
FINANČNÍ VÝBOR ZM ÚSTÍ NAD ORLICÍ

ZÁPIS 
z 2. schůze Finančního výboru ZM Ústí nad Orlicí, 

které se konalo dne 10.4.2019

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: Petr Hájek, starosta

Nepřítomni: <dle prezenční l ist iny>

Hosté: Ing. Jozef Polák

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 2. zasedání Finančního výboru ZM

Bez připomínek.

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

3. Připomínky k zápisu z 1. zasedání Finančního výboru ZM



Bez připomínek.

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

4. 6/2/FV/2019 OSS/1 Dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a 
zdravotnictví
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje
na základě předložené žádostí poskytnutí programové dotace ve výši 22.000 Kč pro ABATAB, 
spolek pro péči o rodinu, IČO 042 53 965, na projekt "Sasanky - sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi", z toho 14.718 Kč na havarijní pojištění vozidla používaného pro sociální 
službu, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy uvedené v příloze.

II. Finanční výbor ZM-doporučuje
na základě předložené žádostí poskytnutí programové dotace ve výši 26.000 Kč pro CEDR 
Pardubice, o.p.s, IČO 275 47 850, na projekt "Centrum denních aktivit", z  toho 26.000 Kč 
na osobní náklady, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy uvedené v 
příloze.

III. Finanční výbor ZM-doporučuje
na základě předložené žádostí poskytnutí programové dotace ve výši 20.000 Kč pro Centrum 
komplexní péče CZ s.r.o., IČO 150 28 429, na projekt "Doma je doma", z toho 20.000 Kč na 
osobní náklady, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy uvedené v příloze.

IV. Finanční výbor ZM-doporučuje
na základě předložených žádostí poskytnutí programových dotací v celkové výši  210.000 Kč 
pro Oblastní charitu  Ústí nad Orlicí, IČ0 444 68 920, z toho 
60.000 Kč na projekt "Domácí hospicová péče (Domácí hospic Alfa-Omega), z toho 60.000 
Kč na osobní náklady,
90.000 Kč na projekt "Charitní pečovatelská služba", z toho 90.000 Kč na osobní náklady, a
60.000 Kč na projekt "Sociální sprcha v Ústí nad Orlicí", z toho 55.000 Kč na osobní náklady
a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy uvedené v příloze.

V. Finanční výbor ZM-doporučuje
na základě předložené žádostí poskytnutí programové dotace ve výši 275.000  Kč pro 
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, IČO 00426261, na projekt "Senior 
doprava ČČK," z toho 201.000 Kč na osobní náklady, 15.000 Kč na pojištění vozidla Taxík 
Maxík a 5.000 Kč na telefon a internet
a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy uvedené v příloze.

VI. Finanční výbor ZM-doporučuje
na základě předložené žádostí poskytnutí programové dotace ve výši  129.000 Kč pro 
Rodinné centrum Srdíčko z.s., IČ0 270 52 982,



z toho 105.000 Kč na projekt "Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamin," z toho 
39.000 Kč na osobní náklady, 11.600 Kč na telefon a internet a 6.000 Kč na pojištění 
odpovědnosti
a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy uvedené v příloze.
a 24.000 Kč na projekt "Rodinné centrum Srdíčko", z toho 24.000 Kč na osobní náklady

VII. Finanční výbor ZM-doporučuje
na základě předložené žádostí poskytnutí programové dotace ve výši 24.000 Kč pro Unii 
 ROSKA - reg. org. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ, z.p.s., IČO 691 72 234, na projekt "Kvalitní 
život s roztroušenou sklerózou", z toho 24.000 Kč na osobní náklady
a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy uvedené v příloze.

Důvodová zpráva:
Rada města předkládá  návrh na poskytnutí programových dotací z rozpočtu města do oblasti 
sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2019, který byl vyhlášen ve výši 1 400 000 Kč, a k 
doporučení pro zastupitelstvo města schválení dotací v případech, kdy požadovaná výše dotace na 
projekt převyšuje částku 50.000 Kč. Pracovní skupina při rozdělování vycházela z nastavených 
kritérií a typů poskytovaných služeb. Dle těchto kritérií jsou žádosti posuzovány podle počtu 
klientů, počtu lůžkodnů nebo počtu návštěv služby, případně počtu členů na akci (při 
jednorázových akcích). Pracovní skupina navrhuje rozdělení celkové částky 1 280 000 Kč, z toho 
574.000 Kč bylo předloženo ke schválení v RM a 706.000 Kč je k projednání v ZM.  V příloze 
návrhu usnesení jsou tabulkové přehledy  požadavků, rozpočtů projektů a navrhované výše 
dotací pro schválení v radě města a  v zastupitelstvu města, další přílohou je vzorová smlouva o 
poskytnutí programové dotace a tabulka k příslušnému rozpočtovému opatření. Rada města 
doporučuje finančnímu výboru schválit návrh usnesení.
Záznam rozpravy:
Radní města Ústí nad Orlicí Bc. Anna Škopová předložila členům výboru návrh usnesení a 
zodpověděla jejich dotazy.

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

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

5. 7/2/FV/2019 OSS/2 Individuální dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb 
a zdravotnictví
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje
na základě předložené žádosti, poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
města 2019 ve výši 200.000 Kč Nadačnímu fondu "S námi je tu lépe!," IČO 015 58 501, se 
sídlem Ústí nad Orlicí, Čs. Armády 1076,  na  projekty "Efektivní léčba cévních uzávěrů" pro 
radiodiagnostické oddělení a "Učíme rodiče křísit" - 4 modely kojence na nácvik 
kardiopulmonální resuscitace pro dětské oddělení NPK, a.s., Orlickoústecké  nemocnice", 
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy k usnesení.



Důvodová zpráva:
Rada města Ústí nad Orlicí předkládá k projednání žádost a návrh smlouvy o poskytnutí  
individuální dotace pro Nadační fond "S námi je tu lépe!"  - v roce 2019 na dva nadační projekty 
Efektivní léčba cévních uzávěrů" pro radiodiagnostické oddělení a "Učíme rodiče křísit" - 4 modely 
kojence na nácvik kardiopulmonální resuscitace pro dětské oddělení NPK, a.s., Orlickoústecké  
nemocnice", které budou používány pro občany z Orlickoústecka.
Částka 200.000 Kč  byla již odsouhlasena při schvalování rozpočtu na rok 2019 a je navrhováno 
její rozdělení stejným dílem na oba projekty, tj. 100 000 Kč na  "Efektivní léčbu cévních uzávěrů" 
 a 100 000 Kč na  modely kojenců k nácviku kardiopulmonální resuscitace.
Nadační fond  "S námi je tu lépe!" převede dotaci od města Ústí nad Orlicí na účet Nemocnice 
Pardubického kraje, a.s. a peníze budou použity k  úhradě faktur za nákup přístroje a modelů 
kojenců, které se stanou majetkem  Orlickoústecké nemocnice a  budou v ní umístěny. Rada 
města doporučuje finančnímu výboru schválit návrh usnesení.
Záznam rozpravy:
Radní města Ústí nad Orlicí Bc. Anna Škopová předložila členům výboru návrh usnesení.

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

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

6. 8/2/FV/2019 OŠKCP/1 - Návrh na rozdělení dotací z programu Podpora kulturních 
aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční 
dotace z dotačního programu Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, 
kulturní činnost) v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle 
příloh č. 1 a 3 k usnesení  Divadelnímu spolku VICENA, sídlem Ústí nad Orlicí, U Hřiště 1182, 
IČO 26547350, ve výši 47.000 Kč  

II. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční 
dotace z dotačního programu Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, 
kulturní činnost) v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle 
příloh č. 1 a 3 k usnesení   SPOUSTI - Spolku pro organické Ústí, sídlem Ústí nad Orlicí, Na 
Štěpnici 1272, IČO 26573466, ve výši 40.000 Kč.

Důvodová zpráva:
Odbor ŠKCP předkládá k projednání návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2019.
Rada města projednala návrh kulturní komise a  doporučuje rozdělení dotací, jak je uvedeno v 
navrženém usnesení a v příloze.



Ve schváleném rozpočtu ORJ 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace bylo na  tento 
dotační program rok 2019 vyčleněno 500.000,- Kč, celá částka byla rozdělena.

Záznam rozpravy:
Vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace Mgr. Luboš Mikyska 
popsal systém dotačních řízení města Ústí nad Orlicí. Následně předložil členům výboru návrh 
usnesení a zodpověděl jejich dotazy.

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

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

7. 9/2/FV/2019 OŠKCP/2 - Návrh na rozdělení dotací z programu Podpora pravidelné 
sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové 
neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti 
sportovních organizací v roce 2019, včetně požadované výjimky na pohoštění, a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku FbK 
Orlicko - Třebovsko, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty, Dukelská 546, IČO 26635232, ve 
výši 256.600 Kč

II. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové 
neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti 
sportovních organizací v roce 2019, včetně požadované výjimky na pohoštění, a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku 
Tenisový klub Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, V Lukách 276, IČO 00528137, ve 
výši 89.950 Kč

III. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložených žádostí poskytnutí účelové 
neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti 
sportovních organizací v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 
dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí nad Orlicí, 
z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Zborovská 213, IČO 15028658, ve výši 455.450 Kč

IV. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové 
neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti 
sportovních organizací v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 



dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku Basketbalový klub Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem 
Ústí nad Orlicí, Třebovská 1057, IČO 22762337, ve výši 104.350 Kč

V. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové 
neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti 
sportovních organizací v roce 2019, včetně požadované výjimky na pohoštění, a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku Klub 
sportovní gymnastiky Ústí nad Orlicí z.s., sídlem Libchavy, Dolní Libchavy 89, IČO 22771506, 
ve výši 61.500 Kč

VI. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové 
neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti 
sportovních organizací v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 
dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku Tělocvičná jednota SOKOL Ústí nad Orlicí, 
sídlem Ústí nad Orlicí, Lázeňská 576, IČO 47501472, ve výši 52.800 Kč

VII. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové 
neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti 
sportovních organizací v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 
dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku GOLF CLUB UNO, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, 
Čs. armády 1181, IČO 26540851, ve výši 61.750 Kč

VIII. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové 
neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti 
sportovních organizací v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 
dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku SK Karate Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad 
Orlicí, Na Štěpnici 1208, IČO 26652480, ve výši 74.150 Kč

Důvodová zpráva:
Odbor ŠKCP předkládá k projednání návrh na rozdělení dotací  z dotačního programu Podpora 
pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019.

Na základě platné metodiky výpočtu podpory sportovní činnosti byla u jednotlivých žadatelů 
vypočtena výše navrhované dotace.

Pro výpočet byly použity následující částky:
max. možná podpora pro organizace s údržbou.....1.550 Kč/ 1 člen tj. dítě do 18 let (soutěžní 
sport)
max. možná podpora pro organizace bez údržby....2.050 Kč / 1 člen tj. dítě do 18 let (soutěžní 
sport)



max. možná podpora na rekreační dítě..................650 Kč / 1 člen tj. dítě do 18 let (rekreační 
sport)
Celkem bylo rozděleno 1.509.745 Kč.

Ve schváleném rozpočtu ORJ 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace na rok 2019 
je na tento dotační program vyčleněna částka 1.500.000 Kč. Chybějících 9.745 Kč bude 
převedeno z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť 2019.

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

8. 10/2/FV/2019 OŠKCP/3 - Návrh na rozdělení dotací z programu Podpora jednotlivých 
sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové 
neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Podpora jednotlivých sportovních nebo 
volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2019, včetně požadovaných výjimek na 
OON a prize money, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 
1 a 3 k usnesení  spolku FFT Bikes, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Příkopy 146, IČO 22681051, 
ve výši 60.000 Kč

Důvodová zpráva:
Odbor ŠKCP předkládá k projednání návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Podpora 
jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2019.
Rada města projednala návrh sportovní komise a  doporučuje rozdělení dotací, jak je uvedeno v 
navrženém usnesení a v příloze.
Ve schváleném rozpočtu ORJ 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace bylo na  tento 
dotační program rok 2019 vyčleněno 300.000,- Kč. Sportovní komisí byla rozdělena částka ve výši 
276.200 Kč. Zbývajících 23.800 Kč bude přesunuto do rezervy sportu.
Záznam rozpravy:
Vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace Mgr. Luboš Mikyska 
předložil členům výboru návrh usnesení.

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

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

9.



11/2/FV/2019 OŠKCP/4 - Návrh na rozdělení dotací z programu Rozvoj a údržba 
sportovišť v roce 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové 
investiční finanční dotace z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2019, 
včetně požadované výjimky na investice, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 
dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku TJ Jiskra Hylváty, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, 
Hylváty, Za vodou 47, IČO 44470011, ve výši 70.000 Kč

II. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové 
neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2019 a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení 
spolku Table Tenis Club Ústí nad Orlicí z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Žižkov 502,  IČO 
13583395, ve výši 75.000 Kč

III. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové 
investiční finanční dotace z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2019, 
včetně požadované výjimky na investice, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 
dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku Tělocvičná jednota Sokol Hylváty, sídlem Ústí 
nad Orlicí, Hylváty, Třebovská 108, IČO 00484946, ve výši 50.000 Kč

IV. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové 
neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2019 a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení 
spolku TJ Knapovec, z.s. sídlem Ústí nad Orlicí, Knapovec 138, IČO 44470037, ve výši 
20.000 Kč

V. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové 
neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2019 a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení 
spolku Tělocvičná jednota Sokol Kerhartice, sídlem Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Sokolská 120, 
IČO 49317725, ve výši 75.000 Kč

VI. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové 
neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2019 a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení 



spolku Tenisový klub Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, V Lukách 276, IČO 
00528137, ve výši 175.000 Kč

Důvodová zpráva:
Odbor ŠKCP předkládá k projednání návrh na rozdělení dotací v rámci dotačního programu Rozvoj 
a údržba sportovišť v roce 2019.
Ve schváleném rozpočtu ORJ 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace je na rok 
2019 vyčleněna na tento dotační program částka 700.000 Kč.
Rada města projednala návrh sportovní komise a  doporučuje rozdělení dotací, jak je uvedeno v 
navrženém usnesení a v příloze.
Celkem byla rozdělena částka 645.000 Kč. Nerozdělených 55.000 Kč bude použito:

• 36.000 Kč rozdělit mezi 4 žádosti o individuální dotace - sportovní příprava
• 9.745 Kč převést do dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních 

organizací v roce 2019
• 9.255 Kč převést na rezervu sport pro případné individuální dotace do oblasti sportu, které 

odbor ŠKCP obdrží v průběhu roku 2019

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

10. 12/2/FV/2019 OŠKCP/5 - Individuální dotace do oblasti kultury v roce 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí individuální finanční 
dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí na projekt "Celoroční činnost Klubu přátel umění Ústí 
nad Orlicí" včetně požadovaných výjimek a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 
dotace, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení Klubu přátel umění, sídlem Ústí nad Orlicí 17. listopadu 
597,IČO 68208251, ve výši 67.000 Kč

Důvodová zpráva:
Odbor ŠKCP předkládá k projednání návrh na přidělení individuální finanční dotace, jak je 
uvedeno v návrhu usnesení. Částka v žádosti o poskytnutí dotace Klubu přátel umění byla 
upravena dle Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor schválené Radou města Ústí nad Orlicí dne 
21. 1. 2019 pod usnesením č. 163/9/RM/2019.

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

11. 13/2/FV/2019 OŠKCP/6 - Návrh na poskytnutí individuálních finančních 
neinvestičních dotací z rozpočtu města do oblasti školství (školy nezřizované městem 
Ústí nad Orlicí) v roce 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí individuální finanční 
dotace na projekty škol v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 
dotace  dle přílohy k usnesení  Střední škole uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí, se sídlem 
Zahradní 541, IČO 000 87 408, ve výši 45.000 Kč

II. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí individuální finanční 
dotace na projekty škol v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 
dotace  dle přílohy k usnesení  Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí 
nad Orlicí, se sídlem Lázeňská 206, IČO 708 44 755, ve výši 25.000 Kč

Důvodová zpráva:
Rada města projednala návrh školské komise  a navrhuje rozdělení dotací, jak je uvedeno v 
návrhu usnesení. Finanční  krytí je ve schváleném rozpočtu na položce dotace školství ve výši 
149.000 Kč.
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: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

12. 14/2/FV/2019 OŠKCP/7 - Program regenerace MPZ na rok 2019 - dotace z 
ministerstva kultury a finanční podíly
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 29.200 Kč z rozpočtu města Ústí nad 
Orlicí jako povinný podíl města v rámci Programu regenerace městských památkových zón 
na rok 2019 Římskokatolické farnosti - děkanství Ústí nad Orlicí, IČ 47501103, určenou na 
obnovu venkovních omítek na Kostele Nanebevzetí P. Marie - 2.etapa, Ústí nad Orlicí.



II. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 71.000 Kč z rozpočtu města Ústí nad 
Orlicí jako povinný podíl města v rámci Programu regenerace městských památkových zón 
na rok 2019 Římskokatolické farnosti - děkanství Ústí nad Orlicí, IČ 47501103, určenou na 
obnovu oken v 1. nadzemním podlaží objektu Děkanství čp. 19, Ústí nad Orlicí.

III. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 61.536 Kč z rozpočtu města Ústí nad 
Orlicí jako povinný podíl města v rámci Programu regenerace městských památkových zón 
na rok 2019 panu Stanislavu Motlovi, Janu Motlovi, Lidmile Bittnerové a Monice Kramsové, 
Ústí nad Orlicí, určenou na obnovu oken a balkónových dveří na objektu Měšťanského domu 
čp. 9, Mírové náměstí, Ústí nad Orlicí.

IV. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 3.613 Kč z rozpočtu města Ústí nad 
Orlicí, jako povinný podíl města v rámci Programu regenerace městských památkových zón 
na rok 2019 panu Mojmíru a Andree Hicklovým, Betlém 501, Žamberk, určenou na opravu 
omítky a vybílení podloubí objektu Měšťanského domu čp. 20, Mírové náměstí, Ústí nad 
Orlicí.

Důvodová zpráva:
Na základě rozhodnutí Ústřední komise MK pro Program regenerace MPR a MPZ na rok 2019 byla 
Městu Ústí nad Orlicí přislíbena dotace ve výši 1.590.000,- Kč. Tato dotace se ještě 
navýšila o částku 100.000 Kč za výhru v krajském kole celostátní soutěže o titul 
Historické město roku 2019. Celková výše dotace tedy činí 1.690.000 Kč. Příslušnou 
částku lze využít na obnovu objektů zařazených do Programu v roce 2019 - viz Rekapitulace akcí 
obnovy v příloze č. 1. Dotace je určena na stavební obnovu a restaurování kulturních památek, a 
to na základě Podmínek přiznání příspěvku z Programu v roce 2019. Vlastníci kulturních památek 
(církev, FO) předložili městu v termínu do 25. března 2019 formuláře souhrnných 
přehledů včetně doložení všech povinných dokladů. Město předkládá ministerstvu kultury 
písemnou žádost o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu v Programu 2019 se všemi 
souhrnnými přehledy akcí obnovy kulturních památek, včetně všech povinných dokladů, a to v 
termínu do 8.dubna 2019.
 Závazné finanční podíly dotčených subjektů na akci obnovy kulturní památky se stanoví takto:

žadatel - příjemce 
dotace

žadatel - příjemce 
dotace

Zdroj FP města, kraje FO, PO, církve

Prostředky 
vlastníka

min. 50 % min. 40 %

Rozpočet města 0 min. 10 %



Prostředky z 
Programu

max. 50 % max. 50 %

Přehled rozdělení dotace včetně závazných finančních podílů města určených z celkových 
uznatelných nákladů akce obnovy, viz příloha č. 2.
Finanční plnění podílů města pro objekty církve a fyzických osob v celkové výši 165.349 Kč budou 
kryty z rozpočtu města na rok 2019, ORJ - 4 - Program regenerace MPZ.
Dotace budou poskytnuty na základě smlouvy, a to následně po poskytnutí dotace Rozhodnutím 
Ministerstva kultury městu Ústí nad Orlicí.
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: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

13. 15/2/FV/2019 ORM/1 - Mimořádná dotace pro TEPVOS na krytí ztráty sportovišť v 
roce 2018
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-bere na vědomí
vyúčtování dotační smlouvy za rok 2018 ve výši 15.227.898,-Kč  a žádost o doplatek 
dotace za uplynulý rok 2018 ve výši 1.399.491,- Kč, předložené společností TEPVOS spol. s 
r.o., IČ: 25945793, se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, ve věci krytí 
ztrátovosti sportovišť, dle přílohy k materiálu FV.

II. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí doplatku na odpisy ve výši 655.000,- Kč společnosti 
TEPVOS spol. s r.o., IČ: 25945793, se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, 
účelově určené na krytí ztráty sportovišť dle Smlouvy o poskytování dotace na krytí 
ztrátovosti sportovišť ze dne 23.10.2008.

Důvodová zpráva:
Společnost TEPVOS předložila dne 7.3.2019 vyúčtování dotace za rok 2018, která jí byla 
poskytnuta Městem ke krytí ztrátovosti sportovišť na základě smlouvy, uzavřené v této věci dne 
23.10.2008, podle které má toto vyúčtování předložit do 15.3.2018.
Podle této smlouvy obdržel TEPVOS na rok 2018 dotaci ve výši 13.828.407,- Kč. Náklady na 
provozování sportovišť však byly vyšší o 1.399.491,- Kč a o tuto částku TEPVOS žádá dle čl. 4 
odst. 3 uvedené smlouvy. Finanční odbor doporučuje poskytnout částku 655.000,-- Kč, která 
představuje zvýšené odpisy dlouhodobého majetku viz příloha č. 3.

Pro rok 2019 je požadovaná dotace ve výši 15.602.062,- Kč.
Rozpočtové opatření vztahující se k výše uvedenému je předmětem materiálu finančního odboru.
Záznam rozpravy:



Vedoucí odboru rozvoje města Ing. arch. Eva Holásková předložila členům výboru návrh usnesení 
a společně s Ing. Jozefem Polákem zodpověděla dotazy a upřesnila důvodovou zprávu.

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

14. 16/2/FV/2019 FIN/1 - Návrh na rozhodnutí o uzavření dodatku ke smlouvě na přijetí 
úvěru na financování rekonstrukce objektu Dukla č.p. 300 v Ústí nad Orlicí
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Dodatku ke smlouvě o úvěru ve výši 25.000.000 
Kč (registrační číslo 99021714131) uzavřené mezi Komerční bankou, a. s., se sídlem Na 
Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1,IČO 45317054, jako věřitelem a městem Ústí nad Orlicí 
jako dlužníkem za účelem financování rekonstrukce objektu Dukla čp. 300 v Ústí nad Orlicí, 
ve znění dle přílohy.

Důvodová zpráva:
Finanční odbor předkládá návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o úvěru. Dodatek ke smlouvě je připravován na 
žádost odboru rozvoje měsa. Stavební práce, které mají být úvěrem financovány, nebudou dokončeny před 
termínem, kdy měl být, dle platné smlouvy úvěru, tento úvěr dočerpán. Harmonogram a přehled financování stavby 
v letošním roce, zpracovaný odborem rozvoje města, je přílohou návrhu usnesení. Stavba by měla být dokončena v 
listopadu. Termín čerpání úvěru se prodlouží do března 2020.  

Smlouva, ke které je uzavírán dodatek, je v modulu smlouvy vedena pod číslem 515/2018, byla schválena usnesením 
zastupitelstva č. 590/24/ZM/2018 dne 24.09.2019 (Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o úvěru ve výši 
25.000.000 Kč, se splatností 20 let s  pohyblivou úrokovou sazbou ve výši 3M PRIBOR + 0,16% mezi Komerční bankou, 
a.s., IČO 45317054, se sídlem Na Příkopě 33 čp.969, 114 07 Praha 1 jako věřitelem a městem Ústí nad Orlicí jako 
dlužníkem za účelem financování rekonstrukce objektu Dukla čp. 300 v Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení ZM.)

Dodatkem se odkládá konec čerpání úvěru z 30.06.2019 na 30.03.2020. Počet splátek se snižuje z 240 na 232. 
Zahájení splácení se posouvá z 31.07.2019 na 31.03.2020. Měsíční splátka se zvyšuje ze 104.200 Kč na 107.800 Kč 
(roční navýšení splátek činí 43.200 Kč).

Při sestavování rozpočtu na letošní rok bylo počítáno s tím, že na splátkách úvěru bude uhrazeno 625 tis. Kč. Tyto 
splátky se letos hradit nebudou.  Na jednání zastupitelstva bude proto připraven návrh usnesení, kterým se 
prostřednictvím rozpočtového opatření splátky úvěru nehrazené z důvodu prodloužení termínu čerpání převedou z 
financování do rezervy. 

Text dodatku byl konzultován s vedoucí odboru rozvoje města i s vedoucím odboru právního a obecního 
živnostenského 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: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

15. FIN/2 - Analýza úvěr
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-bere na vědomí



Střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Orlicí s analýzou financí a ratingem zpracovaný 
Ing. Luďkem Tesařem, IČO 74372246.

Důvodová zpráva:
Analýza byla objednána a zpracována na základě požadavku rady města. Bude sloužit jako 
podklad pro budoucí rozhodování orgánů města v oblasti financí a investic.
Analýza je členům finančního výboru předložena k prostudování, její autor bude přítomen na 
jednání zastupitelstva města dne 15. dubna. Analýzu bude prezentovat a bude připraven 
zodpovědět případné dotazy.
Záznam rozpravy:
Vedoucí finančního odboru Ing. Petra Brejšová předložila členům finančního výboru dokument s 
názvem Střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Orlicí s analýzou financí a ratingem. V 
diskuzi se vyjádřil host jednání Ing. Jozef Polák, který popsal důvody, které vedení města vedly k 
pořízení předmětné analýzy.  RSDr. Jaroslav Fišer se pozastavil nad úbytkem počtu obyvatel 
města. Ing. Radim Jirout, MBA, LL. M. ocenil kvalitu zpracované analýzy. V části, která se věnuje 
střednědobému výhledu očekával variantní řešení, a to pro případ ideálního vývoje ekonomiky ČR  
a pro případ nepříznivého scénáře vývoje ekonomické situace. 
Vedoucí finančního odboru pozvala jménem starosty města členy finančního výboru na  zasedání 
zastupitelstva  města  dne 15. dubna. Autor analýzy Ing. Luděk Tesař bude přítomen od 15 hodin 
a bude připraven na případné dotazy jak z řad členů zastupitelstva města, tak z řad přítomné 
veřejnosti. 

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

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo: 
Usnesení bylo: 

16. 17/2/FV/2019 FIN/3 - Doporučení zastupitelstvu města ke schválení rozpočtových 
opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. 39 - 41 k rozpočtu města pro rok 2019 
dle přílohy k usnesení FV.

Důvodová zpráva:
Navržená rozpočová opatření jsou zdůvodněna v příloze k návrhu usnesení finančního výboru.
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: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

17. Závěr



Předseda FV ZM Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M. zasedání ukončil v 17.20 hod. Termín dalšího 
zasedání je předběžně stanoven na 19. června 2019.

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


