
RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ
5. schůze Rady města Ústí nad Orlicí

 konané dne 5.12.2022

101/5/RM/2022 OŠKCP/1 - Změna závazných ukazatelů příspěvkové organizaci Městské
muzeum v Ústí nad Orlicí a související rozpočtové opatření
I. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů na rok 2022 pro příspěvkovou organizaci Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
takto:
Příspěvek na provoz ve výši 7.915.136 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují provozní výdaje v závazném ukazateli
Příspěvková organizace Městské muzeum a snižují provozní výdaje v závazném ukazateli  Rezerva -
Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí ve výši 80.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č.
9358 v příloze usnesení.

III. 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 Městské muzeum v Ústí
nad Orlicí dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 16.12.2022
 
2. Ing. Petře Brejšové

2.1. vedoucí finančního odboru, realizovat související rozpočtové opatření dle bodu II. tohoto
usnesení.

Termín: 9.12.2022



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

102/5/RM/2022 OŠKCP/2 - Změna závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci
KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí a související rozpočtová opatření
I. Rada města schvaluje

1. změnu závazných ukazatelů na rok 2022 pro příspěvkovou organizaci KLUBCENTRUM v Ústí
nad Orlicí takto:
Příspěvek na provoz ve výši  11.051.532 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

2. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli
Příspěvek příspěvkové organizaci Klubcentrum a zároveň se snižují výdaje v závazném
ukazateli Provoz městského úřadu - ostatní služby ve výši 35.381 Kč dle návrhu rozpočtového
opatření č. 9359 v příloze usnesení RM.

3. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli
Příspěvek příspěvkové organizaci Klubcentrum a zároveň se snižují výdaje v závazném
ukazateli Staročeská pouť - pořádání akce ve výši 29.860 Kč dle návrhu rozpočtového
opatření č. 9360 v příloze usnesení RM.

4. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli
Příspěvek příspěvkové organizaci Klubcentrum ve výši 96.540 Kč a zároveň se snižují výdaje v
závazných ukazatelích:

Cena města, oceňování ředitelů ve výši 55.263 Kč
Rezerva Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí ve výši 41.277 Kč

 dle návrhu rozpočtového opatření č. 9361 v příloze usnesení.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru ŠKCP zajistit změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizaci
KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 16.12.2022
 
2. Ing. Petře Brejšové

2.1. vedoucí finančního odboru realizovat související rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto
usnesení



Usnesení bylo: PŘIJATO

Termín: 9.12.2022

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

103/5/RM/2022 OŠKCP/3 - 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 1.283.490 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

II. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizace Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí,
Heranova 1348 takto:
Příspěvek na provoz v částce 2.884.576 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 4.662.200 Kč
z toho odpisy majetku ve vlastnictví zřizovatele 661.000 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

IV. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují provozní výdaje v závazném ukazateli
Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Třebovská ve výši 2.000 Kč a zároveň se snižují provozní výdaje v
závazném ukazateli Rezerva OŠKCP - školství ve výši 2.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č.
9346 v příloze usnesení.

V. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují provozní výdaje v závazném ukazateli
Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ Lentilka ve výši 22.340 Kč v ORJ 4 a snižuje se rezerva rozpočtu
na energie a další nerozpočtové výdaje v ORJ 7 ve výši 22.340 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č.
9347 v příloze usnesení.

VI. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se snižují provozní výdaje v závazném ukazateli
Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Třebovská v ORJ 4 ve výši 200.000 Kč a zvyšuje se rezerva
rozpočtu v ORJ 7 ve výši 200.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9348 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. a III. tohoto usnesení.



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Termín: 16.12.2022
 
2. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 9.12.2022

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

104/5/RM/2022 OŠKCP/4 - Revokace usnesení č. 27/2/RM/2022
I. Rada města revokuje

usnesení č. 27/2/RM/2022 ze dne 7.11.2022, kterým bylo schváleno poskytnutí individuální účelové
finanční dotace do oblasti kultury a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace Spolku
Mortem, sídlem Ústí nad Orlicí, Černovír 87, IČO 228 79 331, ve výši 25.000 Kč na projekt "Tříkrálový
průvod 2023", dle přílohy k usnesení.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace informovat Spolek
Mortem o revokaci usnesení 27/2/RM/2022 dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 19.12.2022

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

105/5/RM/2022 OŠKCP/5 - Změna doby realizace projektu a termínu předložení finančního
vypořádání dotace
I. Rada města schvaluje

posunutí doby realizace projektu a termínu předložení finančního vypořádání individuální dotace
poskytnuté městem Ústí nad Orlicí ve výši 38.000 Kč v roce 2022 na projekt "Výměna střešní krytiny
domu T. G. Masaryka 103, Ústí nad Orlicí, v MPZ"  Mgr. Lence Hodasové, roz. Bezdíčkové, nar.
11.07.1988, bytem T. G. Masaryka 103, Ústí nad Orlicí, a to následujícím způsobem: projekt "Výměna
střešní krytiny domu T. G. Masaryka 103, Ústí nad Orlicí, v MPZ" má být zrealizován do 30.06.2023 a
finančního vypořádání bude předloženo do 30.09.2023.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit uzavření
dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle bodu I. a přílohy č. 3 tohoto usnesení.



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Termín: 23.12.2022

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

106/5/RM/2022 KR/1 - Koncepce zajištění akceschopnosti jednotek SDH a Krizového řízení
Města Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje

Koncepci zajištění akceschopnosti jednotek SDH a Krizového řízení Města Ústí nad Orlicí pro volební
období 2022-2026, dle přílohy k usnesení RM. 

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

107/5/RM/2022 KR/2 - Darovací smlouva
I. Rada města schvaluje

Darovací smlouvu "Hasiči 105/2022" na poskytnutí účelově vázané finanční částky ve výši 50.000 Kč k
nákupu vodáckého setu pro jednotku SDH Ústí nad Orlicí I mezi dárcem: Nadace Agrofert, Pyšelská
2327/2, 149 00 Praha 4, IČ 24188581 a obdarovaným: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí
nad Orlicí, IČ 00279676, dle přílohy k usnesení RM.   

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Josefu Nykodýmovi

1.1. útvar krizového řízení, administrativně a organizačně zajistit realizaci Darovací smlouvy
dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 30.12.2022

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

108/5/RM/2022 OKT/1 - Dodatek č. 5 k Dohodě o poskytování služby Svoz a rozvoz poštovních
zásilek
I. Rada města schvaluje

Dodatek č. 5 k Dohodě o poskytování služby Svoz a rozvoz poštovních zásilek mezi Městem Ústí nad
Orlicí, se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, jako objednatelem a podnikem
Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 47114983, jako ČP.
Předmětem tohoto dodatku je změna jednotkové měsíční ceny za rozvoz poštovních zásilek, dle přílohy
k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Radomíře Hájkové

1.1. vedoucí kanceláře tajemníka, administrativně zajistit uzavření dodatku uvedeného v bodě
I. tohoto usnesení.



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Termín: 31.12.2022

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

109/5/RM/2022 OKT/2 - Dodatek č. 6 ke kupní smlouvě číslo 71/2018 o dodávce a odběru
tepelné energie
I. Rada města schvaluje

Dodatek č. 6 ke kupní smlouvě číslo 71/2018 o dodávce a odběru tepelné energie mezi Městem Ústí
nad Orlicí, se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, jako kupujícím a společností
TEPVOS, spol. s r.o., se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 25945793, jako
prodávajícím. Předmětem tohoto dodatku je zejména odběr tepelné energie kupujícím v usměrňované
ceně v jednotce Kč/GJ dle cenového rozhodnutí ERÚ platného pro kalendářní rok 2023, dle přílohy k
usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Radomíře Hájkové

1.1. vedoucí kanceláře tajemníka, administrativně zajistit uzavření dodatku uvedeného v bodě
I. tohoto usnesení.

Termín: 16.12.2022

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

110/5/RM/2022 OKT/3 - Návrh na schválení rozpočtových opatření OKT
I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření ve schváleném rozpočtu kanceláře tajemníka na rok 2022, kterým se snižují výdaje
závazného ukazatele ORJ 009 Úřad - Zařízení ve výši 20.000 Kč a zároveň se navyšují výdaje v
závazném ukazateli ORJ 009 Úřad – Občerstvení a pohoštění ve výši 20.000 Kč, dle Návrhu na změnu
rozpočtu č. 9370/2022, 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: 9.12.2022

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

111/5/RM/2022 DSS/1 - Návrh svatebních termínů na rok 2023



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

I. Rada města schvaluje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 655 - 665 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, termíny pro konání bezplatných svatebních obřadů v obřadní síni Města Ústí
nad Orlicí v roce 2023, v době její rekonstrukce v prostorách Hernychovy vily, dle přílohy k usnesení
RM.

II. Rada města ukládá
 
1. lic. Jaroslavu Škarkovi

1.1. vedoucímu odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend, zveřejnit
schválené termíny.

Termín: 30.12.2022

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

112/5/RM/2022 DSS/2 - Příspěvek k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části
území Pardubického kraje v období od 11.12.2022 do 09.12.2023
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města uzavřít s Pardubickým krajem Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na části
území Pardubického kraje v období od 11.12.2022 do 09.12.2023 a úhradě nákladů s tím spojených ve
výši 380.900 Kč.

II. Rada města ukládá
 
1. lic. Jaroslavu Škarkovi

1.1. vedoucímu odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend, předložit
zastupitelstvu města ke schválení smlouvu uvedenou v bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 12.12.2022

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

113/5/RM/2022 MPO/1 - Záměr provozování farmářských trhů v roce 2023
I. Rada města schvaluje

záměr pronájmu části p.p.č. 2326/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí za účelem provozování farmářských trhů na
Mírovém náměstí v roce 2023, dle přílohy k usnesení a ve znění připomínek RM.

II. Rada města schvaluje
záměr výpůjčky části p.p.č. 2326/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí za účelem provozování farmářských trhů na
Mírovém náměstí v roce 2023, dle přílohy k usnesení a ve znění připomínek RM.

III. Rada města ukládá



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

 
1. Evě Collinové

1.1. majetkoprávnímu odboru vyhlásit záměr na výběr provozovatele farmářských trhů, v
daném termínu.

Termín: 7.12.2022

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

114/5/RM/2022 MPO/2 - Záměr prodeje bytu do osobního vlastnictví obálkovou metodou -
Smetanova 876/2
I. Rada města schvaluje

záměr prodeje bytové jednotky č. 876/2 vymezené podle zákona o vlastnictví bytů v budově Smetanova
876, včetně podílu 1631/10000 na společných částech domu č.p. 876 a na st.p.č. 1175 a podílu
1674/10000 na p.p.č. 1671/2 vše v obci, městské části a k.ú. Ústí nad Orlicí za minimální kupní cenu
1.700.000 Kč, dle přílohy k usnesení a ve znění připomínek RM.
 

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

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

Termín: 16.12.2022

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

115/5/RM/2022 SMM/1 - Aktuální plnění plánu hospodářské činnosti správy lesů a návrh plánu
pro rok 2023
I. Rada města bere na vědomí

aktuální plnění plánu hospodářské činnosti správy lesů za 3. čtvrtletí 2022.
II. Rada města schvaluje

návrh plánu hospodářské činnosti střediska lesů pro rok 2023, dle předloženého návrhu.
III. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit průběžnou kontrolu plnění rozpočtu
hospodářské činnosti, dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 31.12.2023

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



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

116/5/RM/2022 SMM/2 - Návrh plánu hospodářské činnosti, plánu oprav a investic
ne/bytového fondu města pro rok 2023
I. Rada města schvaluje

návrh plánu hospodářské činnosti, plánu oprav a investic bytového a nebytového městského fondu pro
rok 2023, dle předloženého návrhu.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit průběžnou kontrolu plnění plánu
hospodářské činnosti, plánu oprav a investic dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 31.12.2023

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

117/5/RM/2022 SMM/3 - Smlouva o výpůjčce nebytového prostoru - Černovír čp. 90 (hostinec)
I. Rada města schvaluje

smlouvu o výpůjčce nebytových prostor mezi Městem Ústí nad Orlicí, se sídlem Sychrova 16, 562 24
Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, zastoupeným společností TEPVOS, spol. s r.o., se sídlem Královéhradecká
1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 25945793, zastoupenou jednatelem Ing. Václavem Knejpem, jako
půjčitelem, a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Černovír, se sídlem Černovír 89, 562 01
Ústí nad Orlicí, IČ 61235181, zastoupeným starostkou Zuzanou Mačátovou, jako vypůjčitelem, dle
přílohy k usnesení RM. 

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce dle bodu
I. tohoto usnesení.

Termín: 20.1.2023

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

118/5/RM/2022 SMM/4 - Rekolaudace nebytové jednotky na jednotku bytovou (J. K. Tyla
1093, byt č. 4)
I. Rada města souhlasí

s rekolaudací nebytové jednotky v bytovém domě J. K. Tyla čp. 1093 na st.p.č. 1210, vše v obci a k.ú.
Ústí nad Orlicí, na jednotku bytovou, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit rekolaudaci dle bodu I. tohoto
usnesení. 

Termín: 31.1.2023

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

119/5/RM/2022 SMM/5 - Vyřazení nedobytných pohledávek z účetní evidence
I. Rada města schvaluje

vyřazení nedobytných pohledávek z účetní evidence města Ústí nad Orlicí, dle příloh k usnesení RM.
II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit vyřazení nedobytných pohledávek z
účetní evidence města.

Termín: 31.12.2022

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

120/5/RM/2022 SMM/6 - Rámcová dohoda o zajištění nouzového ubytování
I. Rada města schvaluje

uzavření Rámcové dohody o zajištění nouzového ubytování mezi Pardubickým krajem, se sídlem
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822, zastoupeným JUDr. Martinem Netolickým,
Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje, jako objednatelem, na straně jedné, a Městem Ústí nad Orlicí, se
sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, zastoupeným Petrem Hájkem, starostou,
jako ubytovatelem, na straně druhé, dle přílohy k usnesení. 

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit uzavření Rámcové dohody dle bodu I.
tohoto usnesení. 

Termín: 31.12.2022

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

121/5/RM/2022 ORM/1 - Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. ORM/2171/1/2021 - Rekonstrukce ul.



Usnesení bylo: PŘIJATO

Polní a Příčná
I. Rada města schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. ORM/2171/1/2021 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova
16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností P S K, s.r.o. CHOCEŇ, IČ: 63220369, T. N.
Kautníka 165, 565 01 Choceň, jako zhotovitelem akce Rekonstrukce ul. Polní a Příčná, kterým se snižuje
celková cena díla o 134.258,46 Kč včetně 21% DPH, dle přílohy k usnesení RM.

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

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

Termín: 16.12.2022

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

122/5/RM/2022 ORM/2 - Dodatek č. 3 k SOD č. ORM/2154/1/2021 - Zateplení fasád a opravy
lodžií CSP Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje

dodatek číslo 3 smlouvy o dílo číslo ORM/2154/1/2021 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676,
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a firmou SOVA stavební s. r. o., IČ: 29162360, U
chaloupek 14/13, 182 08 Praha, jako zhotovitelem akce Zateplení fasád a opravy lodžií CSP Ústí nad
Orlicí, kterým se navyšuje celková cena díla o 263.643,01 Kč vč. DPH a prodlužuje termín do 31.5.2023,
dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli CSP -
zateplení fasád a opravy lodžií a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Ulice Jana a Josefa
Kovářů a ul. Zeinerova - rekonstrukce ve výši 265.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č.
9368/2022 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: 30.12.2022
 
2. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 16.12.2022



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

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

123/5/RM/2022 ORM/3 - Schválení Vícestranné smlouvy o společném postupu zadavatelů při
společném zadávání veřejné zakázky "Veřejná infrastruktura - "OBYTNÁ ZÓNA - NOVÁ DUKLA"
I. Rada města schvaluje

smlouvu o společném postupu zadavatelů při společném zadávání veřejné zakázky "Veřejná
infrastruktura - obytná zóna Nová Dukla" mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562
24 Ústí nad Orlicí, jako zadavatelem 1 a společností TEPVOS, spol. s r.o., IČ: 25945793,
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako zadavatelem 2. Předmětem smlouvy je úprava
vzájemných práv a povinností v souvislosti se zadáním uvedené zakázky, dle přílohy k usnesení RM. 

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

1.1. vedoucí odboru rozvoje města zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 20.12.2022

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

124/5/RM/2022 ORM/4 - 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 Ulice Korábova - oprava chodníků a zároveň se snižují běžné  výdaje ve
stejném závazném ukazateli v celkové výši 3.540.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č.
9363 v příloze návrhu usnesení RM.  

2. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují kapitálové výdaje v závazném
ukazateli Odbor rozvoje města - ostatní výdaje a zároveň se snižují běžné výdaje ve stejném
závazném ukazateli v celkové výši 14.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9364 v
příloze návrhu usnesení RM.

3. 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  J + J Kovářů a ulice Zeinerova - rekonstrukce ve výši 120.000 Kč dle
návrhu rozpočtového opatření č. 9365 v příloze návrhu usnesení RM.

4. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují běžné výdaje v závazném
ukazateli Komunikace a chodníky  a zároveň se snižují kapitálové výdaje ve stejné organizaci a
dále dochází ke snížení kapitálových výdajů  v závazném ukazateli  J + J Kovářů a ulice



Usnesení bylo: PŘIJATO

Zeinerova - rekonstrukce ve výši 175.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9366 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: 9.12.2022

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

125/5/RM/2022 OSS/1 - 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 6.593.190 Kč
a z něho:
Pečovatelská služba                        3.485.171 Kč
Týdenní stacionář                           3.016.519 Kč
Senior klub                                         91.500 Kč 
 
Ostatní ukazatele zůstávají beze změny. 

II. Rada města schvaluje

1. v návaznosti na dofinancování služby týdenního stacionáře Centra sociální péče města Ústí nad
Orlicí rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se snižují výdaje v závazném ukazateli
Rezerva rozpočtu a zároveň se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Příspěvek Centru sociální
péče ve výši 640.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření 9367 v příloze návrhu usnesení. 

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: 9.12.2022



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

IV. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 9.12.2022

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

126/5/RM/2022 OSS/2 - Darovací smlouva mezi Městem Ústí nad Orlicí a Oblastním spolkem
Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu  mezi  Městem Ústí nad Orlicí, zastoupeným Petrem
Hájkem, starostou města, se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, jako dárcem a
Oblastním spolkem Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, zastoupeným Martinem Hodovalem Dis.,
ředitelem Úřadu OS ČČK, na základě plné moci, se sídlem Kopeckého 840, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ
00426261, jako obdarovaným, jejiž předmětem je automobil Ford Tourneo Custon L2, který bude
sloužit k provozování Senior dopravy ČČK, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb předložit zastupitelstvu města ke schválení.

Termín: 12.12.2022

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

127/5/RM/2022 FIN/1 - Návrh rozpočtových opatření
I. Rada města schvaluje

1. v souvislosti s vývojem výdajů na nákup pozemků rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022,
kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu města a zároveň se snižují
výdaje v závazném ukazateli Nákup pozemků a dalších nemovitostí města ve výši 2.000.000 Kč
dle návrhu rozpočtového opatření č. 9352 v příloze návrhu usnesení RM.

2. 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) a zároveň se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Příspěvková organizace
MŠ - Sokolská ve výši 419.717 Kč Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9353 v příloze
návrhu usnesení RM.



3. v souvislosti s přijetím dotace na elektrocentrálu pro dobrovolné hasiče rozpočtové opatření k
rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují příjmy v závazném ukazateli rozpočtu Dotace pro město
(přijaté) a zároveň se zvyšují výdaje v závzaném ukazateli Rezervy rozpočtu města ve výši
20.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9355 v příloze návrhu usnesení RM.

4. v souvislosti s potřebou zapojit dotaci na prezidentské volby (1. část) už v roce 2022
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli
rozpočtu Volby do zastupitelstva města a prezidentské volby  a zároveň se snižují výdaje
závazném ukazateli Rezerva rozpočtu města ve výši 174.800 Kč dle návrhu rozpočtového
opatření č. 9356 v příloze návrhu usnesení RM.

5. v návaznosti na rozhodnutí hradit z hospodářské činnosti výdaje na ubytování běženců z
Ukrajiny (následně refundovány ze státního rozpočtu), rozpočtové opatření k rozpočtu roku
2022, kterým se snižují  výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu města a zároveň se
zvyšují výdaje v závazném ukazateli Správa majetku města - ostatní záležitosti zajišťované
odborem ve výši 260.000 Kč  dle návrhu rozpočtového opatření č. 9357 v příloze návrhu
usnesení RM.

6. v souvislosti s vývojem výdajů odboru správa majetku města rozpočtové opatření k rozpočtu
roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Parkovací automaty a zároveň se
snižují výdaje v závazném ukazateli Sběrný dvůr - zajištění provozu ve výši 16.000 Kč dle
návrhu rozpočtového opatření č. 9362 v příloze návrhu usnesení RM.

II. Rada města doporučuje

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

Parkovací automaty ve výši 500.000 Kč
Daň z příjmu fyzických osob - srážková ve výši 700.000 Kč
Daň z přidané hodnoty ve výši 11.000.000 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů ve výši 700.000 Kč
Daň z příjmů právnických osob ve výši 500.000 Kč
Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ ve výši 300.000 Kč
Daň z příjmů fyzických osob (zaměstnanci) ve výši 3.300.000 Kč
Daň z hazardních her - technické hry ve výši 50.000 Kč

a zároveň se zvyšují výdaje v závzaném ukazateli rozpočtu Rezervy rozpočtu města ve výši
17.050.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9327 v příloze návrhu usnesení RM.

III. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, realizovat schválená rozpočtová opatření uvedená v bodě I.



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

tohoto usnesení a předložit zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření dle
bodu II. tohoto usnesení.

Termín: 12.12.2022

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

128/5/RM/2022 FIN/2 - Záměr prodeje veřejného osvětlení plátci daně k ekonomické činnosti
I. Rada města schvaluje

1. záměr přefakturovat výdaje za nově vybudované veřejné osvětlení na parkovišti v ulici Kladská
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
stavby Ulice Kladská.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 7.12.2022

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

131/5/RM/2022 TAJ/4 - Jednací řád Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Jednací řád zastupitelstva města, dle přílohy k tomuto usnesení a ve znění
připomínek RM.

II. Rada města ukládá
tajemnici městského úřadu, zajistit předložení návrhu do jednání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí.

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

132/5/RM/2022 STA/1 - Pravidla participativního rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro rok 2023
I. Rada města schvaluje

pravidla participativního rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro rok 2023 s názvem "PRO ÚSTÍ" v celkové
výši 800.000 Kč, dle přílohy k usnesení RM.

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



Usnesení bylo: PŘIJATO

1.1. vedoucí odboru rozvoje města, zařadit do rozpočtu ORJ 001 pro rok 2023 částku 800.000
Kč jako nový závazný ukazatel s názvem "Participativní rozpočet PRO ÚSTÍ".

Termín: 9.1.2023

[ Výsledek hlasování: Pro: 8, 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

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

8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 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

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

8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 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

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

8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1
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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

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

8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 7 2

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

8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 2 6 1

č. usn./2022

A N Z CH A N Z CH A N Z CH

Petr Hájek x x x

Michal Kokula x x x

Aneta Novotná x x x

Matouš Pořický x x x

Jiří Preclík x x x

Jiří Řezníček x x x

Jan Skotálek x x x

Pavel Svatoš x x x

František Velebný x x x

8 1 8 1 8 1

128

118 121

126 127

131 132

125

119 122

124

130
nevzniklo

123

129
nevzniklo

120

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


