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RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ
2. schůze Rady města Ústí nad Orlicí

 konané dne 7.11.2022

22/2/RM/2022 OŠKCP/1 - Změna závazných ukazatelů příspěvkové organizaci Městská
knihovna Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů na rok 2022 pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Ústí nad Orlicí
takto:
Limit prostředků na platy ve výši  4.237.732 Kč
Průměrný počet zaměstnanců 13,7
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, realizovat
schválenou změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizaci Městská knihovna Ústí
nad Orlicí dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 21.11.2022

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

23/2/RM/2022 OŠKCP/2 - Souhlas zřizovatele s posílením fondu investic z rezervního fondu -
MŠ Klubíčko
I. Rada města souhlasí

s posílením fondu investic z rezervního fondu MŠ Klubíčko Ústí nad Orlicí, Dělnická 67, a to ve výši
90.000 Kč, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
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1. Ing. Lucii Felgrové

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

Termín: 18.11.2022

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

24/2/RM/2022 OŠKCP/3 - Nepotřebný majetek příspěvkové organizace Základní umělecká
škola Jaroslava Kociana
I. Rada města nepřijímá

nabídku nepotřebného majetku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jaroslava Kociana -
vybavení školy pořízené v letech 1994 - 2010, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města souhlasí
s nabídkou nepotřebného majetku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jaroslava Kociana -
jedná se o vybavení školy pořízené v letech 1994 - 2010, dle přílohy k usnesení, jiným příspěvkovým
organizacím města nebo organizačním složkám města, v případě neúspěchu s jeho vyřazením.

III. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit předání
stanoviska RM řediteli Základní umělecké školy Jaroslava Kociana, dle usnesení I. a II.

Termín: 25.11.2022

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

25/2/RM/2022 OŠKCP/4 - Přizvání odborníků s hlasem poradním ke konkursnímu řízení na
místo ředitele/ředitelky Školní jídelny Ústí nad Orlicí, Smetanova 43
I. Rada města souhlasí

s přizváním odborníků s hlasem poradním dle § 2 odst. 5 Vyhlášky č. 54/2005 Sb. o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisí, ve znění pozdějších předpisů, pro konkursní řízení na obsazení
pracovního místa ředitele/ředitelky Školní jídelny Ústí nad Orlicí, Smetanova 43:
 
Jiří Preclík, odborník s hlasem poradním,
Mgr. Bc. Radek Škarka, odborník s hlasem poradním.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové
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1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit přizvání
odborníků s hlasem poradním dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 10.11.2022

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

26/2/RM/2022 OŠKCP/5 - Změna závazných ukazatelů, revokace usnesení č.
3056/141/RM/2022/II. a rozpočtové opatření v oblasti školství
I. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků
1332 takto:
Příspěvek na provoz v částce 7.113.000 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

II. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11
takto:
Příspěvek na provoz v částce 6.069.700 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

III. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská
147 takto:
Příspěvek na provoz v částce 4.860.200 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

IV. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 takto:
Příspěvek na provoz v částce 1.354.000 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

V. Rada města revokuje
usnesení č. 3056/141/RM/2022/II., kterým byla schválena změna závazných ukazatelů Domu dětí a
mládeže Duha Ústí nad Orlicí,17. listopadu 1600 dne 10.10.2022.

VI. 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 5.292.188 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

VII. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Orlicí,
Knapovec 8 takto:
Příspěvek na provoz v částce 546.600 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

VIII. Rada města schvaluje
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změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí,
Heranova 1348 takto:
Příspěvek na provoz v částce 2.862.236 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

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

Příspěvková organizace ZŠ Bratří Čapků ve výši 60.000 Kč
Příspěvková organizace ZŠ Komenského ve výši 46.000 Kč
Příspěvková organizace ZŠ Třebovská ve výši 40.000 Kč
Příspěvková organizace ZŠ Školní ve výši 4.000 Kč
Příspěvková organizace MŠ Pastelka ve výši 32.000 Kč

a snižují se provozní výdaje v závazných ukazatelích:

Rezerva OŠKCP - školství ve výši 150.000 Kč
Rezerva rozpočtu na energie a další nerozpočtované navýšení výdajů ve výši 32.000 Kč 

dle návrhu rozpočtového opatření č. 9302 v příloze usnesení.
X. 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., II., III., IV., VI., VII., VIII. tohoto
usnesení.

Termín: 18.11.2022
 
2. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 18.11.2022

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

27/2/RM/2022 OŠKCP/7 - Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad
Orlicí 2022 do oblasti kultury
I. Rada města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí individuální účelové finanční neinvestiční dotace z rozpočtu
města Ústí nad Orlicí pro rok 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
příloh k usnesení RM, Spolku Mortem, se sídlem Černovír 87, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 228 79 331, 
na projekt "Tříkrálový průvod 2023" ve výši 25.000 Kč.
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II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 2.12.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ]

28/2/RM/2022 OŠKCP/8 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Ústí nad
Orlicí 2022 do oblasti sportu
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční
neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro rok 2022 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální dotace dle příloh k usnesení:
spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Zborovská 213, IČO
15028658, na projekt Příspěvek na energie pro sportovní areál TJ Jiskra Ústí nad Orlicí ve výši
170.000 Kč.

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční
neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro rok 2022 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální dotace dle příloh k usnesení:
spolku Tělocvičná jednota Sokol Kerhartice, sídlem Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Sokolská 120, IČO
49317725, na projekt Energie TJ Sokol Kerhartice ve výši 175.000 Kč.

III. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční
neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro rok 2022 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální dotace dle příloh k usnesení:
spolku Table Tennis Club Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Žižkov 502, IČO 13583395, na
projekt Úhrada zvýšených nákladů na energie (plyn) ve výši 60.000 Kč.

IV. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční
neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro rok 2022 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální dotace dle příloh k usnesení:
spolku TJ Sokol Černovír, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Černovír 87, IČO 70918813, na projekt Podpora
placení záloh za energie pro společnost Tepvos ve výši 20.000 Kč.

V. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční
neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro rok 2022 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální dotace dle příloh k usnesení:
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TK Ústí nad Orlicí, s.r.o., sídlem Ústí nad Orlicí, V Lukách 159, IČO 04353803, na projekt Příspěvek na
zvýšené ceny energií pro tenisovou halu ve výši 50.000 Kč.

VI. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, předložit
zastupitelstvu města k projednání návrh na poskytnutí individuálních dotací dle bodu I. až
V. tohoto usnesení.

Termín: 12.12.2022

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

29/2/RM/2022 OŠKCP/9 - Schválení podání projektové žádosti a deklarace partnerství k
projektu "Poznej naši historii"
I. Rada města schvaluje

podání projektové žádosti na projekt "Poznej naši historii" z Programu Interreg V-A Česká republika -
Polsko, Fondu mikroprojektů v termínu do 15.11.2022.

II. Rada města schvaluje
Deklaraci partnerství k mikroprojektu realizovanému z Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko,
Fondu mikroprojektů s názvem "Poznej naši historii" mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, se
sídlem Sychrova 16, Ústí nad Orlicí a Miejsko Gminnym Ośrodkem Kultury, ul. Wojska Polskiego 20,
Bystrzyca Klodzka, NIP: 8810003075, dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují provozní výdaje v závazném ukazateli
"Poznej naši historii" a zároveň snižují provozní výdaje v závazném ukazateli "Partnerství - udržitelnost
projektů" ve výši  50.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9313 v příloze usnesení.

IV. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit podání
projektové žádosti do Programu Interreg V-A ČR-Polsko prostřednictvím Fondu
mikroprojektů, dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 15.11.2022
V. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, realizovat schválené rozpočtové opatření uvedené v bodě III.
tohoto usnesení.
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Termín: 15.11.2022

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

30/2/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 270.000 Kč a zároveň se navyšují výdaje v
závazných ukazatelích:

Úřad - Opravy a udržování ve výši 45.000 Kč v souvislosti s předpokládanými opravami do konce
roku 2022,
Úřad - Občerstvení a ostatní pohoštění ve výši 25.000 Kč v souvislosti se zajištěním
občerstvení RM/ZM do konce roku 2022,
Úřad - Poštovné ve výši 200.000 Kč v souvislosti s navýšením cen poštovného a výdajů spojených
s výběrem pokut,

vše dle Návrhu na změnu rozpočtu č. 9303/2022, 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: 4.11.2022

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

31/2/RM/2022 OKT/2 - Dodatek ke smlouvě na provoz multifukčního zařízení
I. Rada města schvaluje

Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb č.12513573V02 mezi městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16,
562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676 jako odběratelem a společností Konica Minolta Business Solutions
Czech, spol. s r.o., Žarošická 13, 628 00 Brno, IČ 00176150, jako dodavatelem. Předmětem dodatku
je prodloužení doby platnosti smluvního vztahu do 31.10.2023 u multifunkčního zařízení,
provozovaného odborem právním a obecního živnostenského úřadu na pracovišti Mírové náměstí 7, dle
přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Čajkovi

1.1. vedoucímu oddělení informatiky, administrativně zajistit uzavření dodatku ke smlouvě dle
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bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 15.11.2022

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

32/2/RM/2022 KR/1 - Změna smluvních stran ve Smlouvě o pozáručním servisu JSVV města
Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje

Dohodu o změně smluvních stran Servisní smlouvy číslo S13/2022, Ev.č.0258/22 mezi Městem Ústí nad
Orlicí IČ 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem, panem Pavlem Kubějou -
Empemont, IČ 47822147, Vidče 555, 756 53 Vidče, jako původním zhotovitelem a společností
EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí, jako novým zhotovitelem.
Předmětem dohody je změna smluvních stran z důvodu převodu práv a povinností mezi původním a
novým zhotovitelem, dle přílohy k usnesení RM.  

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Josefu Nykodýmovi

1.1. krizové řízení, administrativně zajistit uzavření Dohody o změně smluvních stran
uvedených v bodě I. tohoto usnesení. 

Termín: 30.11.2022

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

33/2/RM/2022 FIN/1 - Návrh rozpočtových opatření
I. Rada města schvaluje

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

Daň z příjmů právnických osob ve výši 4.977.000 Kč
Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ ve výši 390.000 Kč
Daň z příjmu fyzických osob - srážková ve výši 724.000 Kč
Příjmy odboru životního prostředí - ostatní ve výši 10.000 Kč
Příspěvková organizace MŠ - Pod Lesem (odvod z investičního fondu) ve výši 1.000 Kč
Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže (odvod z investičního fondu) ve výši 75.000
Kč
Převody z vlastních fondů hospodaření - lesy ve výši 523.000 Kč

a zároveň se snižují příjmy v závazném ukazateli rozpočtu Prodej pozemků ve výši 6.700.000
Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9304 v příloze návrhu usnesení RM.



2. v návaznosti na vývoj rozpočtu v oblasti údržby komunikací rozpočtové opatření k rozpočtu
roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Komunikace - celoroční údržba a
zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu města ve výši 350.000 Kč dle
návrhu rozpočtového opatření č. 9305 v příloze návrhu usnesení RM.

3. v návaznosti na vývoj rozpočtu v oblasti krizového řízení rozpočtové opatření k rozpočtu roku
2022, kterým se snižují výdaje v závazném ukazateli Ukrajina a zároveň se zvyšují výdaje v
závazném ukazateli Rezervy rozpočtu města ve výši 450.000 Kč dle návrhu rozpočtového
opatření č. 9306 v příloze návrhu usnesení RM.

4.  v návaznosti na vývoj rozpočtu rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se snižují
výdaje v závazném ukazateli Městský kamerový systém a zároveň se zvyšují výdaje v
závazném ukazateli Rezervy rozpočtu města ve výši 450.000 Kč dle návrhu rozpočtového
opatření č. 9309 v příloze návrhu usnesení RM.

5. 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 48.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9311 v příloze návrhu usnesení RM.

6. v souvislosti s realizovanými 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 Krizové řízení ve výši 60.000 Kč dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9312 v příloze návrhu usnesení RM.

7. v návaznosti na vypořádání dotace v projektu Podpora rozvoje sociální práce Města Ústí nad
Orlicí rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli
rozpočtu Vypořádání se státním rozpočtem ve výši 169.164,13 Kč, snižují příjmy v závazném
ukazateli rozpočtu Podpora rozvoje sociální práce Města Ústí nad Orlicí (dotace) ve výši
86.267,88 Kč a zároveň se snižují výdaje v závazných ukazatelích rozpočtu:

Rezervy rozpočtu města ve výši 254.639,61 Kč
Podpora rozvoje sociální práce - Boj s chudobou (nepřímé výdaje) ve výši 792,40 Kč

dle návrhu rozpočtového opatření č. 9314 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: 30.11.2022
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[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

34/2/RM/2022 FIN/2 - Záměr prodeje veřejného osvětlení plátci daně k ekonomické činnosti
I. Rada města schvaluje

1. záměr přefakturovat výdaje za nově vybudovaná veřejná osvětlení v ulicích Popradská a Bratří
Čapků a na parkovišti v Hylvátech plátci daně z přidané hodnoty, kterým bude společnost
Tepvos spol. s r. o.

2. záměr uplatnit DPH na vstupu u daňových dokladů za veřejné osvětlení vystavených dodavateli
staveb:

Parkovací plochy Špinlerova, Popradská,
Parkoviště Hylváty,
Ulice Bratří Čapků - rekonstrukce.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, realizovat schválený záměr dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 30.11.2022

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

35/2/RM/2022 MPO/1 - Záměr pronájmu části p.p.č. 314/1 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí
I. Rada města schvaluje

záměr pronájmu části p.p.č. 314/1 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí na základě žádosti M░░░ M░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

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

Termín: 11.11.2022

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

36/2/RM/2022 MPO/2 - Záměr prodeje p.p.č. 501/62 v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje
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záměr prodeje p.p.č. 501/62 v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí na základě
žádosti  V░░ a M░░░░  P░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , 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: 9.11.2022

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

37/2/RM/2022 MPO/3 - Záměr pronájmu části p.p.č. 60/8 v k.ú. Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje

záměr pronájmu části p.p.č. 60/8 v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí na základě žádosti J░░  Č░░░░ ░░ , ░
 ░  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

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

Termín: 9.11.2022

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

38/2/RM/2022 MPO/4 - Záměr pronájmu části p.p.č. 60/8 v k.ú. Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje

záměr pronájmu části p.p.č. 60/8 v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí na základě žádosti J░░  O░░░░ , ░  ░
 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

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

Termín: 9.11.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
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39/2/RM/2022 MPO/6 - Smlouva o právu provést stavbu - Povodí Labe, státní podnik
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16,
562 01 Ústí nad Orlicí, jako spoluvlastníkem, a Povodím Labe, státní podnik, IČO: 70890005,
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, jako stavebníkem. Předmětem
smlouvy je právo k využití pozemku za účelem přístupu a příjezdu ke stavbě "Třebovka, Hylváty,
demolice jezových pilířů, ř.km 0,480" na p.p.č. 2157/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

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

Termín: 30.11.2022

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

40/2/RM/2022 MPO/7 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby - ČEZ Distribuce, a.s. - Dukelská
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 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 st.p.č. 349 v k.ú. Hylváty, za jednorázovou finanční náhradu
242 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: 30.11.2022

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

41/2/RM/2022 MPO/8 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby - ČEZ Distribuce, a.s. - Husova
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 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
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na umístění zařízení distribuční soustavy na p.p.č. 431/1 a p.p.č. 432/3 vše 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: 30.11.2022

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

42/2/RM/2022 MPO/9 - Záměr darování a záměr prodeje - Bytové družstvo v Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje

záměr darování spoluvlastnického podílu 2582/10000 na budově s číslem popisným 1449, 1450, na
budově s číslem popisným 1451, 1452 a na budově s číslem popisným 1453, 1454 a záměr prodeje
st.p.č. 3586, st.p.č. 3587 a st.p.č. 3589 vše v obci, části obce a k.ú. Ústí nad Orlicí na základě žádosti
Bytového družstva v Ústí nad Orlicí, IČO: 25926357, Chodská 1115, 562 06 Ústí nad Orlicí, dle přílohy k
usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

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

Termín: 30.11.2022

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

43/2/RM/2022 MPO/10 - Záměr prodeje pozemku p.p.č. 49/5 a p.p.č.49/7 vše v k.ú. Hylváty
I. Rada města schvaluje

záměr prodeje části p.p.č. 49/7 a části p.p.č. 49/5 vše v k.ú. Hylváty na základě žádosti ░░░░ J░░ a
Z░░░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
záměr prodeje části p.p.č. 49/7 a části p.p.č. 49/5 vše v k.ú. Hylváty na základě žádosti ░░░░ P░░ a
V░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města schvaluje
záměr prodeje části p.p.č. 49/7 a části p.p.č. 49/5 vše v k.ú. Hylváty na základě žádosti ░░░░ I░░ a
S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , dle přílohy k usnesení RM.

IV. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové
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1.1. majetkoprávní odbor, zajistit  zveřejnění záměrů prodeje na úřední desce v daném
termínu.

Termín: 30.11.2022

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

44/2/RM/2022 MPO/11 - Záměr prodeje p.p.č. 2329/4 a p.p.č. 3084 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí
I. Rada města bere na vědomí

informaci o nabídce pronájmu p.p.č. 2329/4 a p.p.č. 3084 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí m░░░░ ░░░░
L░░░░ a M░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ na základě úkolu rady města, dle
přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

1.1. majetkoprávní odbor, zajistit úkony dle rozhodnutí rady města. 

Termín: 30.11.2022

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

45/2/RM/2022 SMM/1 - Uzavření nájemních smluv
I. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy

1. na byt č. 2, na adrese Ústí nad Orlicí, Třebovská 436, s N░░░ Š░░░░ , nar. ░░░░ ░░░ ,
trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , do 31. 3. 2023. 

2. na byt zvláštního určení č. 18, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1434, s M░░░ F░░░░ ░ ,
nar. ░░░░ ░ , 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: 30.11.2022

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



46/2/RM/2022 ORM/1 - Schválení výsledku užší architektonické soutěže o návrh - Galerie
Perlou v Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje

výsledek užší architektonické soutěže o návrh s názvem "Galerie Perlou Ústí nad Orlicí" s tím, že první
cena ve výši 210.000 Kč je udělena architektonické kanceláři CHYBIK + KRISTOF ASSOCIATED
ARCHITECTS s.r.o., IČ: 038 87 707, se sídlem Dominikánské náměstí 656/2, Brno - město, 602 00 Brno.
Druhá cena ve výši 190.000 Kč je udělena společnosti CARAA.CZ s.r.o., IČ: 28429214, se sídlem
Korunní 1384/59, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, dle přílohy k usnesení a ve znění připomínek RM.

II. Rada města schvaluje
smlouvy podle § 1746, odst. 2 Sb. zákona občanského zákoníku, jedná se o vyplacení odměny nezávislé
části poroty architektonické soutěže pro porotce: ░░░░ ░░░░ A░░░ N░░░░ , ░░░ , bytem ░░░░
░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░ , ░░░░ ░░░░ I░░░ P░░░ , ░░ ., bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,
░░░░ ░░░░ a ░░░░ ░ M░░░ K░░░ bytem, ░░░░ ░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , dle
přílohy k usnesení RM.

III. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření  k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují kapitálové výdaje v závazném ukazateli
Galerie Perla - architektonická soutěž a zároveň se snižují kapitálové výdaje v závazném ukazateli Ulice
Jana a Josefa Kovářů a ulice Zeinerova - rekonstrukce v celkové výši 220.000 Kč, dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9316 v příloze k usnesení RM. 
 

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

1.1. vedoucí odboru rozvoje města, předložit zastupitelstvu města informaci o výsledku
architektonické soutěže uvedené v bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 12.12.2022

1.2. vedoucí odboru rozvoje města, vyplatit ceny a odměny účastníkům soutěže dle
rozhodnutí poroty s tím, že vyplacení může být provedeno až po marném uplynutí lhůty
pro možnost odvolání se proti výsledku architektonické soutěže. 

Termín: 30.11.2022

1.3. vedoucí odboru rozvoje města, zajistit uzavření smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení.  

Termín: 21.11.2022
 
2. Petru Hájkovi

2.1. starostovi města, zahájit jednací řízení bez uveřejnění s účastníkem soutěže, jehož návrh
byl oceněn první cenou. 

Termín: 30.11.2022
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3. Ing. Petře Brejšové

3.1. vedoucí finančního odboru, realizovat schválené rozpočtové opatření uvedené v bodě III.
tohoto usnesení. 

Termín: 14.11.2022

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

47/2/RM/2022 ORM/2 - Návrh rozpočtových opatření v ORJ 001
I. Rada města schvaluje

1. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují běžné výdaje v závazném
ukazateli Budovy v majetku města - opravy a drobné investiční akce a zároveň se snižují
kapitálové výdaje v závazném ukazateli Ulice Jana a Josefa Kovářů a ulice Zeinerova -
rekonstrukce v celkové výši 293.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9307 v příloze
návrhu usnesení RM.  

2. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují kapitálové výdaje v závazném
ukazateli Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost a zároveň se snižují
běžné výdaje v této organizaci v celkové výši 120.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č.
9315 v příloze návrhu 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: 11.11.2022

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

48/2/RM/2022 ORM/3 - Dodatek č. 1 k SOD č. ORM/2029/1/2022 - Oprava chodníku před BD
čp. 1370-1372 ul. V Lukách
I. Rada města schvaluje

dodatek číslo 1 smlouvy o dílo číslo ORM/2029/1/2022 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 Oprava chodníku před BD čp. 1370-1372 ul. V
Lukách, kterým se zvyšuje celková cena díla o 60.262,37 Kč vč. DPH, dle přílohy k usnesení RM.

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

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

Termín: 30.11.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

49/2/RM/2022 ŽP/1 - Individuální dotace dle vyhlášených dotačních programů v životním
prostředí pro rok 2022 - druhé kolo
I. Rada města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí dotace v oblasti životního prostředí z rozpočtu města Ústí nad
Orlicí pro rok 2022 a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh k usnesení, paní Ester
Jetmarové, Pivovarská 99, Ústí nad Orlicí 562 03 na projekt "Podzemní nádrž na dešťovou vodu o
objemu 5000 m3, na zalévání zahrady" ve výši 5.000 Kč.

II. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Tomáši Kopeckému

1.1. vedoucímu odboru životního prostředí, zajistit administrativní úkony spojené s body I.
tohoto usnesení.

Termín: 31.12.2022

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

50/2/RM/2022 ŽP/2 - Vyhlášení dotačního programu Podpora životního prostředí na území
města Ústí nad Orlicí v roce 2023
I. Rada města schvaluje

vyhlášení dotačního programu Podpora životního prostředí na území města Ústí nad Orlicí v roce 2023,
který obsahuje oblasti podpory:

1. Podpora instalace čistíren odpadních vod na území města Ústí nad Orlicí
2. Podpora instalace podzemních nádrží na zadržování dešťových vod na území města Ústí nad Orlicí
3. Podpora instalace zelených rostlinami porostlých fasád na území města Ústí nad Orlicí
4. Podpora instalace zelených rostlinami porostlých střech na území města Ústí nad Orlicí

dle příloh k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Tomáši Kopeckému



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

1.1. vedoucímu odboru životního prostředí, zajistit zveřejnění vyhlášeného dotačního
programu v termínech daných zákonem.

Termín: 30.11.2022

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

51/2/RM/2022 TAJ/1 - Návrh na volbu přísedícího Okresního soudu v Ústí nad Orlicí
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města zvolit pana JUDr. Jiřího Radoše, nar.░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , ░░░░
░░░ , novým přísedícím Okresního soudu Ústí nad Orlicí, a to na čtyřleté volební období, počínaje
dnem 12. 12. 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

9 9 9 9 9 9
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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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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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Legenda:  A  - ano;  N - ne;  Z - zdržel/a se;  CH - chyběl/a
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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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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
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Legenda:  A  - ano;  N - ne;  Z - zdržel/a se;  CH - chyběl/a


