
RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED USNESENÍ
8. schůze Rady města Ústí nad Orlicí

 konané dne 19.12.2022

141/8/RM/2022 OSS/1 - Souhlas s přijetím finančních a věcných darů pro příspěvkovou
organizaci CSP města Ústí nad Orlicí
I. Rada města uděluje

písemný souhlas s přijetím:

1. Město Jablonné nad Orlicí, 10.000 Kč příspěvek na provoz týdenního stacionáře

2. Obec Řetová, 10.000 Kč příspěvek na provoz týdenního stacionáře

3. Obec Řetová, 10.000 Kč příspěvek na pohonné hmoty pečovatelské službě

4. Obec Orlické Podhůří, 16.581 Kč příspěvek na pohonné hmoty pečovatelské službě

5. Obec Rudoltice, 5.000 Kč příspěvek na provoz týdenního stacionáře

6. Obec Lichkov, 22.079 Kč příspěvek na provoz týdenního stacionáře

7. Život dětem 966 Kč a 1.340 Kč ze sbírky Život dětem

8. A+A KASPO, dar ve výši 10.000 Kč

9. Fy Ferar, hmotný dar ve výši 1.000 Kč

10. Fy Elkov, hmotný dar ve výši 2.000 K č
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11. Zahradnictví Šťastný, dar na činnost Senior klubu 7.000 Kč

12. MASO EKO, hmotný dar na činnost Senior klubu ve výši 4.950 Kč

13. Konzum Společně za úsměv na pečovatelskou službu 11.987 Kč
  

II. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Ivaně Nečekalové

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

Termín: 30.12.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

142/8/RM/2022 OŠKCP/1 - Souhlas zřizovatele s uzavřením nájemní smlouvy ke školnímu bytu
I. Rada města souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy mezi Mateřskou školou Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348, IČO
75017393, sídlem Heranova 1348, 562 06 Ústí nad Orlicí a paní M░░░░  Š░░░░ ░ , narozenou ░░░░
░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ . Předmětem nájmu je byt evidenční číslo 1, který
se nachází v budově školy Heranova 1348, Ústí nad Orlicí. Nájemní smlouva bude uzavřena na jeden
rok, tj. od 1.1.2023 do 31.12.2023.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, informovat
ředitelku MŠ Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348 o souhlasu rady města s
uzavřením nájemní smlouvy.

Termín: 30.12.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

143/8/RM/2022 OŠKCP/2 - Individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí - Orlické
sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí individuální účelové neinvestiční finanční dotace z rozpočtu
města 2022 ve výši 25.000 Kč, včetně požadované výjimky na občerstvení, spolku Orlické sportovní
sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z.s., IČO 00435821, sídlem Zborovská 213, 562 01 Ústí nad Orlicí, na



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

projekt Slavnostní vyhlášení "Nejúspěšnějších sportovců okresu Ústí nad Orlicí za rok 2022" a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle příloh k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

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

Termín: 29.12.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

144/8/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
- jedná se o nefunkční klavírní křídlo Julius Blüthner, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města souhlasí
s nabídkou nepotřebného majetku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jaroslava Kociana -
jedná se o klavírní křídlo Julius Blüthner, dle přílohy k usnesení RM, 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: 30.12.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

145/8/RM/2022 OŠKCP/4 - 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, Sokolská 165
takto:
Příspěvek na provoz v částce 1.499.417 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

II. 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 2.898.072,18 Kč
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

III. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Jaroslava Kociana
Ústí nad Orlicí takto:
Příspěvek na provoz v částce 2.521.315 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 Základní umělecká škola ve výši 133.215 Kč v ORJ 4 a zároveň snižují
výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu města ve výši 133.215 Kč v ORJ 7 dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9384 v příloze usnesení.

V. 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.

Termín: 30.12.2022
 
2. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 30.12.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

146/8/RM/2022 OŠKCP/5 - Návrh na jmenování ředitelky Školní jídelny Ústí nad Orlicí,
Smetanova 43
I. Rada města jmenuje

podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a dále v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Školní jídelny Ústí nad Orlicí,
Smetanova 43 s účinností od 1.4.2023:
 
1. paní M░░░░ V░░░░ ░░ nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

II. Rada města ukládá
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1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí oboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, vyhotovit písemné
jmenování do funkce ředitelky a předložit radě města návrh na stanovení platu ředitelce
školní jídelny jmenované dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 28.2.2023

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

147/8/RM/2022 OŠKCP/6 - Odpuštění nájmu ústeckým školám na vlastní akce pořádané v
kulturních zařízeních města, změny závazných ukazatelů Klubcentra 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 11.429.197 Kč.
Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny.

2. úhradu ve výši 5.750 Kč spolku MALÁ SCÉNA Ústí nad Orlicí, IČO 22738258, na pokrytí
nákladů vyplývajících z prominutí nájmu ústeckým školám v budově Malé scény za rok 2022 na
základě usnesení ZM č. 331/2012 a dle dodatku číslo 1 Smlouvy o nájmu a zajištění technické
správy nebytových prostor uzavřené mezi městem Ústí nad Orlicí a spolkem MALÁ SCÉNA Ústí
nad Orlicí.

3. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli
Dotace pro spolek Malá scéna a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Úhrada za
odpuštění nájmu školám ve výši 5.750 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9395 v příloze
usnesení RM. 

4. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli
Příspěvek příspěvkové organizaci Klubcentrum ve výši 122.850 Kč a zároveň se snižují výdaje v
závazných ukazatelích:

Úhrada za odpuštění nájmu školám ve výši 94.250 Kč
Rezerva - Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí ve výši 28.600 Kč

dle návrhu na změnu rozpočtu č. 9394 v příloze usnesení RM.

5. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují provozní výdaje v závazném
ukazateli Příspěvek příspěvkové organizaci Klubcentrum ve výši 254.815 Kč a zároveň se snižují
výdaje v závazných ukazatelích:
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Pořádání akce Ústecký advent ve výši 50.000 Kč
Rezervy rozpočtu města ve výši 204.815 Kč

dle návrhu rozpočtového opatření č. 9400 v příloze usnesení.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Lucii Felgrové

1.1. vedoucí odboru ŠKCP zajistit úhradu spolku MALÁ SCÉNA Ústí nad Orlicí za prominutí
nájmu školám a změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizaci KLUBCENTRUM v
Ústí nad Orlicí dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 30.12.2022
 
2. Ing. Petře Brejšové

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

Termín: 23.12.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

148/8/RM/2022 OKT/1 - Darovací smlouva - Junák - český skaut
I. Rada města schvaluje

darovací smlouvu mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, se sídlem Sychrova 16, 562 01 Ústí nad
Orlicí, jako dárcem, a  spolkem Junák - český skaut, středisko Orlice Ústí nad Orlicí, z. s., IČ
15028895, se sídlem U Rybníčku 67, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí, jako obdarovaným. Předmětem
smlouvy je darování movitého majetku, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Radomíře Hájkové

1.1. vedoucí kanceláře tajemníka, administrativně zajistit uzavření smlouvy uvedené v bodu I.
tohoto usnesení.   

Termín: 6.1.2023

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

149/8/RM/2022 OKT/2 - Návrh na schválení ceníku využití připojení do elektrické sítě pro
prodejní stánky
I. Rada města schvaluje
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ceník využití připojení do elektrické sítě o napětí 230 V pro prodejní stánky na Mírovém náměstí v Ústí
nad Orlicí na období od 1. ledna do 31. prosince 2023, 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: 13.1.2023

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

150/8/RM/2022 FIN/1 - Návrh rozpočtových opatření
I. Rada města schvaluje

1. v návaznosti na ukončení projektu Podpora rozvoje sociální práce rozpočtové opatření
k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu města
a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Podpora rozvoje sociální práce ve výši 575,21
Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9374 v příloze návrhu usnesení RM.

2. v souvislosti s rozšířením obsahu Ústeckých listů rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022,
kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Vydávání periodika Ústecké listy a zároveň se
snižují výdaje v závazném ukazateli Cestovní ruch - externí služby ve výši 30.000 Kč dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9376 v příloze návrhu usnesení RM.

3. v souvislosti s vývojem příjmů rozpočtu rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se
zvyšují příjmy v rámcových ukazatelích rozpočtu:

Ostatní příjmy finančního odboru ve výši 1.428,38 Kč
Pořádání akce Ústecký advent (výnosy z akce) ve výši 36.300 Kč
Malá scéna (pronájem nemovitosti) ve výši 2.000 Kč
Pronájem majetku - ostatní, Prefa, Sauna ve výši 6.000 Kč
Nájem DDM ve výši 139 504,56 Kč
Příspěvková organizace ZŠ - Třebovská (odvody z odpisů) ve výši 2.000 Kč
Správní poplatky - životní prostředí ve výši 10.000 Kč

a snižují se příjmy v v rámcových ukazatelích rozpočtu

Pronájem pozemků ve výši 45.728,38 Kč
Prodej nemovitostí - bytový fond ve výši 151.504,56 Kč

dle návrhu rozpočtového opatření č. 9378 v příloze návrhu usnesení RM.

4. v souvislosti s přijetím kompenzace za ubytování běženců 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 49.600 Kč dle
návrhu rozpočtového opatření č. 9379 v příloze návrhu usnesení RM.

5. v souvislosti s přijetím dotace z Operačního programu Operační program potravinové a
materiální pomoci rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v
závazném ukazateli rozpočtu Příspěvková organizace MŠ - Heranova a zároveň se zvyšují
příjmy závazném ukazateli Dotace pro město (přijaté) ve výši 13.496,18 Kč dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9380 v příloze návrhu usnesení RM.

6. v souvislosti s přijetím dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů rozpočtové
opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují zvyšují příjmy závazném ukazateli Dotace pro
město (přijaté) a zároveň se snižuje financování rozpočtu ve výši 490.900 Kč dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9381 v příloze návrhu usnesení RM.

7. v souvislosti s vývojem příjmů ve třídě transfery rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022,
kterým se snižují příjmy v rámcových ukazatelích rozpočtu:

Příjmy z projednávání a rozhodování přestupků ve výši 12.000 Kč
Nové poznatky v nových aktivitách - realizace projektu ve výši 200.000 Kč
Kulturní dědictví nás spojuje (kapličky) - realizace projektu ve výši 148.750 Kč
Kulturní památky - cesta ke společnému poznání - realizace projektu ve výši 22.350 Kč

zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu města ve  výši 383.100 Kč dle
návrhu rozpočtového opatření č. 9386 v příloze návrhu usnesení RM.

8. v souvislosti s přijetím dotací na opravu kaplí v Knapovci a na Andrlově chlumu rozpočtové
opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují zvyšují příjmy závazném ukazateli Dotace pro
město (přijaté) a zároveň se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu města ve
výši 250.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9387 v příloze návrhu usnesení RM.

9. v souvislosti s přijetím pojistného plnění za poškození stromu a dopravní značky rozpočtové
opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují zvyšují příjmy závazném ukazateli Pojištění
majetku a odpovědnosti a zároveň se snižují příjmy v rámcovém ukazateli Místní poplatky ve
výši 11.529 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9388 v příloze návrhu usnesení RM.

10. v souvislosti s vývojem výdajů odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli
Správní činnosti a sankce v dopravě, dopravní oblužnost a zároveň se snižují výdaje v Rezervy
rozpočtu města ve výši 20.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9389 v příloze návrhu
usnesení RM.

11. v souvislosti se správným účetním zařazením výdajů na obnovu zeleně v Korábově ulici



rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují neinvestiční a snižují investiční
výdaje v závazném ukazateli Výsadby zeleně navazující na investiční akce ORM ve výši
314.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9390 v příloze návrhu usnesení RM.

12. v souvislosti s vývojem výdajů oddělení PAM rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022,
kterým se snižují výdaje v závazných ukazatelích:

Cestovné úředníků a členů zastupitelstva ve výši 20.000 Kč
Lékařské prohlídky a další služby pro agendu PAM ve výši 20.000 Kč

a zároveň se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Vzdělávání úředníků ve výši 40.000 Kč dle
návrhu rozpočtového opatření č. 9391 v příloze návrhu usnesení RM.

13. v souvislosti s přijetím dotace na ekologické a k přírodě šetrné technologie rozpočtové
opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují zvyšují příjmy závazném ukazateli Dotace
pro město (přijaté) a zároveň se snižuje financování rozpočtu ve výši 28.307 Kč dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9392 v příloze návrhu usnesení RM

14. v souvislosti s vývojem výdajů odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend
rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli
Komunikace - celoroční údržba a zároveň se snižují výdaje v Rezervy rozpočtu města ve výši
110.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9397 v příloze návrhu usnesení RM.

15. v souvislosti s vývojem výdajů odboru správa majetku města rozpočtové opatření k rozpočtu
roku 2022, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Veřejná zeleň - zajištění údržby a
zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Sběrný dvůr - zajištění provozu ve výši 10.000
Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9398 v příloze návrhu usnesení RM.

16. v souvislosti s přijetím dotace z programu Péče o krajinu 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 81.444 Kč dle
návrhu rozpočtového opatření č. 9401 v příloze návrhu usnesení RM.

17. v souvislosti se správným účetním zařazením výdajů na vybavení Wolkerova údolí herními
prvky rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují

neinvestiční výdaje v závazném ukazateli Vybavení Wolkerova údolí herními prvky
161.239 Kč
neinvestiční výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu města ve výši 216.866 Kč

 a zároveň se snižují investiční výdaje v závazném ukazateli Vybavení Wolkerova údolí herními
prvky ve výši 378.105 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9403 v příloze návrhu usnesení
RM
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18. v souvislosti s přijetím dotací podle zákona o požární ochraněrozpočtové 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
44.093 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9406 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: 23.12.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

151/8/RM/2022 FIN/2 - Schválení rozpočtů na rok 2023 a střednědobých výhledů rozpočtu na
roky 2024 - 2025 pro příspěvkové organizace zřízené městem Ústí nad Orlicí
I. Rada města schvaluje

1. rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí, IČO 70857156, dle přílohy k usnesení
RM,

2. rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Domov důchodců Ústí nad Orlicí, IČO 70857130, dle přílohy k usnesení RM,

3. rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1600, IČO 72554291, dle
přílohy k usnesení RM,

4. rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, IČO 00485195, dle přílohy k usnesení RM,

5. rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Mateřská škola Jasánek, Ústí nad Orlicí, Nerudova 136, IČO 75017555, dle přílohy
k usnesení RM,

6. rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Mateřská škola KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí, Dělnická 67, IČO 75017318, dle přílohy k
usnesení RM,

7. rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025 pro příspěvkovou



organizaci Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348, IČO 75017393, dle přílohy
k usnesení RM,

8. rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Orlicí, Knapovec 8, IČO 75017636, dle přílohy k
usnesení RM,

9. rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96, IČO 75017717, dle přílohy k usnesení
RM,

10. rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200, IČO 75017237, dle přílohy k
usnesení RM,

11. rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290, IČO 75017474, dle přílohy k
usnesení RM,

12. rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Sokolská 165, IČO 75018284, dle přílohy k usnesení
RM,

13. rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci  Městská knihovna Ústí nad Orlicí, IČO 68212691, dle přílohy k usnesení RM,

14. rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Městské muzeum v Ústí nad Orlicí, IČO 00486329, dle přílohy k usnesení RM,

15. rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Školní jídelna Ústí nad Orlicí, Smetanova 43, IČO 75018683, dle přílohy k usnesení
RM,

16. rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332, IČO 75018446, dle přílohy k
usnesení RM,

17. rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11, IČO 75018365, dle přílohy k
usnesení RM,
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18. rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75, IČO 75018608, dle přílohy k usnesení RM,

19. rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147, IČO 75018527, dle přílohy k usnesení
RM,

20. rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025 pro příspěvkovou
organizaci Základní umělecká škola Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí, IČO 72085142, dle
přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, zajistit zveřejnění rozpočtů na rok 2023 a střednědobých
výhledů rozpočtu na roky 2024 - 2025 pro příspěvkové organizace zřízené městem Ústí
nad Orlicí.

Termín: 20.1.2023

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

152/8/RM/2022 MěP/1 - Dodatek smlouvy o dílo č. 1 s ISS Computers
I. Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01/2022/MUUO mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova
16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a společností ISS Computers, s.r.o., IČO: 62064371, Čs.
armády 1181, 562 15 Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem díla, spočívajícím v prodloužení termínu
dokončení prací nejpozději do 15.12.2023.

II. Rada města ukládá
 
1. Bc. Milanu Kalousovi

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

Termín: 30.12.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

153/8/RM/2022 MPO/1 - Smlouva o nájmu nemovité věci - část p.p.č. 60/8 v k.ú. Ústí nad
Orlicí
I. Rada města schvaluje
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uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16,
562 01 Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem, a Ji░░░ Č░░░░ ░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░ , jako nájemcem. Předmětem smlouvy je pronájem části p.p.č. 60/8 v k.ú. Ústí nad Orlicí za
minimální nájemné ve výši 200 Kč/rok, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

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

Termín: 22.12.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

154/8/RM/2022 MPO/2 - Smlouva o nájmu nemovité věci - část p.p.č. 60/8 v k.ú. Ústí 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 J░░░  O░░░░ ░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░ , jako nájemcem. Předmětem smlouvy je pronájem části p.p.č. 60/8 v k.ú. Ústí nad Orlicí za
minimální nájemné ve výši 200 Kč/rok, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

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

Termín: 22.12.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

155/8/RM/2022 MPO/3 - Smlouva o nájmu nemovité věci - p.p.č. 250/4 v k.ú. Kerhartice nad
Orlicí
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16,
562 01 Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem, a F░░░ C░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
, jako nájemcem. Předmětem smlouvy je pronájem části p.p.č. 250/4 v obci Ústí nad Orlicí a k.ú.
Kerhartice nad Orlicí za nájemné ve výši 245 Kč/rok, dle přílohy k usnesení RM. 

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

1.1. majetkoprávní odbor, zajistit uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci v daném termínu.
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Termín: 22.12.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

156/8/RM/2022 MPO/4 - Záměr pronájmu st.p.č. 3826 v k.ú. Ústí nad Orlicí
I. Rada města neschvaluje

záměr pronájmu st.p.č. 3826 v k.ú. Ústí nad Orlicí na základě žádosti společnosti Stavebniny Novotný
s.r.o., IČO: 01742434, Dolní Libchavy 131, 561 16 Libchavy, dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Evě Collinové

1.1. majetkoprávní odbor, informovat žadatele v daném termínu ve smyslu rozhodnutí rady
města.

Termín: 31.12.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

157/8/RM/2022 MPO/5 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby - ČEZ Distribuce, a.s.
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 p.p.č. 531 v k.ú. Ústí nad Orlicí, za jednorázovou finanční
náhradu 20.691 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: 31.1.2023

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

158/8/RM/2022 SMM/1 - Prodloužení nájemních smluv
I. Rada města schvaluje

prodloužení nájemních smluv

1. na byt č. 2, na adrese Ústí nad Orlicí, M. J. Kociana 85, s L░░░░ S░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ ,



a M░░░░ S░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2024.

2. na byt zvláštního určení č. 6, na adrese Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 105, s J░░ S░░░░ ░░
, nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2024. 

3. na byt zvláštního určení č. 8, na adrese Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 105, se S░░░░ K░░░░
░ , nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2024.

4. na byt zvláštního určení č. 10, na adrese Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 105, s G░░░░
M░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ , zastoupenou veřejným opatrovníkem Obcí Řetová, do 31. 12.
2024. 

5. na byt č. 11, na adrese Ústí nad Orlicí, J. K. Tyla 1093, s D░░░░ Č░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░
, do 31. 12. 2024. 

6. na byt č. 12, na adrese Ústí nad Orlicí, J. K. Tyla 1093, se Š░░░░ F░░░ , nar. ░░░░ ░ , do
31. 12. 2024. 

7. na byt č. 7, na adrese Ústí nad Orlicí, Sv. Čecha 1108, s J░░░░ ░ K░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░
, do 31. 12. 2024.

8. na byt č. 7, na adrese Ústí nad Orlicí, Sv. Čecha 1109, s L░░░░ K░░░░ , nar. ░░░░ ░ , do
31. 12. 2024.

9. na byt č. 13, na adrese Ústí nad Orlicí, Sv. Čecha 1109, s F░░░░ ░ K░░░░ , nar. ░░░░ ░░ ,
do 31. 12. 2024. 

10. na byt č. 4, na adrese Ústí nad Orlicí, U Hřiště 1281, s M░░░░ ░ P░░░░ ░░ , nar. ░░░░
░░ , do 31. 12. 2024. 

11. na byt č. 10, na adrese Ústí nad Orlicí, U Hřiště 1281, s M░░░░ V░░░░ ░░░ , nar. ░░░░
░░ , do 31. 12. 2024. 

12. na byt č. 14, na adrese Ústí nad Orlicí U Hřiště 1281, s R░░░░ F░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , do
31. 12. 2024.

13. na stabilizační byt 3, na adrese Ústí nad Orlicí, U Hřiště 1416, s E░░ L░░░░ , nar. ░░░░
░░░ , do 31. 12. 2024.

14. na stabilizační byt č. 4, na adrese Ústí nad Orlicí, U Hřiště 1416, s M░░░░ U░░░░ , nar.
░░░░ ░░ , do 31. 12. 2024.



15. na stabilizační byt č. 5, na adrese Ústí nad Orlicí, U Hřiště 1416, s P░░░░ K░░░░ ░░ , nar.
░░░░ ░ , do 31. 12. 2024. 

16. na stabilizační byt č. 6, na adrese Ústí nad Orlicí, U Hřiště 1416, s R░░░░ H░░░░ ░ , nar.
░░░░ ░░ , do 31. 12. 2024.

17. na byt zvláštního určení č. 3, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1432, s J░░░░ ░ B░░░░ ,
nar. 22. 8. 1951, do 31. 12. 2024.

18. na byt zvláštního určení č. 15, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1432, s J░░░ V░░░░ , nar.
░░░░ ░░ , do 31. 12. 2024.

19. na byt zvláštního určení č. 15, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1433, s M░░ Z░░░░ ░░ ,
nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2024.

20. na byt zvláštního určení č. 12, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1434, s J░░░░ H░░░░ ░ ,
nar. ░░░░ ░░░ , do 31. 12. 2024.

21. na byt zvláštního určení č. 15, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1434, se Z░░░░ S░░░░ ,
nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2024.

22. na byt zvláštního určení č. 1, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1501, s H░░░ K░░░░ ░░ ,
nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2024.

23. na byt zvláštního určení č. 2, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1501, s M░░ V░░░░ ,
nar.░░░░ ░░ , do 31. 12. 2024.

24. na byt zvláštního určení č. 9, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1501, s O░░░░ R░░░ , nar.
░░░░ ░░ , do 31. 12. 2024. 

25. na byt zvláštního určení č. 10, Ústí nad Orlicí, Kladská 1501, s A░░░ R░░░░ ░░ , nar. ░░░░
░░ , do 31. 12. 2024.

26. na byt zvláštního určení č. 4, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1502, s F░░░░ ░ R░░░░ ░ ,
nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2024.

27. na byt zvláštního určení č. 5, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1502, s M░░ S░░░░ ░░ ,
nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2024.

28. na byt zvláštního určení č. 10, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1502, s J░░░░ ░ K░░░░ ░



, nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2024. 

29. na byt zvláštního určení č. 16, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1502, s D░░░░ H░░░░ ░░
, nar. ░░░░ ░░░ , do 31. 12. 2024.

30. na byt zvláštního určení č. 18, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1502, s K░░░ B░░░░ ░░ ,
nar. ░░░░ ░ , do 31. 12. 2024.

31. na byt zvláštního určení č. 3, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1503, s J░░ R░░░░ , nar.
░░░░ ░░ , do 31. 12. 2024. 

32. na byt zvláštního určení č. 6, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1503, s V░░░ F░░░░ , nar.
░░░░ ░ , a V░░░░ F░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2024.

33. na byt zvláštního určení č. 7, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1503, se Z░░░░ S░░░░
░░░ , nar. ░░░░ ░░░ , do 31. 12. 2024.

34. na byt zvláštního určení č. 9, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1503, s T░░░ V░░░░ ░░ ,
nar. ░░░░ ░ , do 31. 12. 2024.

35. na byt zvláštního určení č. 11, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1503, s H░░░ B░░░░ ░ ,
nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2024.

36. na byt zvláštního určení č. 12, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1503, s H░░░░ S░░░░ ░░
, nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2024.

37. na byt zvláštního určení č. 13, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1503, s H░░░ K░░░░ ░░ ,
nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2024.

38. na byt zvláštního určení č. 15, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1503, s L░░░░ M░░░░ ░░
, nar. ░░░░ ░░░ , do 31. 12. 2024.

39. na byt zvláštního určení č. 16, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1503, s M░░░░ ░ H░░░░ ,
nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2024.

40. na byt zvláštního určení č. 18, na adrese Ústí nad Orlicí, Kladská 1503, s H░░░ R░░░░ ░░ ,
nar. ░░░░ ░ , do 31. 12. 2024.

41. na byt č. 5, na adrese Ústí nad Orlicí, Švermova 178, s R░░░░ ░ Č░░░░ , nar. ░░░░ ░░ ,
do 31. 12. 2024.



42. na byt č. 18, na adrese Ústí nad Orlicí, Dukelská 300, s K░░░░ S░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░
, do 31. 12. 2024.

43. na byt č. 5, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 26, s R░░░░ N░░░░ ░░░░ , nar. ░░░░ ░░
, do 31. 12. 2024.

44. na byt č. 3, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 138, s J░░░░ ░ J░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ ,
do 31. 12. 2024.

45. na byt č. 6, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 138, s K░░░░ O░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , do
31. 12. 2024.

46. na byt č. 1, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 215, se S░░░░ S░░░░ ░░░ , nar. ░░░░ ░░
, do 31. 12. 2024.

47. na byt č. 3, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 215, s L░░░░ ░ Č░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , do
31. 12. 2024.

48. na byt č. 8, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 215, s A░░░ K░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░ , do
31. 12. 2024.

49. na byt č. 10, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 215, s V░░░░ ░ O░░░░ , nar. ░░░░ ░░░ ,
do 31. 12. 2024.

50. na byt č. 11, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 215, s A░░░░ Z░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , do
31. 12. 2024.

51. na byt č. 14, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 215, s M░░░░ N░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░
, a L░░░░ N░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , do 31. 12. 2024.

52. na byt č. 15, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 215, s L░░░░ T░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ ,
do 31. 12. 2024.

53. na byt č. 3, na adrese Ústí nad Orlicí, Třebovská 298, s J░░ T░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , do
31. 12. 2024.

54. na byt č. 12, na adrese Ústí nad Orlicí, Mazánkova 1205, s M░░░░ ░ Z░░░░ ░ , nar. ░░░░
░ , do 31. 12. 2023.

55. na byt č. 16, na adrese Ústí nad Orlicí, Sokolská 215, s J░░░ P░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░ , do
31. 12. 2023.



Usnesení bylo: PŘIJATO

56. na byt č. 2, na adrese Ústí nad Orlicí, Sv. Čecha 1109, s P░░░ Č░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , do
31. 3. 2023. 

57. na byt č. 4, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Rámech 207, s I░░░░ L░░░░ ░ , nar.░░░░ ░░ ,
do 31. 3. 2023.

58. na byt č. 9, na adrese Ústí nad Orlicí, Sv. Čecha 1108, s I░░░ N░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ ,
do 31. 3. 2023.

59. na byt č. 8, na adrese Ústí nad Orlicí, Sv. Čecha 1109, s J░░░░ ░ Z░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░
, do 31. 3. 2023.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

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

Termín: 30.12.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

159/8/RM/2022 SMM/2 - Dodatky nájemních smluv a nájemní smlouva s uprchlíky z Ukrajiny
I. Rada města schvaluje

uzavření dodatků nájemních smluv 

1. na byt č. 2, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, Švermova 178, s M░░ M░░░ , nar.
░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , do 30. 6. 2023. 

2. na byt č. 11, o velikosti 1+1, na adrese Ústí nad Orlicí, U Hřiště 1281, s M░░░░ L░░░░ , nar.
░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 30. 6. 2023.

II. Rada města schvaluje
uzavření nájemních smluv s uprchlíky z Ukrajiny, dle přílohy k usnesení RM. 

III. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

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

Termín: 30.12.2022



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

160/8/RM/2022 SMM/3 - Uzavření nájemních smluv
I. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy

1. na stabilizační byt č. 8, na adrese Ústí nad Orlicí, U Hřiště 1416, se Z░░░░ B░░░ , nar. ░░░░
░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , do 31. 3. 2023. 

2. na byt zvláštního určení č. 19, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1433, se S░░░░ ░░ S░░░░
, nar. ░░░░ ░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , do 31. 3. 2023.

3. na byt zvláštního určení č. 14, na adrese Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1434, s M░░ P░░░░ ░ , nar.
░░░░ ░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , do 31. 3. 2023.

4. na byt zvláštního určení č. 15, na adrese Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 105, s N░░░ W░░░░
░░ , 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: 30.12.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

161/8/RM/2022 SMM/4 - Smlouva o výpůjčce nebytového prostoru - T. G. Masaryka 105
I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, se
sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, zastoupeným společností TEPVOS, spol. s r.o., IČ:
25945793, se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako půjčitelem, a KONTAKT Ústí
nad Orlicí o.p.s., zřizovatel krajské Linky důvěry v Ústí nad Orlicí, Smetanova 470, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 61239488, zastoupená ředitelkou Bc. Pavlou Hájkovou, jako vypůjčitelem, dle přílohy k usnesení
RM.

  
II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

1.1. zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce v daném termínu.

Termín: 13.1.2023

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

162/8/RM/2022 SMM/5 - Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě o provozování a údržbě parkovacího
systému ze dne 9. 7. 2019
I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 Příkazní smlouvy uzavřené dne 9. 7. 2019 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ:
00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a spol. TEPVOS, s.r.o., IČ:
25945793, Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem. Předmětem Dodatku č.
2 je úprava stávajících činností a změna cen.  
 

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města:
- zajistit kontrolu plnění služeb společnosti TEPVOS, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí dle bodu I.
tohoto usnesení.
- zajistit uzavření Dodatku č. 2 Příkazní smlouvy v daném termínu

Termín: 31.12.2023

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

163/8/RM/2022 SMM/6 - Dodatek č. 10 Smlouvy o dílo č. 203004 (provoz sběrného dvora)
včetně schválení nových cen pro rok 2023
I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 10 Smlouvy o dílo č. 203004 uzavřené dne 25. 2. 2003 mezi Městem Ústí nad
Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem a spol. TEPVOS, s.r.o., IČ:
25945793, Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem. Předmětem Dodatku č.
10 je úprava stávajících činností a změna cen pro rok 2023.  
 

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města:
- zajistit kontrolu plnění služeb společnosti TEPVOS, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí dle bodu I.
tohoto usnesení,
- zajistit uzavření Dodatku č. 10 Smlouvy o dílo č. 203004 v daném termínu.



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Termín: 31.12.2023

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

164/8/RM/2022 SMM/7 - Dodatek č. 5 Smlouvy o správě veřejných pohřebišť
I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o správě veřejných pohřebišť uzavřené dne 24. 10. 2002 mezi Městem
Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, na straně jedné a spol. TEPVOS,
s.r.o., IČ: 25945793, Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, na straně druhé dle přílohy k
usnesení RM. 

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města:
- zajistit kontrolu plnění služeb společnosti TEPVOS, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí a zajistit
uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o správě veřejných pohřebišť v daném termínu dle
bodu I. tohoto usnesení.
 
 

Termín: 31.12.2023

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

165/8/RM/2022 SMM/8 - Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě o zajištění provozu hřbitovů a s tím
související evidence
I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě (zajištění provozu hřbitovů a s tím související evidence)
uzavřené dne 1. 3. 2016 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad
Orlicí, na straně jedné a spol. TEPVOS, s.r.o. IČ: 25945793, Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad
Orlicí, na straně druhé dle přílohy k usnesení RM.

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města:
- zajistit kontrolu plnění služeb společnosti TEPVOS, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí a zajistit
uzavření Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě (zajištění provozu hřbitovů a s tím související
evidence) ze dne 1. 3. 2016 v daném termínu dle bodu I. tohoto usnesení.
 
 



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

Termín: 31.12.2023

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

166/8/RM/2022 SMM/9 - Schválení ceníků společnosti TEPVOS, spol. s r.o. (zajištění osvětlení
veřejných prostranství a svislá světelná signalizace) na rok 2023
I. Rada města schvaluje

ceník společnosti TEPVOS, spol. s r.o. (svislá světelná signalizace) na rok 2023, dle přílohy k usnesení
RM.  

II. Rada města schvaluje
ceník společnosti TEPVOS, spol. s r.o. (o zajištění osvětlení veřejných prostranství na rok 2023, dle
přílohy k usnesení RM.
 

III. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města:
- zajistit kontrolu plnění služeb společnosti TEPVOS, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí dle bodu I.
tohoto usnesení. 
 
 

Termín: 31.12.2023
IV. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města:
- zajistit kontrolu plnění služeb společnosti TEPVOS, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí dle bodu
II. tohoto usnesení. 
 

Termín: 31.12.2023

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

167/8/RM/2022 SMM/10 - schválení ceníku společnosti TEPVOS, spol. s r.o. (provozování
veřejného WC) na rok 2023
I. Rada města schvaluje

ceník společnosti TEPVOS, spol. s r.o. (provozování veřejného WC) na rok 2023, dle přílohy k usnesení
RM.
 



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města:
- zajistit kontrolu plnění služeb společnosti TEPVOS, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí dle bodu I.
tohoto usnesení.
 

Termín: 31.12.2023

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

168/8/RM/2022 SMM/11 - schválení ceníku společnosti TEPVOS, spol. s r.o. (seč travnatých
ploch, údržba a provoz fontán) na rok 2023
I. Rada města schvaluje

ceník společnosti TEPVOS, spol. s r.o. (seč travnatých ploch, údržba a provoz fontán) na rok 2023, dle
přílohy k usnesení RM.
 

II. Rada města ukládá
 
1. Ing. Jiřímu Hruškovi

1.1. vedoucímu odboru správy majetku města:
- zajistit kontrolu plnění služeb společnosti TEPVOS, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí dle bodu I.
tohoto usnesení.

Termín: 31.12.2023

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

169/8/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 MŠ Na Výsluní a zároveň se snižují kapitálové výdaje v závazné ukazateli Sídliště
Hylváty - revitalizace I. etapa v celkové výši 250.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č.
9375 v příloze návrhu usnesení RM.  

2. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují kapitálové výdaje v závazném
ukazateli Parkoviště Hylváty - novostavba a zároveň se snižují kapitálové výdaje v závazném
ukazateli  Sídliště v Hylvátech - revitalizace I. etapa v celkové výši 527.000 Kč dle návrhu
rozpočtového opatření č. 9377 v příloze návrhu usnesení RM.



Usnesení bylo: PŘIJATO

Usnesení bylo: PŘIJATO

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
kapitálové výdaje ve stejném závazném ukazateli  ve výši 65.000 Kč dle návrhu rozpočtového
opatření č. 9399 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: 21.12.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

170/8/RM/2022 TAJ/1 - Bytová komise
I. Rada města zřizuje

pro volební období 2022 - 2026 bytovou komisi v počtu členů 13.
II. Rada města jmenuje

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů předsedou bytové komise Josefa Kauce, a dalšími členy bytové komise Jiřího
Preclíka, Jitku Svobodovou, Bc. Annu Škopovou, Mgr. Radku Vaškovou, Mgr. Světlanu Jeřábkovou, Annu
Šípkovou, Dalibora Adama, Bohumila Machačného, Ing. Jiřího Hrušku, Ing. Václava Knejpa, JUDr. Karla
Koštu a Mgr. Ivanu Nečekalovou.

III. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Gabriele Mánkové

1.1. tajemnici MěÚ, zajistit zveřejnění složení bytové komise na webových stránkách města a
na vývěsce čp.7.

Termín: 9.1.2023

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

171/8/RM/2022 TAJ/2 - Komise kulturní a školská
I. Rada města zřizuje

pro volební období 2022 - 2026 komisi kulturní a školskou v počtu členů 14.
II. Rada města jmenuje

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů předsedkyní komise kulturní a školské RNDr. MgA. Lenku Janyšovou, a
dalšími členy komise kulturní a školské Vlastimila Drdu, Martinu Kodytkovou, Petru Hýrkovou, Romanu
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Pek, Věroslava Musila, Ondřeje Štantejského, Mgr. Moniku Kocandovou, Petra Lipenského, PaedDr. Jiřího
Tomáška, Radku Moravcovou, Jiřího Fikejze, Lindu Gregarovou a Miloslava Cypryána.

III. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Gabriele Mánkové

1.1. tajemnici MěÚ, zajistit zveřejnění složení komise kulturní a školské na webových
stránkách města a na vývěsce čp.7.

Termín: 9.1.2023

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

172/8/RM/2022 TAJ/3 - Sportovní komise
I. Rada města zřizuje

pro volební období 2022 - 2026 sportovní komisi v počtu členů 11.
II. Rada města jmenuje

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů předsedou sportovní komise Vladimíra Chudého, a dalšími členy sportovní
komise Blanku Holmesovou, Jana Nováka, Markétu Skalickou, Filipa Kokulu, DiS., Jiřího Jansu, Mgr.
Pavla Maixnera, Vladimíra Pecháčka, Radku Moravcovou, Stanislava Dočkala a Luboše Felgra.

III. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Gabriele Mánkové

1.1. tajemnici MěÚ, zajistit zveřejnění složení sportovní komise na webových stránkách města
a na vývěsce čp.7.

Termín: 9.1.2023

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

173/8/RM/2022 TAJ/4 - Komise pro urbanismus, architekturu, životní prostředí a regeneraci
MPZ
I. Rada města zřizuje

pro volební období 2022 - 2026 komisi pro urbanismus, architekturu, životní prostředí a regeneraci MPZ
v počtu členů 14.

II. Rada města jmenuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů předsedkyní komise pro urbanismus, architekturu, životní prostředí a
regeneraci MPZ Ing. arch. Petru Coufal Skalickou, a dalšími členy komise Petra Hájka, Vlastimila Drdu,
Jáchyma Kopeckého, Petru Hýrkovou, Věroslava Musila, Mgr. Tomáše Nechvíla, Mgr. Jiřího Holubáře,
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Ing. Michala Kokulu, Jiřího Jansu, Květuši Richterovou, Andreu Hrubeckou, Bc. Tomáše Slonku a Ing.
Petra Vaška.

III. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Gabriele Mánkové

1.1. tajemnici MěÚ, zajistit zveřejnění složení komise pro urbanismus, architekturu, životní
prostředí a regeneraci MPZ na webových stránkách města a na vývěsce čp.7.

Termín: 9.1.2023

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

174/8/RM/2022 TAJ/5 - Dopravní komise
I. Rada města zřizuje

pro volební období 2022 - 2026 dopravní komisi v počtu členů 9.
II. Rada města jmenuje

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů předsedou dopravní komise Marka Hájka, a dalšími členy dopravní komise
Mgr. Pavla Svatoše, Jana Švejkara, Mgr. Jiřího Holubáře, Zbyňka Pilaře, Petra Pirkla, Ing. Marcela
Klementa, Bc. Martina Dudlu a Pavla Voleského.

III. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Gabriele Mánkové

1.1. tajemnici MěÚ, zajistit zveřejnění složení dopravní komise na webových stránkách města
a na vývěsce čp.7.

Termín: 9.1.2023

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

175/8/RM/2022 TAJ/6 - Komise pro práci se seniory
I. Rada města zřizuje

pro volební období 2022 - 2026 komisi pro práci se seniory v počtu členů 9.
II. Rada města jmenuje

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů předsedou komise pro práci se seniory JUDr. Zdeňka Ešpandra, a dalšími
členy komise pro práci se seniory Jitku Svobodovou, Jiřího Sazimu, Mgr. Tomáše Nechvíla, Ludmilu
Moudrovou, Janu Maříkovou, Olgu Švecovou, DiS., Marii Bílkovou a Zdenku Urbanovou.

III. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Gabriele Mánkové
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1.1. tajemnici MěÚ, zajistit zveřejnění složení komise pro práci se seniory na webových
stránkách města a na vývěsce čp.7.

Termín: 9.1.2023

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

176/8/RM/2022 TAJ/7 - Škodní komise
I. Rada města zřizuje

pro volební období 2022 - 2026 škodní komisi v počtu členů 4.
II. Rada města jmenuje

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů předsedkyní škodní komise Bc. Annu Škopovou, a dalšími členy škodní komise
Mgr. Mariana Radu, Ing. Petru Brejšovou a Mgr. Martina Mačku.

III. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Gabriele Mánkové

1.1. tajemnici MěÚ, zajistit zveřejnění složení škodní komise na webových stránkách města a
na vývěsce čp.7.

Termín: 9.1.2023

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]

177/8/RM/2022 TAJ/8 - Komise prevence kriminality
I. Rada města zřizuje

pro volební období 2022 - 2026 komisi prevence kriminality v počtu členů 8.
II. Rada města jmenuje

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů předsedou komise prevence kriminality Jiřího Preclika, a dalšími členy komise
prevence kriminality Mgr. Ivanu Nečekalovou, Bc. Milana Kalouse, Mgr. Luboše Brandýského, Bc. Pavlu
Hájkovou, Martina Saifrta, Petra Beneše a npor. Bc. Tomáše Blažka.

III. Rada města ukládá
 
1. Mgr. Gabriele Mánkové

1.1. tajemnici MěÚ, zajistit zveřejnění složení komise prevence kriminality na webových
stránkách města a na vývěsce čp.7.

Termín: 9.1.2023

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0 ]
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Legenda:  A  - ano;  N - ne;  Z - zdržel/a se;  CH - chyběl/a
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