
FINANČNÍ VÝBOR ZM ÚSTÍ NAD ORLICÍ

ZÁPIS 
z 6. schůze Finančního výboru ZM Ústí nad Orlicí, 

které se konalo dne 5.2.2020

od 16:00 hodin v Zasedací místnosti SÚ

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

Omluveni: <dle prezenční l ist iny>

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

2. Zahájení a schválení programu 6. zasedání Finančního výboru ZM

Bez připomínek.

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

3. Připomínky k zápisu z 5. zasedání Finančního výboru ZM

Bez připomínek.



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

4. 43/6/FV/2020 FIN/1 - Návrh rozpočtu na rok 2020
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-schvaluje
návrh rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2020 jehož součástí je rozpočet příjmů ve výši  
362.211.689 Kč, rozpočet výdajů ve výši 461.762.279 Kč, schodek hospodaření rozpočtu ve 
výši 99.550.590 Kč, způsob financování schodku hospodaření, finanční příspěvky pro 
příspěvkové organizace města, finanční vztahy k hospodářské činnosti města na rok 2020 a 
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2022 dle příloh k usnesení finančního výboru,

II. Finanční výbor ZM-doporučuje ZM schválit
návrh rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2020 jehož součástí je rozpočet příjmů ve výši  
362.211.689 Kč, rozpočet výdajů ve výši 461.762.279 Kč, schodek hospodaření rozpočtu ve 
výši 99.550.590 Kč, způsob financování schodku hospodaření, finanční příspěvky pro 
příspěvkové organizace města, finanční vztahy k hospodářské činnosti města na rok 2020 a 
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2022 dle příloh k usnesení finančního výboru,

Důvodová zpráva:
Návrhy jednotlivých kapitol rozpočtu byly projedány v radě města dne:

• 25.11.2019
• 12.02.2019
• 06.01.2020
• 13.01.2020
• 20.01.2020

Dne 27.01.2020 doporučila rada města svým usnesením číslo 954/47/RM/2020 zastupitelstvu 
města rozpočet schválit.
Důvodová zpráva k tabulkové části rozpočtu je přílohou návrhu usnesení (Příloha - 02 - Textová 
část rozpočtu - závazné ukazatele rozpočtu).

Záznam rozpravy:
Vedoucí finančního odboru Ing. Petra Brejšová předložila členům výboru návrh usnesení a 
zodpověděla jejich dotazy.
Přizvaní vedoucí odborů předložili návrhy rozpočtu svých kapitol /ORJ/ a zodpověděli dotazy členů 
výboru. 
Při jednání byli přítomni: za kapitolu 1 - Odbor rozvoje města návrh rozpočtu předložila vedoucí 
odboru rozvoje města Ing. arch. Eva Holásková, za kapitolu 2 - Odbor životního prostředí návrh 
rozpočtu předložil vedoucí odboru životního prostředí Mgr. Tomáš Kopecký, za kapitolu 3 - Odbor 
správy majetku města návrh rozpočtu předložil  Ing. Jiří Hruška, vedoucí odboru správy majetku 
města, za kapitolu 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace  předložila návrh 
rozpočtu  vedoucí odboru Ing Lucie Felgrová s vedoucí oddělení cestovního ruchu a propagace Bc. 
Zdenkou Kroulíkovou, za kapitolu 8 - Odbor sociálních služeb předložila návrh rozpočtu vedoucí 



odboru sociálních služeb Mgr. Ivana Nečekalová, za kapitolu 9 - Kancelář tajemníka a informatiky 
předložili návrh rozpočtu vedoucí odboru Bc. Radomíra Hájková s vedoucím oddělení informatiky 
Ing. Jiřím Čajkou,  za kapitolu 14 - Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend 
návrh rozpočtu předložil  lic. Jaroslav Škarka, vedoucí odboru dopravy, silničního hospodářství a 
správní agend, za kapitolu 15 - Útvar personální a mzdové agendy návrh rozpočtu předložil 
tajemník úřadu Ing. Marcel Klement. Rozpočet ostatních kapitol okomentovala Ing. Petra 
Brejšová.

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

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

5. 44/6/FV/2020 OSS/1 - Aktualizace Zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum 
sociální péče města Ústí nad Orlicí
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje

schválit aktualizaci Zřizovací listiny příspěvkové organizace CSP města Ústí nad Orlicí.

Důvodová zpráva:
Odbor sociálních služeb předkládá   aktualizaci Zřizovací listiny příspěvkové organizace CSP města 
Ústí nad Orlicí.
Důvody změny zřizovací listiny:

• dochází ke změně místa výkonu sociální služby týdenní stacionář - přestěhování se z budovy 
na T.G.Masaryka 123, tím již budova nebude svěřena k hospodaření příspěvkové organizaci,

• k hospodaření přibývá pozemek parcelní číslo 1853/25 ostatní plocha v obci a katastrálním 
území Ústí nad Orlicí, který tvoří funkční celek se stavbou čp. 262 v ulici Čs. Armády,

• na  základě předávacího protokolu - viz příloha zřizovací listiny, předává zřizovatel PO k 
hospodaření movitý majetek,

• vedení aktivizačních činností klientů v rámci jejich vzdělávacích a volnočasových aktivit a s 
tím související výroba drobných upomínkových předmětů a bižuterie zhotovených klienty a 
jejich případný prodej neziskovým způsobem.

Viz příloha, změny jsou označeny žlutě.
Záznam rozpravy:
Vedoucí odboru sociálních služeb Mgr. Ivana Nečekalová předložila členům výboru návrh 
usnesení.

Předkladatel: Mgr. Ivana Nečekalová
Zpracovatel: Mgr. Ivana Nečekalová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

6. 45/6/FV/2020 ORM/1 - Smlouva o postoupení a zápočtu pohledávky
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje



zastupitelstvu města schválit smlouvu o postoupení a zápočtu pohledávky mezi městem Ústí 
nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako postupitelem a 
společností TEPVOS, spol. s r.o., IČ: 25945793, Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad 
Orlicí, jako postupníkem, dle přílohy k usnesení RM.

Důvodová zpráva:
Odbor rozvoje města předkládá finančnímu výboru města výše uvedený návrh smlouvy o 
postoupení a zápočtu pohledávky se společností TEPVOS, spol. s r.o. Jedná se o pohledávku ve 
výši 383.409,06 Kč vůči společnosti MATEX HK s.r.o. za náhradu vodného a stočného na vodním 
prvku v ul. Příkopy za rok 2018, v kterém na díle vznikla reklamovaná technická závada.

Záznam rozpravy:
Vedoucí odboru Ing. arch. Eva Holásková předložila členům výboru návrh usnesení.

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

Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

7. 46/6/FV/2020 OŠKCP/1 - Individuální dotace poskytované na významné sportovní 
projekty v roce 2020
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložených žádostí poskytnutí následujících 
účelových finančních neinvestičních individuálních dotací z rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro 
rok 2020 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto individuálních dotací dle 
příloh k usnesení těmto žadatelům:

1. Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Zborovská 
213, IČO 15028658, na rozvoj a údržbu sportovišť TJ Jiskra Ústí nad Orlicí ve výši 
950.000 Kč, včetně požadované výjimky na OON

2. Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Zborovská 
213, IČO 15028658, na mzdu pomocníka správce areálu TJ Jiskra Ústí nad Orlicí ve 
výši 250.000 Kč, včetně požadované výjimky na OON

3. Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Zborovská 
213, IČO 15028658, na účast TJ Jiskra Ústí nad Orlicí v České fotbalové lize ve výši 
150.000 Kč

4. Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Lázeňská 576, IČO 
47501472, na rozvoj a údržbu sportovišť TJ Sokol Ústí nad Orlicí ve výši 100.000 Kč, 
včetně požadované výjimky na OON

5.



SKI klub Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Letohradská 1359, IČO 
00486141, na sportovní akci SKIINTERKRITERIUM 2020 ve výši 100.000 Kč, včetně 
požadované výjimky na stravování pro účastníky

6. Mgr. Vladimír Vaněk, bytem Hradec Králové - Slezské Předměstí, třída SNP 603/37, 
nar. 2.5.1960, IČO 18843654, na sportovní akci Atletický mítink RIETER ve výši 
100.000 Kč, včetně požadovaných výjimek na OON a prize money

7. AUTO KLUB ÚSTÍ NAD ORLICÍ v AČR, sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty, Pod Lesem 
403, IČO 47501227, na projekt Závody automobilů do vrchu Ústecká 21 ve výši 
100.000 Kč, včetně požadované výjimky na OON

Důvodová zpráva:
Finančnímu výboru jsou předkládány  žádosti o poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z 
rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro rok 2020.
Na základě předložených žádostí o poskytnutí individuální dotace a skutečnosti, že se jedná o 
projekty, které má město Ústí nad Orlicí zájem cíleně podpořit, je navrhováno schválit poskytnutí 
dotací již v prvním možném termínu. Navrhované dotační tituly jsou v rozpočtu města pro rok 
2020 vedeny v rámci individuálních dotací daných rozpočtem.
Záznam rozpravy:
Vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace Ing. Lucie Felgrová 
předložila členům výboru návrh usnesení.

Předkladatel: Ing. Lucie Felgrová
Zpracovatel: Ing. Lucie Felgrová
Typ dokumentu: Usnesení

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

8. 47/6/FV/2020 FIN/2- Dodatek ke smlouvě o poskytnutí individuální investiční 
finanční dotace z rozpočtu města na opravu budovy Červeného kříže
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města uzavření Dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální 
finanční dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840, 
Ústí nad Orlicí, IČ 00426261, na rekonstrukci budovy spolku, dle přílohy k usnesení.

Důvodová zpráva:
Finanční odbor předkládá finančímu výboru k projednání návrh dodatku k veřejnoprávní smlouvě 
o poskytnutí individuální dotace pro OS ČČK Ústí nad Orlicí. Dotace byla požadována na 
rekonstrukci budovy OS ČČK.
Dotace byla použita k úhradě faktur za investiční náklady spojené s opravou budovy, která byla ve 
špatném technickém stavu, což příjemce doložil vyúčtováním dotace.
Rekonstrukce budovy ale nebyla zcela ukončena v termínu stanoveném v žádosti. Po dohodě se 
zástupcem příjemce dotace je finančnímu výboru předložen návrh dodatku, který vedle 
prodloužení termínu realizace zároveň se upravuje ustanovení, které vylučovalo použití dotace na 
technické zhodnocení budovy a bylo tedy v rozporu s předmětem dotace.



Rada města doporučila zastupitelstvu předmětný dodatek schválit usnesením č. 984/49/RM/2020 
ze dne 03.02.2020.
Text smlouvy byl konzultován s právníkem městského úřadu.

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. Závěr

Předseda FV ZM Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M. zasedání ukončil v 18.00 hod. Termín dalšího 
zasedání je předběžně stanoven na 22. 4. 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


