
adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí IČ:  00279676   DIČ:  CZ00279676 bankovní spojení: 
tel.: +420 465 514 111  email: podatelna@muuo.cz KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100 
fax: +420 465 525 563 web: http://www.ustinadorlici.cz ID datové schránky: bxcbwmg 

 

 
 
 
 

 

 

Město Ústí nad Orlicí 

 

ZÁPIS 
  školské komise 

z jednání č. 1/2020 ze dne 3. září 2020 
 

č.j.: MUUO/29750/2020/ŠKCP/en 
č. spisu: 1244/2019 

počet listů: 2 
počet příloh/listů příloh: 4/4 

 

Přítomni: viz prezenční listina  

Omluveni: - 

Zapisovatel: Věra Entová 

Místo a čas jednání: Městský úřad, Mírové náměstí 7, zasedací místnost 3. patro 16 hod. 

Program jednání: 
1. Zahájení školské komise  
2.Rozdělení příspěvků a dotací pro školy a školská zařízení 
3. Plán činnosti 

 
1. Zahájení školské komise   

Vedoucí odboru ŠKCP Ing. Lucie Felgrová se představila členům školské komise a předala slovo 

předsedkyni komise Mgr. Heleně Křížové. 

Návrhy a doporučení: 
Nejsou 
 

2. Rozdělení příspěvků a dotací pro školy a školská zařízení 

Školská komise projednala jednotlivé žádosti o zvýšení příspěvku na provoz a individuální dotace 

pro rok 2020 a rozdělila finanční prostředky ve výši 309.502 Kč. Devíti příspěvkovým organizacím 

v oblasti školství, jejichž zřizovatelem je město Ústí nad Orlicí rozdělila komise částku ve výši 

179.502 Kč, čtyřem příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je Pardubický kraj rozdělila 

komise částku ve výši 130.000 Kč. Pro rok 2020 byla v rozpočtu města Ústí nad Orlicí schválena na 

projekty škol částka 500.000 Kč. Z důvodu úspor v rozpočtu v souvislosti s covidem - 19 byl 

rozpočet na projekty snížen na 400.000 Kč a žadatelé byli vyzvání k přehodnocení žádostí. Některé 
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příspěvkové organizace podaly zpětvzetí žádosti, protože se akce nemohly uskutečnit jiné své 

požadavky snížily.  

Návrhy a doporučení: 
Školská komise doporučuje radě města schválit jednotlivé žádosti o zvýšení příspěvku na provoz a 
dotace do oblasti školství z rozpočtu města Ústí nad Orlicí. Zbývající finanční prostředky ve výši 
90.498 Kč navrhuje školská komise rozdělit mezi PO zřizované městem Ústí nad Orlicí na pokrytí 
zvýšených nákladů v souvislosti s covidem - 19 např. na nákup dezinfekčních prostředků, apod. 
 
Hlasování:  

Pro: 5  

Proti: 0  

Zdržel se: 0  

Chyběl: 2  

 
 

3. Plán činnosti 
Školská komise se usnesla, že v souvislosti s covidem - 19 do konce tohoto kalendářního roku 
nebudou navštěvovat akce pořádané školami a školskými zařízeními. 
 
Návrhy a doporučení: 
Nejsou  
 

Hlasování:  

Pro: 0  

Proti: 0  

Zdržel se: 0  

Chyběl: 0  

 
 
 
Termín příštího jednání: 
březen 2021 
 
Přílohy zápisu: 
Rozdělení finančních prostředků 
Zpětvzetí žádosti SŠA Ústí nad Orlicí 
Zpětvzetí žádosti NF Gaudeamus 
  

 

Zapsal: Věra Entová zapisovatelka 9.9.2020 
 

Ověřil: Mgr. Helena Křížová Předsedkyně školské komise 9.9.2020 
 

 


