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RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ
3. schůze Rady města Ústí nad Orlicí

 konané dne 21.11.2022

52/3/RM/2022 OSS/1 - Návrh odměn pro ředitelky příspěvkových organizací města Ústí nad
Orlicí v sociální oblasti
I. Rada města schvaluje

v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, udělení odměny za 2. pololetí roku 2022 Mgr.
Radce Vaškové, ředitelce Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí, ve výši ░░░░ ░░

II. Rada města schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, udělení odměny za 2. pololetí roku 2022 Mgr.
Miluši Kopecké, ředitelce Domova důchodců Ústí nad Orlicí, ve výši ve výši ░░░░ ░░

III. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb, zajistit předání informace dle bodů I. a II. návrhu
usnesení.

Termín: 30.11.2022

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

53/3/RM/2022 FIN/1 - Návrh rozpočtových opatření
I. Rada města schvaluje

1. v souvislosti s proplacením přesčasů strážníkům městské policie rozpočtové opatření k rozpočtu
roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Městská policie a zároveň se snižují
výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu města ve výši 267.600 Kč dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9308 v příloze návrhu usnesení RM.



2. v souvislosti s vývojem cen energií rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se
zvyšují výdaje v závazném ukazateli T.G. Masaryka 105 - pečovatelská služba a zároveň se
snižují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu města ve výši 4.000 Kč dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9318 v příloze návrhu usnesení RM.

3. v souvislosti s přijetím dotací v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský rozpočtové
opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují příjmy v závazném ukazateli rozpočtu Dotace
pro město (přijaté) ve výši 1.170.786 Kč a zároveň se zvyšují výdaje v závazných ukazatelích:

Příspěvková organizace MŠ - Knapovec ve výši 365.235 Kč
Příspěvková organizace MŠ - Nerudova ve výši 368.161 Kč
Příspěvková organizace MŠ - Pod Lesem ve výši 437.390 Kč

dle návrhu rozpočtového opatření č. 9320 v příloze návrhu usnesení RM.

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

Příjmy z úroků na bankovních účtech ve výši 800.000 Kč
Vydávání periodika Ústecké  listy ve výši 35.000 Kč
Daň z hazardních her - ostatní hazardní hry kromě technických ve výši 65.000 Kč
Místní poplatky (komunální odpad) ve výši 153.451 Kč
Pojištění majetku a odpovědnosti ve výši 63.108 Kč
Daň z příjmů fyzických osob (zaměstnanci) ve výši 90.000 Kčč

a zároveň se snižují příjmy v závazných ukazatelích rozpočtu

Správní činnosti a sankce v dopravě, dopravní oblužnost (sankce) ve výši 1.000.000 Kč
Správní činnosti a sankce v dopravě, dopravní oblužnost (registr vozidel)  ve výši 200.000
Kč
Prodej družstevních podílů v bytovém družstvu ve výši 6.559 Kč

 dle návrhu rozpočtového opatření č. 9321 v příloze návrhu usnesení RM.

5. v návaznosti na vývoj rozpočtu rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se snižují
neinvestiční výdaje v závazném ukazateli Výsadby zeleně navazující na investiční akce ORM ve
výši 650.000 Kč a zároveň se zvyšují

investiční výdaje v závazném ukazateli Výsadby zeleně navazující na investiční akce ORM
ve výši 440.000 Kč
neinvestiční výdaje v závazném ukazateli Ostatní výdaje spojené s údržbou zeleně ve výši
210.000 Kč

 dle návrhu rozpočtového opatření č. 9322 v příloze návrhu usnesení RM.

6. v souvislosti s plánovanou opravou ulice U Hřiště rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022,
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kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Komunikace - celoroční údržba a zároveň se
snižují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu ve výši 128.000 Kč dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9329 v příloze návrhu usnesení RM.

7. v souvislosti s přijetím dotací pro městské lesy rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022,
kterým se zvyšují příjmy v závazném ukazateli rozpočtu Dotace pro město (přijaté) a zároveň
se snižuje financování rozpočtu města ve výši 81.240 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č.
9330 v příloze návrhu usnesení RM.

8. v souvislosti s přijetím dotace na prezidentské volby (1. část) rozpočtové opatření k rozpočtu
roku 2022, kterým se zvyšují příjmy v závazném ukazateli rozpočtu Dotace pro město (přijaté)
a zároveň se zvyšuje Rezerva rozpočtu města ve výši 174.800 Kč dle návrhu rozpočtového
opatření č. 9334 v příloze návrhu usnesení RM.

9. v návaznosti na požadavek na nový server pro kamerový systém rozpočtové opatření
k rozpočtu roku 2022, kterým se snižují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu a
zároveň se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Městský kamerový systém ve výši 150.000 Kč
dle návrhu rozpočtového opatření č. 9341 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

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

54/3/RM/2022 FIN/2 - Návrh na schválení rozpočtového provizoria
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout, že od 01.01.2023 do doby schválení rozpočtu města na rok 2023
bude město Ústí nad Orlicí hospodařit dle pravidel rozpočtového provizoria, která jsou definována v
dokumentu Zásady tvorby a úprav rozpočtu města Ústí nad Orlicí, dle přílohy tohoto usnesení.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, zajistit projednání návrhu dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 12.12.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
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55/3/RM/2022 OŠKCP/1 - Souhlas zřizovatele s posílením fondu investic z rezervního fondu
I. Rada města souhlasí

s posílením fondu investic z rezervního fondu Základní umělecké školy Jaroslava Kociana, Ústí nad
Orlicí, a to ve výši 220.000 Kč, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města souhlasí
s posílením fondu investic z rezervního fondu Mateřské školy Ústí nad Orlicí, Sokolská 165, a to ve výši
26.000 Kč, dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, informovat
ředitele PO o souhlasu s posílením fondu investic z rezervního fondu dle bodu I. a II.
tohoto usnesení.

Termín: 2.12.2022

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

56/3/RM/2022 OŠKCP/2 - Změna závazných ukazatelů PO v oblasti školství a rozpočtová
opatření
I. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290
takto:
Příspěvek na provoz v částce 846.100 Kč
z toho na odpisy majetku ve vlastnictví zřizovatele 103.000 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

II. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizace Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Orlicí,
Knapovec 8 takto:
Příspěvek na provoz v částce 911.835 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

III. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Jasánek, Ústí nad Orlicí,
Nerudova 136 takto:
Příspěvek na provoz v částce 955.061 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

IV. 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 4.972.188 Kč
Ostatní ukazatele zůstávají beze změny.
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V. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují provozní výdaje v závazném ukazateli
Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ Pod Lesem ve výši 1.000 Kč a zároveň se snižují provozní výdaje v
závazném ukazateli Rezerva OŠKCP - školství ve výši 1.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č.
9326 v příloze usnesení.

VI. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se snižují provozní výdaje v závazném ukazateli
Příspěvek příspěvkové organizaci DDM Duha ve výši 320.000 Kč v ORJ 4 a zvyšuje se rezerva rozpočtu
na energie a další nerozpočtové výdaje v ORJ 7 ve výši 320.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č.
9323 v příloze usnesení.

VII. 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. a IV. tohoto usnesení.

Termín: 2.12.2022
 
2. Ing. Petře Brejšové

2.1. vedoucí finančního odboru, realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu V. a VI.
tohoto usnesení.

Termín: 2.12.2022

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

57/3/RM/2022 OŠKCP/3 - Návrh rozpočtového opatření souvisejícího s poskytnutím
individuálních finančních dotací do oblasti sportu
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují provozní
výdaje v závazném ukazateli Rezerva OŠKCP - sport a snižují se provozní výdaje v závazném ukazateli
Rezervy rozpočtu města ve výši 475.000 Kč, dle návrhu rozpočtového opatření č. 9325 v příloze k
usnesení RM.

II. 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 schválení rozpočtového opatření dle bodu I.
tohoto usnesení.

Termín: 12.12.2022
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[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

58/3/RM/2022 OŠKCP/4 - Návrh na udělení odměn ředitelkám/řediteli kulturních
příspěvkových organizací
I. Rada města schvaluje

v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, udělení odměny za 2. pololetí roku
2022 panu PhDr. Radimu Urbánkovi, řediteli Městského muzea v Ústí nad Orlicí, ve výši 

II. Rada města schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, udělení odměny za 2. pololetí roku 2022 paní
Jaroslavě Martinákové, ředitelce Klubcentra v Ústí nad Orlicí, ve výši 

III. Rada města schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, udělení odměny za 2. pololetí roku 2022 paní
PhDr. Janě Kalouskové, ředitelce Městské knihovny Ústí nad Orlicí, ve výši 

IV. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, informovat
dotčené ředitele PO o udělení odměn dle bodu I. až III. tohoto usnesení.

Termín: 30.11.2022

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

59/3/RM/2022 OŠKCP/5 - Návrh na udělení odměn ředitelům/ředitelkám školských
příspěvkových organizací
I. Rada města schvaluje

v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, udělení odměny za 2. pololetí roku 2022 paní
Mgr. Štěpánce Ročňové, ředitelce Domu dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1600 ve výši
░░░░ ░░░░ ░

II. Rada města schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, udělení odměny za 2. pololetí roku 2022 paní
Vladislavě Carbové, ředitelce Mateřské školy KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí, Dělnická 67 ve výši ░░░░ ░░

III. Rada města schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, udělení odměny za 2. pololetí roku 2022 paní
Bc. Ivě Vávrové, ředitelce Mateřské školy Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290 ve výši ░░░░ ░░

IV. Rada města schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, udělení odměny za 2. pololetí roku 2022 paní
Mgr. Janě Venclové, ředitelce Mateřské školy Ústí nad Orlicí, Černovír 96 ve výši ░░░░ ░░

V. Rada města schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, udělení odměny za 2. pololetí roku 2022 paní
Pavle Poslušné, ředitelce Mateřské školy Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348 ve výši ░░░░ ░░░░



Usnesení bylo: PŘIJATO

░
VI. Rada města schvaluje

v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, udělení odměny za 2. pololetí roku 2022 paní
Bc. Šárce Vinterové, ředitelce Mateřské školy Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200 ve výši░░░░ ░░

VII. Rada města schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, udělení odměny za 2. pololetí roku 2022 paní
Daniele Čermákové, ředitelce Mateřské školy Jasánek, Ústí nad Orlicí, Nerudova 136 ve výši ░░░░ ░░

VIII. Rada města schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, udělení odměny za 2. pololetí roku 2022 paní
Mgr. Janě Šparlinkové, ředitelce Mateřské školy Ústí nad Orlicí, Sokolská 165 ve výši ░░░░ ░░░░ ░

IX. Rada města schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, udělení odměny za 2. pololetí roku 2022 paní
Nadě Stránské, ředitelce Školní jídelny Ústí nad Orlicí, Smetanova 43 ve výši ░░░░ ░░

X. Rada města schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, udělení odměny za 2. pololetí roku 2022
panu Mgr. Martinu Faltovi, řediteli Základní školy Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 ve výši ░░░░ ░░

XI. Rada města schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, udělení odměny za 2. pololetí roku 2022
panu Mgr. Bc. Radku Škarkovi, řediteli Základní školy Ústí nad Orlicí, Komenského 11 ve výši ░░░░ ░░

XII. Rada města schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, udělení odměny za 2. pololetí roku 2022 paní
Mgr. Heleně Klosové, ředitelce Základní školy Ústí nad Orlicí, Školní 75 ve výši ░░░░ ░░

XIII. Rada města schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, udělení odměny za 2. pololetí roku 2022
panu Mgr. Pavlu Svatošovi, řediteli Základní školy Ústí nad Orlicí, Třebovská 147 ve výši ░░░░ ░░

XIV. Rada města schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, udělení odměny za 2. pololetí roku 2022
panu PaedDr. Jiřímu Tomáškovi, řediteli Základní umělecké školy J. Kociana, Ústí nad Orlicí, Smetanova
1500 ve výši ░░░░ ░░

XV. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, informovat
dotčené ředitele škol a školských zařízení o schválení odměn dle bodu I. až XIV. tohoto
usnesení.

Termín: 2.12.2022

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

60/3/RM/2022 OŠKCP/6 - Rozpočtové opatření - Malá scéna
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I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují provozní výdaje v závazném ukazateli
Dotace pro spolek Malá scéna ve výši 150.000 Kč a snižují provozní výdaje v závazném ukazateli
Rezerva rozpočtu na energie a další nerozpočtované navýšení výdajů ve výši 150.000 Kč dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9310 v příloze usnesení.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto
usnesení.

Termín: 2.12.2022

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

61/3/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 169.526 Kč a zároveň se navyšují výdaje v
závazných ukazatelích:

Úřad - Ostatní služby ve výši 28.526 Kč v souvislosti s platbou za služby dohodce a expedicí
(balné) dopis online,
Úřad - Poštovné ve výši 141.000 Kč v souvislosti s navýšením cen poštovného a výdajů spojených
s výběrem pokut,

vše dle Návrhu na změnu rozpočtu č. 9333/2022, 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: 25.11.2022

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

62/3/RM/2022 OKT/2 - Návrh na schválení ceníku využití připojení do elektrické sítě pro
prodejní stánky
I. Rada města schvaluje
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Usnesení bylo: PŘIJATO

ceník využití připojení do elektrické sítě o napětí 230 V pro prodejní stánky na Mírovém náměstí v Ústí
nad Orlicí na období od 27. listopadu 2022 do 31. prosince 2022, dle přílohy k tomuto usnesení. 

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Radomíře Hájkové

1.1. vedoucí kanceláře tajemníka, seznámit s ceníkem uvedeným v bodě I. tohoto
usnesení dotčené odbory, dle přílohy k usnesení RM.

Termín: 25.11.2022

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

63/3/RM/2022 OKT/3 - Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu - Poskytování
telekomunikačních služeb 2020+
I. Rada města rozhoduje

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu "Poskytování telekomunikačních
služeb pro Město Ústí nad Orlicí a jím založené a zřízené organizace", kterou podal uchazeč T-Mobile
Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, IČ 64949681, za nabídkovou cenu
1.088.939,89 Kč včetně DPH, dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v příloze k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
Rámcovou smlouvu o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních
zařízení a jejich příslušenství mezi Městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ:
00279676, jako smluvním partnerem a společností T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1,
149 00 Praha 4, IČ 64949681, jako dodavatelem. Předmětem smlouvy je vymezení základních
smluvních podmínek za účelem uzavírání následných smluv o provozování služeb mobilních
elektronických komunikací, dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města schvaluje
Smlouvu o poskytování služeb pro veřejnou zakázku mezi Městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24
Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, jako smluvním partnerem a společností T-Mobile Czech Republic, a.s.,
Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 64949681, jako poskytovatelem. Předmětem smlouvy je
dodávka telekomunikačních služeb v části zajištění pevných hlasových a datových linek, dle přílohy k
usnesení RM.

IV. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Čajkovi

1.1. vedoucímu oddělení informatiky, administrativně zajistit uzavření smluv uvedených v bodě
II. a III. tohoto usnesení.

Termín: 30.11.2022

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



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

64/3/RM/2022 OKT/4 - Žádost dodavateli poslední instance o návrh smluv o sdružených
službách dodávky plynu
I. Rada města schvaluje

při využití ustanovení § 19g zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zaslání žádosti dodavateli poslední instance o zajištění dodávek plynu a sjednání smluv o
sdružených službách dodávky plynu pro město Ústí nad Orlicí a dotčené organizace zřízené městem Ústí
nad Orlicí na období roku 2023, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Radomíře Hájkové

1.1. vedoucí kanceláře tajemníka, administrativně zajistit zaslání žádosti dodavateli poslední
instance dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 25.11.2022

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

65/3/RM/2022 MPO/1 - Dodatek č.3 ke Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 3 ke Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti čj.
UZSVM/HUO/2198/2010-HUOM-Sp 4/2006 JIN, ve znění pozdějšího dodatku č. 1 ze dne 10.9.2014 a
dodatku č. 2 ze dne 9.5.2019 mezi Městem Ústí nad Orlicí, se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad
Orlicí, IČ:00279676 a Českou republikou-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, IČ:69797111, jehož předmětem je
úprava smluvních podmínek, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

1.1. majetkoprávní odbor, předložit dodatek č. 3 ke schválení zastupitelstvu města.

Termín: 12.12.2022

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

66/3/RM/2022 MPO/2 - Záměr pronájmu části p.p.č. 250/4 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí
I. Rada města schvaluje

záměr pronájmu části p.p.č. 250/4 v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Kerhartice nad Orlicí na základě žádosti
F░░  C░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

 
1. Evě Collinové

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

Termín: 23.11.2022

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

67/3/RM/2022 MPO/3 - Dohoda o ukončení nájemní smlouvy
I. Rada města schvaluje

uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy, ve znění pozdější dohody o změně nájemce mezi
Městem Ústí nad Orlicí, IČ:00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem a P░░░
H░░░░ , se sídlem podnikání ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako nájemcem na pronájem st.p.č.
3826 v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí, a to k 31.12.2022, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

1.1. majetkoprávní odbor, zajistit podpis dohody dle bodu I. tohoto návrhu usnesení.

Termín: 31.12.2022

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

68/3/RM/2022 MPO/4 - Nájemní smlouva - část p.p.č. 314/1 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 M░░░░ M░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako nájemcem. Předmětem smlouvy je pronájem části p.p.č.
314/1 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí za nájemné ve výši 400 Kč/rok, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

1.1. majetkoprávnímu odboru, zajistit uzavření smlouvy v daném termínu.

Termín: 31.12.2022

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

69/3/RM/2022 MPO/5 - Smlouva o zřízení věcného břemene - GasNet, s.r.o. - VTL Štěpnice



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova
16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako povinným, a společností GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, jako oprávněným. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene
služebnosti plynárenského zařízení na p.p.č. 1519/20 v k.ú. Ústí nad Orlicí za finanční náhradu ve výši
5.700 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: 31.12.2022

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

70/3/RM/2022 MPO/6 - Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - Hylváty
708/15 - knn
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2022695/VB/1 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 na umístění distribuční soustavy na p.p.č. 707/3,
787/2, 783/1, 1324/2 vše v k.ú. Hylváty, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 5.203 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: 31.12.2022

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

71/3/RM/2022 MPO/7 - Smlouva o zřízení věcného břemene - Na Výsluní
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova
16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako povinným, a ░░░░ M░░░░ K░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ , jako oprávněným. Předmětem smlouvy je věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě - přípojky
elektrické energie na p.p.č. 494/1, 494/3, 855/1, 855/4 a 2410/2 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí, za
jednorázovou finanční náhradu ve výši 6.534 Kč včetně DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

 
1. Evě Collinové

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

Termín: 31.12.2022

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

72/3/RM/2022 MěP/1 - Dodatek smlouvy o pronájmu č. 7 s RC Aktiva
I. Rada města schvaluje

Dodatek č. 7 ke smlouvě o pronájmu mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24
Ústí nad Orlicí, jako nájemcem a společností RC Aktiva s.r.o., IČO: 48173347, Čs. armády 1181, 562
15 Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem, spočívajícím z ceny nájemného ve výši 6.650 Kč  a v navýšení
ceny nákladů za poskytované služby o 3.464 Kč  na 19.150 Kč , v celkové roční výši 25.800 Kč (bez
DPH), dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Milanu Kalousovi

1.1. veliteli MěP, zajistit uzavření dodatku dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 30.11.2022

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

73/3/RM/2022 SMM/1 - Hodnocení a posouzení nabídek a schválení SOD - Demolice objektu
č.p. 312 v ulici Lukesova v Ústí nad Orlicí
I. Rada města rozhoduje

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o
výběru dodavatele pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Demolice
objektu č.p. 312 v ulici Lukesova v Ústí nad Orlicí", kterou podal uchazeč ROZEPOS s.r.o., IČ:
04908503, Moskevská 2715/1, 390 05 Tábor, za nabídkovou cenu 1.144.518,57 Kč s DPH, dle zprávy o
hodnocení a posouzení nabídek v příloze k usnesení RM. 

II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako
objednatelem a společností ROZEPOS, s.r.o., IČ: 04908503, Moskevská 2715/1, 390 05 Tábor, jako
zhotovitelem. Předmětem smlouvy je zhotovení akce "Demolice objektu č.p. 312 v ulici Lukesova v Ústí
nad Orlicí", v ceně 1.144.518,57 Kč s DPH, dle přílohy k usnesení RM.

III. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

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

Termín: 31.12.2022

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

74/3/RM/2022 SMM/2 - Uzavření nájemních smluv
I. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy

1. na byt zvláštního určení č. 12, na adrese Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 105, s O░░░░ ░
K░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , zastoupeným Městem Ústí nad
Orlicí, jako veřejným opatrovníkem, do 31. 3. 2023. 

2. na byt č. 6, na adrese Ústí nad Orlicí, Sv. Čecha 1110, s T░░░░ B░░░ , nar. ░░░░ ░ ,
trvale░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , do 31. 3. 2023. 

3. na byt č. 20, na adrese Ústí nad Orlicí, Vrbová 438, s E░░ P░░░░ , 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 ]

75/3/RM/2022 SMM/3 - Dodatek č. 1 Smlouvy o ostraze na TGM 105
I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o ostraze mezi D.I.SEVEN, a. s., IČ: 63077337, DIČ: CZ63077337, se
sídlem Mikulandská 119/10, 110 00, Praha 1, zastoupenou předsedou představenstva Pavlem
Hlaváčkem a místopředsedou představenstva Jaroslavem Petruňou, jako poskytovatelem, a Městem Ústí
nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24, Ústí nad Orlicí, zastoupeným firmou TEPVOS, spol. s
r.o., IČ: 25945793, se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01, Ústí nad Orlicí, zastoupenou jednatelem
Ing. Václavem Knejpem, jako objednatelem, dle přílohy k usnesení. 

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o
ostraze, dle tohoto usnesení. 

Termín: 30.11.2022

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

76/3/RM/2022 ORM/1 - Návrh rozpočtových opatření v ORJ 001
I. Rada města schvaluje

1. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují kapitálové výdaje v závazném
ukazateli Projektová příprava a inženýrská činnost a zároveň se snižují kapitálové výdaje v
závazném ukazateli Ulice Jana a Josefa Kovářů a ulice Zeinerova - rekonstrukce v celkové výši
110.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9336 v příloze návrhu usnesení RM.  

2. 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 J + J Kovářů a ulice Zeinerova - rekonstrukce v celkové
výši 30.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9337 v příloze návrhu usnesení RM.

3. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují běžné výdaje v závazném
ukazateli Komunikace a chodníky - opravy a drobné investiční akce a zároveň se snižují běžné
výdaje na jiné rozpočtové skladbě uvnitř organizace, což je doplněno snížením
kapitálových výdajů v závazném ukazateli J + J Kovářů a ulice Zeinerova - rekonstrukce ve výši
65.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9338 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: 25.11.2022

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

77/3/RM/2022 ORM/2 - Dodatek č. 1 k SOD č. ORM/1999/3/2022 - Parkování Dukla
I. Rada města schvaluje

dodatek číslo 1 smlouvy o dílo číslo ORM/1999/3/2022 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 Parkování Dukla, kterým se zvyšuje celková cena
díla o 380.540,21 Kč vč. DPH, dle přílohy k usnesení RM.



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Parkovací
plochy Špindlerova, Dukla, Heranova - rozšíření kapacity a zároveň se snižují výdaje v
závazném ukazateli J + J Kovářů a ulice Zeinerova - rekonstrukce v celkové výši 300.000 Kč dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9339/2022 v příloze usnesení RM.

III. 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: 16.12.2022
 
2. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 2.12.2022

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

78/3/RM/2022 ŽP/1 - Smlouva o odstranění odpadu
I. Rada města schvaluje

Smlouvu o odstranění odpadu, mezi zhotovitelem Nemocnice Pardubického kraje a.s., IČ: 27520536,
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice a objednatelem městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562
24 Ústí nad Orlicí. Předmětem této smlouvy je sběr a odstraňování odpadu katalogového čísla 180101 -
Ostré předměty v částce 35 Kč bez DPH/kg, dle přílohy usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Tomáši Kopeckému

1.1. vedoucímu odboru životního prostředí, zajistit administrativní úkony spojené s podpisem
smlouvy uvedené v bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 31.12.2022

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

79/3/RM/2022 TAJ/1 - Návrh Dodatku č. 9 Organizačního řádu Městského úřadu Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje

v souladu s ustanovením § 102 odst.2 písm. f) a písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 9 Organizačního řádu Městského úřadu Ústí nad Orlicí,



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

a to s účinností ode dne 01.01.2023, dle přílohy k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Gabriele Mánkové

1.1. tajemnici městského úřadu, realizovat organizační změny a zajistit zveřejnění Dodatku č.
9 na webu města.

Termín: 30.11.2022

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

80/3/RM/2022 TAJ/2 - Pověření k zastupování města na jednáních Správní rady Nadačního
fondu S námi je tu lépe!
I. Rada města pověřuje

pana Jiřího Preclíka k zastupování Města Ústí nad Orlicí na jednáních Správní rady Nadačního fondu S
námi je tu lépe!, se sídlem Čs. Armády 1076, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 01558501, s účinností ode dne
21. 11. 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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Záznam o průběhu hlasování z 3. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 21. 11. 2022
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Legenda:  A  - ano;  N - ne;  Z - zdržel/a se;  CH - chyběl/a
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