
FINANČNÍ VÝBOR ZM ÚSTÍ NAD ORLICÍ

ZÁPIS 
z 5. schůze Finančního výboru ZM Ústí nad Orlicí, 

které se konalo dne 4.12.2019

od 16:00 hodin v Zasedací místnosti SÚ

Přítomni: Hana Drobná, č lenka FV
Ing. Pavel Hanzl ,  č len FV
Vladimír Chudý, č len FV
RNDr. Pavel Kodytek, č len FV

Omluveni: Ing. Hana Brodská, č lenka FV
RSDr. Jaroslav Fišer,  č len FV

Nepřítomni: <dle prezenční l ist iny>

Hosté: <dle prezenční l ist iny>

Předsedaj íc í : Ing. Radim J irout MBA LL.M, předseda FV

Ověřovatelé: <dle prezenční l ist iny>

Číslo
bodu

Bod
Komentář

1. Zahájení a schválení programu 5. zasedání Finančního výboru ZM

Bez připomínek.

Předkladatel: Předseda FV ZM Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo: 
Výsledek hlasování: 

2. Připomínky k zápisu z 4. zasedání Finančního výboru ZM

Bez připomínek.



Předkladatel: Předseda FV ZM Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo: 
Výsledek hlasování: 

3. 32/5/FV/2019 DSS/1 - Příspěvek k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti 
na části území Pardubického kraje v období od 15.12.2019 do 12.12.2020
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města uzavřít s Pardubickým krajem Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti 
na části území Pardubického kraje v období od 15.12.2019 do 12.12.2020 a úhradě nákladů 
s tím spojených ve výši 317.184 Kč.

II. Finanční výbor ZM-ukládá

1. lic. Jaroslavu Škarkovi

1.1. předložit zastupitelstvu města ke schválení smlouvu uvedenou v bodě I. tohoto 
usnesení.

Termín: 9.12.2019

Důvodová zpráva:
Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend předkládá ke schválení Smlouvu o 
zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 15.12.2019 do 
12.12.2020 a úhradě nákladů s tím spojených ve výši 317.184 Kč.
Město Ústí nad Orlicí finančně přispívá na zajištění dopravní obslužnosti na území města 
Pardubickému kraji dle smlouvy, která je přílohou. Dopravní obslužnost bude zajišťována na 
základě podmínek, kdy bude zajišťována pouze dopravní obslužnost místních částí Knapovec, 
Horní a Dolní Houžovec. Ostatní městské části jsou obsluhovány městskou autobusovou 
dopravou. Sazba za 1 km zůstává z minulého období nezměněna ve výši 21 Kč.
Záznam rozpravy:
Vedoucí odboru dopravy, SH a správních agend lic. Jaroslav Škarka  předložil členům výboru 
návrh usnesení.

Předkladatel: lic. Jaroslav Škarka
Zpracovatel: lic. Jaroslav Škarka
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

4. 33/5/FV/2019 ORM/1 - Dohoda o bezúplatném převodu podílu na nákladech
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit dohodu o bezúplatném převodu podílu na nákladech mezi 
městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako převodcem 



a společností CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČ: 25917773, Kostelecká 879/59, 196 00 Praha 
- Čakovice, jako nabyvatelem, dle přílohy k usnesení FV.

Důvodová zpráva:
Odbor rozvoje města předkládá finančnímu výboru ZM výše uvedený návrh dohody o 
bezúplatném převodu podílu na nákladech. Jedná se o část podílu na nákladech vyplývajícího z 
uzavřené smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční 
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) mezi Městem Ústí nad Orlicí a společností ČEZ 
Distribuce, a.s. uzavřené dne 3.5.2010 a to na 118 x 3 fáze x 25 A z celkových 210 x 3 fáze x 25 
A. Na základě této smlouvy a uhrazení podílu na nákladech společnost ČEZ Distribuce, a.s. 
vybudovala v lokalitě U Letiště podzemní vedení pro budoucí napojení odběrných míst. Uhrazení 
podílu na nákladech bylo součástí celkových finančních nákladu na vybudování celé technické 
infrastruktury U Letiště. Platnost této smlouvy byla dodatečně prodloužena do 31.12.2022, po 
tomto termínu smlouva a poplatek propadne bez možnosti dalšího prodloužení.
Záznam rozpravy:
Vedoucí odboru rozvoje města Ing. arch. Eva Holásková předložila členům výboru návrh usnesení 
a zodpověděla jejich dotazy.

Předkladatel: Ing. arch. Eva Holásková
Zpracovatel: Michal Nezdařil
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

5. 34/5/FV/2019 OŠKCP/1 - Individuální finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města 
Ústí nad Orlicí - Table Tennis Club Ústí nad Orlicí
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje

1. zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí individuální 
účelové neinvestiční finanční dotace z rozpočtu města 2019 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této individuální neinvestiční dotace dle příloh č. 1 a 2 k 
usnesení spolku Table Tennis Club Ústí nad Orlicí, sídlem Žižkov 502, 562 01 Ústí 
nad Orlicí, IČO 13583395, na projekt "Nová kanalizační přípojka pro budovu Žižkov 
502 - herna stolního tenisu" ve výši 100.000 Kč

2. zastupitelstvu města schválit  související rozpočtová opatření v ORJ 4 - Školství, 
kultura, sport, cestovní ruch a propagace  dle Návrhu na změnu rozpočtu č. 
910/2019, který je přílohou č. 3 k usnesení

Důvodová zpráva:
Finančnímu výboru je předkládána žádost spolku Table Tennis Club Ústí nad Orlicí o poskytnutí 
individuální neinvestiční dotace na projekt Nová kanalizační přípojka pro budovu Žižkov 502 - 
herna stolního tenisu ve výši 100.000 Kč. Spolek žádá o poskytnutí "mimořádné" dotace na 
opravu staré, v současnosti již nefunkční kanalizační přípojky. Vyřešení tohoto havarijního  
stavu umožní spolku pokračovat v plánovaných opravách sklepních prostorů herny.



Poskytnutí dotace bude financováno z nečerpaných prostředků schváleného rozpočtu ORJ 4 - 
Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace.

Záznam rozpravy:
Vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace Mgr. Luboš 
Mikyska předložil členům výboru návrh usnesení a zodpověděl jejich dotazy.

Předkladatel: Mgr. Luboš Mikyska
Zpracovatel: Mgr. Luboš Mikyska
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

6. 35/5/FV/2019 OŠKCP/2 - Dodatek č.1 smlouvy o poskytnutí individuální dotace - TJ 
Sokol Hylváty
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje

1. zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí individuální dotace z 
rozpočtových prostředků města Ústí nad Orlicí, jehož předmětem je  navýšení 
individuální účelové neinvestiční finanční dotace z rozpočtu města 2019 poskytnuté 
spolku Tělocvičná jednota Sokol Hylváty, IČO 00484946, sídlem Třebovská 108, 
Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí, na projekt "Výměna střechy" o 50.000 Kč, dle příloh 
k usnesení

2. zastupitelstvu města schválit související rozpočtová opatření v ORJ 4 - Školství, 
kultura, sport, cestovní ruch a propagace dle Návrhu na změnu rozpočtu č. 
911/2019, který je přílohou k usnesení

Důvodová zpráva:
Finančnímu výboru je předkládána  žádost spolku TJ Sokol Hylváty o poskytnutí individuální 
neinvestiční dotace na projekt Výměna střechy ve výši 50.000 Kč. TJ Sokol Hylváty žádá o tuto 
částku na základě příslibu osadního výboru pro městskou část Hylváty a Dukla ze dne 9.5.2019 
(viz. přiložený zápis z osadního výboru).
Vzhledem ke skutečnosti, že odbor ŠKCP poskytl na stejný účel spolku TJ Sokol Hylváty 
individuální dotaci ve výši 150.000 Kč na základě rozhodnutí zastupitelstva města ze dne 
24.6.2019 je navrhováno poskytnout dotaci ve výši 50.000 Kč dodatkem k již uzavřené smlouvě o 
poskytnutí individuální dotace a navýšit celkovou částku dotace na 200.000 Kč.
Navýšení dotace o 50.000 Kč  je navrhováno financovat rozpočtovým opatřením mezi ORJ 4 - 
Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace o ORJ 1 - Investice a rozvoj, který disponuje v 
rozpočtu prostředky osadního výboru.

Záznam rozpravy:
Vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace Mgr. Luboš 
Mikyska předložil členům výboru návrh usnesení a zodpověděl jejich dotazy.



Předkladatel: Mgr. Luboš Mikyska
Zpracovatel: Mgr. Luboš Mikyska
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

7. 36/5/FV/2019 OŠKCP/3 - Členství města Ústí nad Orlicí v DS Orlické hory a 
Podorlicko
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí schválit přímé členství Města Ústí nad Orlicí, IČ: 279676, 
se sídlem Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, v Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko, 
IČ:73034459, se sídlem Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou, od 1. 1. 2020.

Důvodová zpráva:
Finančnímu výboru je předkládán podnět k členství města Ústí nad Orlicí v Destinační společnosti 
Orlické hory a Podorlicko, zájmovém sdružení právnických osob (DS OHP).
Dosud bylo město Ústí nad Orlicí členem DS OHP prostřednictvím Regionu Orlicko-Třebovsko 
(ROT), který k 31. 12. 2019 z tohoto zájmového sdružení vystupuje.
Město Ústí nad Orlicí je svojí velikostí, polohou a atraktivitou významnou lokalitou na území DS 
OHP, proto DS OHP žádá město Ústí nad Orlicí o přímé členství.
Konkrétní podmínky a výsledky spolupráce a členství města v DS OHP jsou přílohou této zprávy. 
Podklady vypracovala ředitelka DS OHP, Michaela Vaňková - viz příloha včetně aktuální mapy 
území OHP.

V současné době s DS OHP intenzivně spolupracuje turistické informační centrum (TIC) města 
Ústí nad Orlicí. Jedná se například o tvorbu a podklady pro společné tiskoviny, webové stránky a 
projektové žádosti apod. Pracovnice TIC se účastní společných workshopů, seminářů, školení a 
pravidelných setkávání se všemi partnery a členy DS OHP. Tato setkávání jsou mimo jiné o 
vzájemném předávání aktuálních informací z celé turistické oblasti, uvádění příkladů dobré praxe, 
o prezentaci novinek jednotlivých zúčastněných subjektů a v neposlední řadě je to také o výměně 
propagačních tiskovin. Kromě toho znamená činnost DS OHP pro její členy a partnery servis 
informací z celé turistické oblasti a prezentaci v rámci ČR i zahraničí, např. veletrhy cestovního 
ruchu, které TIC města nezajišťuje svojí účastí. DS OHP edituje a spravuje pět webových portálů, 
na kterých se město Ústí nad Orlicí také prezentuje.
Pro město Ústí nad Orlicí, člena DS OHP, a místní partnery DS OHP znamená spolupráce s DS 
OHP propagaci v širším regionu než je například území ROT nebo Pardubického kraje.
Aktivním partnerem DS OHP je z města Ústí nad Orlicí Měšťanský pivovar Hylváty a společnost 
TEPVOS se svými rekreačními službami. Členem DS OHP je SKI KLUB Ústí nad Orlicí.

Členství v DS OHP znamená pro město Ústí nad Orlicí, potažmo TIC města, kontakt s turistickou 
oblastí OHP, bližší spolupráci se členy a partnery DS OHP a poskytování aktuálních informací o 
dění v turistické oblasti, TIC tak nebude stát mimo dění kolem sebe, ale bude součástí většího 
smysluplného celku, turistické destinace Orlické hory a Podorlicko.
Městské TIC činnost za DS OHP ze své podstaty vykonávat ani zastávat nemůže.



Přímými členy DS OHP jsou například města Česká Třebová, Žamberk, Lanškroun, Letohrad, 
Choceň, Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Dobruška, Rokytnice v Orlických horách a 
další. (http://www.dsohp.cz/)
Zrušením členství ROT se zmenší také zájmové území turistické oblasti OHP cca o 230 km2 území 
23 obcí včetně dvou měst Ústí nad Orlicí, Brandýs nad Orlicí), kromě České Třebové. Ta je 
přímým členem DS OHP.
(členské obce ROT: http://www.orlicko-trebovsko.cz/o-svazku-obci/)

Členský příspěvek za členství prostřednictvím ROT činil pro město Ústí nad Orlicí 
ročně 56 652 Kč. Členský příspěvek v případě přímého členství města by činil 127 467 
Kč ročně, tzn. 9 Kč na obyvatele. Tato částka je předběžně zahrnuta v návrhu 
rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro rok 2020 v kapitole ORJ 4, v položce Ostatní 
členské příspěvky.
Záznam rozpravy:
Vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace Mgr. Luboš 
Mikyska předložil členům výboru návrh usnesení a informoval je, že rada města v tomto bodu 
jednání nepřijala usnesení. Diskutovalo se o měřitelnosti přínosu členství města Ústí nad Orlicí v 
DS Orlické hory a Podorlicko, kterou nelze jasně určit nebo ekonomicky vyčíslit.

Předkladatel: Mgr. Luboš Mikyska
Zpracovatel: Mgr. Luboš Mikyska
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 5 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Nevzniklo

8. 37/5/FV/2019 FIN/1 - Návrh na schválení Zásad tvorby a úprav rozpočtu města Ústí 
nad Orlicí
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje

1. zastupitelstvu města vydat Zásady tvorby a úprav rozpočtu města Ústí nad Orlicí ve 
znění dle přílohy k usnesení finančního výboru.

Důvodová zpráva:
Finančnímu výboru  jsou předloženy Zásady tvorby a úprav rozpočtu města Ústí nad Orlicí, které 
by měly být následně předloženy ke schválení zastupitelstva města.
Předkládaný dokument vychází ze zavedené praxe na úřadě a platných předpisů. 
Velmi zjednodušeně lze říci, že orgány města budou projednávat a schvalovat rozpočet, který 
bude vyjadřovat závazné ukazatele rozpočtu, jimiž se pak budou řídit jednotliví příkazci operací a 
právnické osoby městem zřízené a založené.
Závaznými ukazateli budou jednotlivé řádky rozpočtu, které v sobě budou agregovat jednu nebo 
více položek (příklad závazného ukazatele: Město v pohybu, Oprava hráze v Houžovci, Rezervy 
rozpočtu, příspěvek příspěvkové organizaci apod.). V případě, že bude nutné závazný ukazatel 
změnit, bude o tom rozhodovat zastupitelstvo, nebo v rozsahu určeném těmito zásadami rada 
města.



Rozsah zplnomocnění pro radu města zůstává stejný, jako tomu bylo v předchozích letech (bylo 
definováno v usnesení, kterým se schvaloval rozpočet), nově se přidalo pouze zmocnění upravit 
rozpočet na straně přímů i výdajů v případě daně z příjmu právnických osob za město.  
V souladu s výše uvedeným se budou rozpočtová opatření schvalovat v okamžiku, kdy vyvstane 
potřeba přesunů (navyšování, snižování) mezi jednotlivými ukazateli rozpočtu .
V případě, že bude nutno opravit pouze položky rozpočtové skladby v rámci jednoho ukazatele, 
bude tyto opravy schvalovat finanční odbor a budou nazývány přesněji jako opravy a nikoli jako 
rozpočtová opatření.
Navržené zásady byly zpracovány s cílem přesného definování již zavedené praxe a dále s cílem 
snížit administrativní zátěž rady města i jednotlivých správců rozpočtu. S návrhem zásad byli 
seznámeni všichni příkazci operací a byli vyzváni k jejich připomínkování, připomínky byly do 
návrhu zapracovány. Principy definované v zásadách byly konzultovány také s pracovníky 
krajského úřadu zajišťujícími přezkum hospodaření města.

Záznam rozpravy:
Vedoucí finančního odboru Ing. Petra Brejšová předložila členům výboru návrh usnesení.

Předkladatel: Ing. Petra Brejšová
Zpracovatel: Ing. Petra Brejšová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

9. 38/5/FV/2019 FIN/2 - Návrh na schválení rozpočtového provizoria
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje

1. zastupitelstvu města rozhodnout o tom, že od 01.01.2020 do doby schválení 
rozpočtu města na rok 2020 bude město Ústí nad Orlicí hospodařit dle pravidel 
rozpočtového provizoria, která jsou definována v dokumentu Zásady tvorby a úprav 
rozpočtu města Ústí nad Orlicí.

Důvodová zpráva:
Finančnímu výboru je předložen ke schválení návrh pravidel rozpočtového provizoria na období od 
1. ledna 2020, do doby než bude schválen rozpočet města.
Navržené usnesení vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. Vpřípadě, že město neschválí před 1. lednem rozpočtového roku rozpočet, je povinno 
schválit do konce roku pravidla rozpočtového provizoria, která jsou potřebná k zajištění plynulosti 
hospodaření do doby schválení rozpočtu na kalendářní rok. Tato pravidla rozpočtového provizoria 
stanovuje zastupitelstvo města.
Rada města na jednom ze svých předchozích jednání doporučila zastupitelstvu města vydat 
Zásady tvorby a úprav rozpočtu města Ústí nad Orlicí. Finanční výbor se s nimi seznámil v 
předchozím návrhu usnesení.  Přílohou zásad jsou Pravidla rozpočtového provizoria, na která 
odkazuje návrh usnesení.
Záznam rozpravy:



Vedoucí finančního odboru Ing. Petra Brejšová předložila členům výboru návrh usnesení a 
zodpověděla jejich dotazy.

Předkladatel: Ing. Petra Brejšová
Zpracovatel: Ing. Petra Brejšová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

10. 39/5/FV/2019 FIN/3 - Vyhodnocení veřejné zakázky - Poskytnutí dlouhodobého 
úvěru na financování investičních projektů v letech 2020 - 2023
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-bere na vědomí
že rada města v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce 
Poskytnutí úvěru na financování investičních projektů v letech 2020 - 2023 ve výši 
100.000.000 Kč, kterou podal uchazeč Československá obchodní banka, a. s.,  Radlická 
333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350, za nabídkovou cenu ve výši 22.005.145,37 Kč, dle 
zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v příloze k usnesení finančního výboru.

II. Finanční výbor ZM-doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o úvěru ve výši 100.000.000 Kč, se splatností 20 let s  pohyblivou 
úrokovou sazbou ve výši 3M PRIBOR + 0,018 % p. a. mezi Československou obchodní 
bankou, a. s.,  Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350 jako věřitelem a městem 
Ústí nad Orlicí jako dlužníkem za účelem financování investičních projektů města Ústí nad 
Orlicí v letech 2020 - 2023 dle přílohy k usnesení finančního výboru.

Důvodová zpráva:
Rada města v polovině letošního srpna vyhlásila soutěž na plnění veřejné zakázky s názvem 
Poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování investičních projektů v letech 2020 - 2023. Do 
konce lhůty pro podání nabídek, která byla dne 08.10.2019, byly zadavateli doručeny dvě 
nabídky.
Ani jedna z došlých nabídek neobsahuje žádné poplatky, a to ani za vedení účtu. Cena spočívá 
pouze v úrokových nákladech, přičemž nabídka uchazeče Československá obchodní banka, a. s. k 
tříměsíční mezibankovní úrokové sazbě PRIBOR (v nabídkách označována jako  PRIBOR 3M, při 
výpočtu je používána její hodnota k 31.07.2019, kdy činila 2,160 % p. a.) přičítá marži  ve výši 
0,018 % p. a.,  Komerční banka, a. s. marži ve výši 0,21 % p. a.
V diskonotované (diskontováno 2 % ročně)  konečné ceně úvěru (při použití sazby PRIBOR 3M ke 
dni 31.07.2017)  odpovídá tento rozdíl částce 1,73 mil. Kč. V nominální ceně úvěru činí rozdíl 2,73 
mil. Kč. 
Návrh smlouvy připomínkovali právník města a vedoucí finančího odboru. Finančnímu výboru je 
předkládána smlouva, do které byly tyto připomínky zapracovány. Smlouva, oproti verzi 
předložené v rámci nabídky, doznává těchto změn:
1) Vypuštěny podmínky banky spojené s financováním ze strany Rozvojové banky Rady Evropy 
(CEDB)



2) Vypuštěna podmínka článku VII písm. d), která pod pokutou 100 tis. Kč vylučovala vznik 
věcných a závazkových práv k majetku města bez předchozího souhlasu banky.
Finanční odbor doporučuje zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o úvěru dle přílohy.
Záznam rozpravy:
Vedoucí finančního odboru Ing. Petra Brejšová předložila členům výboru návrh usnesení.

Předkladatel: Ing. Petra Brejšová
Zpracovatel: Ing. Petra Brejšová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

11. 40/5/FV/2019 FIN/4 - Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje

1. zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o  místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů ve znění dle přílohy k usnesení finančího výboru.

Důvodová zpráva:
Finančnímu výboru je předložen návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Text vyhlášky byl konzultován s Odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR.
Vydání vyhlášky je reakcí na zákon č. 278/2019, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o 
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Rozdíl mezi dosud platnou a novou vyhláškou 
spočívá zejména v používané terminologii.
Sazba poplatku v návrhu vyhlášky bude předmětem diskuze v radě města dne 02.12.2019. Před 
jednáním finančního výboru bude přiložený návrh vyhlášky upraven ve smyslu jednání rady 
města.

Záznam rozpravy:
Vedoucí finančního odboru Ing. Petra Brejšová předložila členům výboru návrh usnesení a 
informovala je, že rada města v souvislosti se zvyšujícími se výdaji spojenými s provozem systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů navrhla 
zastupitelstvu zvýšit od příštího roku sazbu poplatku za komunální odpad o 100 Kč  z 590 Kč na 
690 Kč za osobu a rok.

Předkladatel: Ing. Petra Brejšová
Zpracovatel: Ing. Petra Brejšová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

12.



41/5/FV/2019 FIN/5 - Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku 
ze psů
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje

1. zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o  místním 
poplatku ze psů ve znění dle přílohy k usnesení finančního výboru.

Důvodová zpráva:
Finančímu výboru  je předložen návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů.
Text vyhlášky byl konzultován s Odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR.
Vydání vyhlášky je reakcí na zákon č. 278/2019, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o 
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Rozdíl mezi dosud platnou a novou vyhláškou 
spočívá zejména v používané terminologii.
V návaznosti na novelu zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, je, na rozdíl od zrušované 
vyhlášky, v návrhu nové vyhlášky vypuštěna úleva ve výši 50 % ze sazby, pokud byl pes označen 
mikročipem.
Novela veterinárního zákona říká, že od 01.01.2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině 
platné pouze v případě, že pes bude označený mikročipem. Pokud by úleva byla zachována, 
platila by pro všechny očkované psy a ztratila by smysl.
Mezi ulice, ve kterých se platí vyšší sazba poplatku byla doplněna část ulice Východní, která se 
nachází v k. ú. Oldřichovice.
Sazba poplatku v návrhu vyhlášky není navýšena.
Záznam rozpravy:
Vedoucí finančního odboru Ing. Petra Brejšová předložila členům výboru návrh usnesení.

Předkladatel: Ing. Petra Brejšová
Zpracovatel: Ing. Petra Brejšová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

13. 42/5/FV/2019 FIN/6 - Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje

1. zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o  místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění dle přílohy k usnesení finančního 
výboru.

Důvodová zpráva:
Finančnímu výboru je předložen návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství.



Text vyhlášky byl konzultován s Odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, 
ve věci nově navržených osvobození i s Krajským úřadem Pardubického kraje.
Vydání vyhlášky je reakcí na zákon č. 278/2019, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o 
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Rozdíl mezi dosud platnou a novou vyhláškou 
spočívá zejména v používané terminologii.
Návrh nové obecně závazné vyhlášky obsahuje dvě nová osvobození - od poplatku bude v 
případě, že bude vyhláška schválena, nově osvobozeno:

• umístění stavebních zařízení, za umístění skládek a za provádění výkopových prací u staveb, 
jejichž investorem je město

•  užívání veřejného prostranství pro umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb, 
pokud se jedná o stojany na kola.

Sazba poplatku v návrhu vyhlášky není navýšena.
Záznam rozpravy:
Vedoucí finančního odboru Ing. Petra Brejšová předložila členům výboru návrh usnesení.

Předkladatel: Ing. Petra Brejšová
Zpracovatel: Ing. Petra Brejšová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

14. Závěr

Předseda FV ZM Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M. zasedání ukončil  v 17.00 hod.. Termín dalšího 
zasedání je předběžně stanoven na  5. února 2020.

Předkladatel: Předseda FV ZM Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo: 
Výsledek hlasování: 

Ing. Radim Jirout MBA LL.M
předseda FV

Zapisovatelé: 



Jana Řeháková
zapisovatelka FV


