaté) a zároveň se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Příspěvková organizace MŠ -
Heranova ve výši 647.736 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9288 v příloze návrhu
usnesení RM.

4. v souvislosti se záměrem vybudovat boulderovou stěnu v budově domu dětí a mládeže
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují investiční výdaje a zároveň snižují
neinvestiční výdaje v závazném ukazateli Správa majetku města - ostatní záležitosti zajišťované
odbore ve výši 75.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9291 v příloze návrhu usnesení
RM.

5. v návaznosti na vývoj rozpočtu rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se snižují
investiční výdaje a zároveň zvyšují neinvestiční výdaje v závazném ukazateli Projektová
příprava investičních akcí města a inženýrská činnost ve výši 21.000 Kč dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9292 v příloze návrhu usnesení RM.
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6. v návaznosti na vývoj rozpočtu rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se snižují
investiční výdaje a zároveň zvyšují neinvestiční výdaje v závazném ukazateli Komunikace a
chodníky - opravy a drobné investiční akcea inženýrská činnost ve výši 184.000 Kč dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9293 v příloze návrhu usnesení RM.

7. v návaznosti na vývoj rozpočtu rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují
investiční výdaje a zároveň snižují neinvestiční výdaje v závazném ukazateli Okrajové části
města - Knapovec, Dolní a Horní Houžovec ve výši 20.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření
č. 9294 v příloze návrhu usnesení RM

8. v souvislosti s rozhodnutím o odložení realizace vestavby do dopravního vozidla rozpočtové
opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Rezervy
rozpočtu města a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli rozpočtu Dopravní automobil
pro JSDH Knapovec - pořízení ve výši 60.311 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9298 v
příloze návrhu usnesení RM.

9. v návaznosti na usnesení ustavujícího zastupitelstva města rozpočtové opatření k rozpočtu roku
2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu města a zároveň se
snižují výdaje v závazném ukazateli rozpočtu Osobní výdaje zastupitelstva města ve výši
500.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9299 v příloze návrhu usnesení RM.

10. v souvislosti s neplánovanou opravou hasičského auta dobrovolných hasičů z Černovíra
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se snižují výdaje v závazném ukazateli
Rezervy rozpočtu města a zároveň se zvyšují výdaje v závazném ukazateli rozpočtu  Požární
stanice - výdaje hasiči ve výši 25.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9300 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: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

10/1/RM/2022 OKT/1 - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo a Dohodě o změně smluvní strany,
jehož předmětem jsou revize a opravy přenosných hasicích přístrojů, nástěnných a podzemních
hydrantů.
I. Rada města schvaluje
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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo o provádění revizí a oprav přenosných hasicích přístrojů, nástěnných a
podzemních hydrantů a Dohodě o změně smluvní strany mezi městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562
24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676 jako objednatelem a panem Luďkem Zemanem, Sopotnice 281, 561
15 Sopotnice, IČ: 66281946 jako zhotovitelem, jehož předmětem je aktualizace přílohy č. 1 - Seznam
objektů města Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Radomíře Hájkové

1.1. vedoucí kanceláře tajemníka, administrativně zajistit uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o
dílo a Dohodě o změně smluvní strany, dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 4.11.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

11/1/RM/2022 OKT/2 - Veřejná zakázka na dodávku telekomunikačních služeb pro Město Ústí
nad Orlicí a jím založené a zřízené organizace
I. Rada města schvaluje

Dohodu o centralizovaném zadávání pro účely realizace veřejné zakázky "Poskytování
telekomunikačních služeb pro Město Ústí nad Orlicí a jím založené a zřízené organizace" mezi Městem
Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676 jako Centrálním zadavatelem a jím
založenými a zřízenými organizacemi jako Pověřujícími zadavateli, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
znění výzvy a zadávací dokumentace pro realizaci veřejné zakázky "Poskytování telekomunikačních
služeb pro Město Ústí nad Orlicí a jím založené a zřízené organizace", dle příloh k usnesení a ve znění
připomínek RM.

III. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Čajkovi

1.1. vedoucímu oddělení informatiky, administrativně zajistit uzavření Dohody o
centralizovaném zadávání, uvedené v bodě I. tohoto usnesení, a administrativně
zajistit realizaci zadávacího řízení, uvedeného v bodě II. tohoto usnesení. 

Termín: 18.11.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

12/1/RM/2022 OKT/3 - Dodatek č. 11 ke smlouvě o dodávce zařízení a souvisejících služeb -
OG Soft ServerBox
I. Rada města schvaluje
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Dodatek č. 11 ke smlouvě o dodávce zařízení a souvisejících služeb mezi městem Ústí nad Orlicí,
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676 jako objednatelem a společností OG Soft s.r.o.,
M.R.Štefánika 264, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 25108565 jako poskytovatelem. Předmětem dodatku je
navýšení ceny za poskytované služby v souvislosti se zvýšením počtu a navýšením cen licencí
emailového serveru IceWarp, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Čajkovi

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

Termín: 15.11.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

13/1/RM/2022 MPO/1 - Výpověď smlouvy o nájmu nemovitosti - LPS media s.r.o.
I. Rada města schvaluje

výpověď smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne 20.12.2007, uzavřené mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ
00279676, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 24, jako pronajímatelem a LPS media s.r.o., se sídlem
Mírové náměstí 90, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01, jako nájemcem za účelem umístění reklamy na
plechové lemy na podchodech u hotelu Avion, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

1.1. majetkoprávní odbor, zajistit výpověď v daném termínu.

Termín: 26.10.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

14/1/RM/2022 MPO/2 - Smlouvy o zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - Třebovská
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2022608VB1 mezi Městem Ústí nad
Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako stranou povinnou, a společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, jako stranou oprávněnou.
Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene umístění zařízení distribuční soustavy na p.p.č. 1283/8
a p.p.č. 80/6 vše v k.ú. Hylváty, za jednorázovou finanční náhradu 11.374 Kč včetně DPH, dle přílohy k
usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2022608/VB/4 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO:
00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako stranou povinnou, a společností ČEZ Distribuce,
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a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, jako stranou oprávněnou.
Předmětem smlouvy je budoucí zřízení věcného břemene na umístění zařízení distribuční soustavy na
p.p.č. 80/7 v k.ú. Hylváty, za jednorázovou finanční náhradu 1.815 Kč včetně DPH, dle přílohy k
usnesení RM.

III. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

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

Termín: 24.11.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

15/1/RM/2022 MPO/3 - Záměr výpůjčky - Z-Box - Černovír u Ústí nad Orlicí
I. Rada města bere na vědomí

informaci o odmítnutí umístění Z-BOXu v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí od společnosti Zásilkovna s.r.o.,
Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města zrušuje
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 RM.

III. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

1.1. majetkoprávní odbor, předat informaci bývalému předsedovi bývalého OV Černovír,
Oldřichovice, Tichá Orlice a Václavov v daném termínu

Termín: 31.10.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

16/1/RM/2022 MPO/4 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - ČEZ
Distribuce, a.s. - Na Výsluní
I. Rada města neschvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-
2023993 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. 491/14, 491/39, 494/1, 491/69, 491/67,
491/1 a 491/45 vše v Ústí nad Orlicí, za jednorázovou finanční náhradu 2.420 Kč včetně DPH, dle
přílohy k usnesení RM.



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

1.1. majetkoprávní odbor, informovat žadatele v daném termínu. 

Termín: 10.11.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

17/1/RM/2022 SMM/1 - Uzavření nájemních smluv
I. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy

1. na byt č. 5, na adrese Ústí nad Orlicí, J. K. Tyla 1092, s A░░░░ B░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , a
O░░░░   B░░ K░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , oba trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , do 31. 3.
2023. 

2. na byt č. 9, na adrese Ústí nad Orlicí, Sv. Čecha 1109, s L░░░░ L░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ ,
a M░░░░ L░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , oba trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , do 31. 3.
2023. 

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

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

Termín: 31.10.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

18/1/RM/2022 SMM/2 - Souhlas s prodloužením podnájemní smlouvy
I. Rada města souhlasí

s prodloužením podnájemní smlouvy na byt zvláštního určení  č. 9 o velikosti 0+1, T. G. Masaryka 105,
Ústí nad Orlicí, pro H░░░ L░░░░ ░░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ , do 30. 6.
2023, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit odeslání souhlasu s
uzavřením podnájemní smlouvy.



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Termín: 31.10.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

19/1/RM/2022 SMM/3 - Záměr pronájmu nebytových prostor - ul. Smetanova, čp. 470
I. Rada města schvaluje

záměr pronájmu nebytových prostor v ulici Smetanova v budově čp. 470, která je součástí st. p. č.
3111, vše v obci a k. ú. Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení a ve znění připomínek 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: 31.10.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

20/1/RM/2022 SMM/4 - Smlouva o nájmu prostor určených k podnikání - Lochmanova č.p. 64
(bývalá administrativní budova Perla 01)
I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o nájmu prostor určených k podnikání mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676,
Sychrova 16, 562 24, Ústí nad Orlicí, zastoupeným firmou TEPVOS, spol. s r.o., IČ: 25945793,
Kralovéhradecká 1566, 562 01, Ústí nad Orlicí, zastoupenou jednatelem Ing. Václavem Knejpem, jako
pronajímatelem, a SPORTBART, s.r.o., IČ: 06680429, DIČ: CZ06680429, Barcalova 142, 562 01, Ústí
nad Orlicí, zastoupenou jednatelem Mgr. Jiřím Holubářem a jednatelem Matoušem Holubářem, jako
nájemcem, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit uzavření nájemní smlouvy v daném
termínu.

Termín: 31.10.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

21/1/RM/2022 SMM/5 - Smlouva o nájmu nebytových prostor
I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, se sídlem
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, zastoupeným společností TEPVOS, spol. s r.o., IČ: 25945793, se



Usnesení bylo: PŘIJATO

sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem, a spolkem Dycky Horní
Houžovec, z.s., IČ: 11714719, se sídlem Horní Houžovec 66, 562 01 Ústí nad Orlicí, zastoupeným
předsedou Jiřím Kalouskem a pokladníkem Petrem Strákošem, jako nájemcem. Předmětem nájmu je
budova čp. 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 uzavření nájemní smlouvy v daném
termínu.

Termín: 31.10.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, 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

Michal Kokula x x x x x x

Aneta Novotná x x x x x x

Matouš Pořický x x x x x x

Jiří Preclík x x x x x x

Jiří Řezníček x x x x x x

Jan Skotálek x x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x x

František Velebný x x x x x x
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Záznam o průběhu hlasování z 1. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 24. 10. 2022
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Legenda:  A  - ano;  N - ne;  Z - zdržel/a se;  CH - chyběl/a
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