
FINANČNÍ VÝBOR ZM ÚSTÍ NAD ORLICÍ

ZÁPIS 
z 3. schůze Finančního výboru ZM Ústí nad Orlicí, 

které se konalo dne 19.6.2019

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

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

Nepřítomni: <dle prezenční l ist iny>

Hosté: Ing. Jozef Polák
Petr Hájek, starosta

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 3. zasedání Finančního výboru ZM

Starosta města Petr Hájek navrhl doplnění programu o bod Investiční plán rozvoje města Ústí nad 
Orlicí na období 2020-2024+. Předseda výboru nechal o návrhu hlasovat.

Předkladatel: Předseda FV ZM Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 3
Výsledek hlasování: Přijato

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



Bez připomínek.

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

3. 18/3/FV/2019 DSS/1 - Příspěvek na provozování cyklobusů na území Pardubického 
kraje v období od 01.06.2019 do 30.09.2019
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 01.06.2019 do 30.09.2019 a úhradě nákladů 
s tím spojených ve výši 20.000 Kč.

Důvodová zpráva:
Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend předkládá ke schválení Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti 
(cyklobusy) na části území Pardubického kraje v období od 01.06.2019 do 30.09.2019 a úhradě nákladů s tím spojených ve výši 
20 000 Kč.
Město Ústí nad Orlicí finančně přispěje na provoz cyklobusů dle smlouvy, která je přílohou. V roce 2019 od června do září bude 
v Pardubickém kraji jezdit šest linek cyklobusů. Přímo města Ústí nad Orlicí se týkají tři linky (680948, 700949, 680017). Město 
Ústí nad Orlicí bude začleněno do připravované mapy cyklobusů a propagačních materiálů s tím spojených. Prezentaci cyklobusů 
zajišťuje Euroregion Glacensis.
Od společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí jsou doloženy statistiky nastupujících a vystupujících za rok 2018 na linkách 680948 a 700949.

Záznam rozpravy:
Vedoucí odboru dopravy, SH a správních agend lic. Jaroslav Škarka předložil členům výboru návrh 
usnesení a zodpověděl jejich dotazy.

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

Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 3
Usnesení bylo: Přijato

4. 19/3/FV/2019 OŠKCP/1 - Návrh na poskytnutí individuální finanční investiční dotace 
z rozpočtu města Ústí nad Orlicí
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí individuální účelové 
investiční finanční dotace z rozpočtu města 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí této individuální investiční dotace dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku KČT, odbor 
Horal Ústí nad Orlicí, sídlem Říčky 106, Orlické Podhůří, 562 01, IČO 70903409, na projekt 
Rekonstrukce dětského koutku v areálu Aktivní turistiky v Cakli ve výši 50.000 Kč

II. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit související rozpočtová opatření v ORJ 4 - Školství, kultura, 
sport, cestovní ruch a propagace týkající se poskytnutí individuální investiční finanční dotace  
do oblasti sportu, dle přílohy č. 2 k usnesení



Důvodová zpráva:
FV je  předkládána žádost spolku KČT, odbor Horal Ústí nad Orlicí o poskytnutí individuální 
investiční dotace na projekt Rekonstrukce dětského koutku v areálu Aktivní turistiky v Cakli ve výši 
67.000 Kč. Rada města po projednání žádosti navrhuje poskytnout dotaci ve výši 50.000 Kč.
K případnému poskytnutí dotace se váží rozpočtová opatření v příloze č. 2 k usnesení (dotace by 
byla kryta položkami rozpočtu ORJ 4 Dotační program Podpora jednotlivých sportovních nebo 
volnočasových akcí sportovního charakteru - nekonání akce SPORT BÁRT BIKEMARATHON ve výši 
25 000 Kč a Ostatní výdaje - spoluúčasti na dotacích, rezerva kultura).
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: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 3
Usnesení bylo: Přijato

5. 20/3/FV/2019 OŠKCP/2 - Návrh na poskytnutí individuální finanční neinvestiční 
dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje
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 
Tělocvičná jednota Sokol Hylváty, sídlem Třebovská 108, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí, 
IČO 00484946, na projekt Výměna střechy ve výši 150.000 Kč

Důvodová zpráva:
FV je předkládána žádost spolku TJ Sokol Hylváty o poskytnutí individuální neinvestiční dotace na 
projekt Výměna střechy na budově sokolovny ve výši 150.000 Kč.Projekt je podpořen z rozpočtu 
Pardubického kraje částkou 200 000 Kč.
Navrhovaný dotační titul je v rozpočtu města pro rok 2019 veden samostatně.
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: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 3
Usnesení bylo: Přijato

6. 21/3/FV/2019 OŠKCP/3 - Návrh na poskytnutí individuální finanční investiční dotace 
z rozpočtu města Ústí nad Orlicí
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 



I. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí individuální účelové 
investiční finanční dotace z rozpočtu města 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí této individuální investiční dotace dle příloh č. 1 a 2 k usnesení spolku 
Basketbalový klub Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Třebovská 1057, 562 03 Ústí nad Orlicí, IČO 
22762337, na projekt Nákup basketbalových košů včetně konstrukce na zavěšení a nové 
multifunkční časomíry do haly SŠUP ve výši 300.000 Kč

II. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit související rozpočtová opatření týkající se poskytnutí 
individuální investiční finanční dotace  do oblasti sportu dle přílohy č. 3 k usnesení

Důvodová zpráva:
FV je předkládána žádost spolku Basketbalový klub Ústí nad Orlicí o poskytnutí individuální 
investiční dotace na projekt Nákup basketbalových košů včetně konstrukce na zavěšení a nové 
multifunkční časomíry do haly SŠUP ve výši 300.000 Kč.
Obě vybrané firmy, jak na časomíru, tak na vybavení, patří mezi spolehlivé a prověřené 
dodavatele v ČR s dobrými referencemi a jejich cenová nabídka zároveň patří mezi nejnižší. 
Součet cenových nabídek je nižší než požadovaná dotace z důvodu možných vícenákladů. 
Nevyčerpaná část dotace bude samozřejmě vrácena na účet poskytovatele.

K případnému poskytnutí dotace se váží rozpočtová opatření v příloze č. 3 k usnesení. Dotace 
bude kryta z rezervy finančního odboru.
Záznam rozpravy:
Vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace Mgr. Luboš Mikyska 
předložil členům výboru návrh usnesení a spolu se starostou města Petrem Hájkem zodpověděl 
jejich dotazy.

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

Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 3
Usnesení bylo: Přijato

7. 22/3/FV/2019 OŠKCP/4 - Návratná finanční výpomoc ZŠ Komenského
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci podle § 34 odst. 1 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon") Základní škole Ústí nad Orlicí, Komenského 11, Ústí nad Orlicí, 
IČ 75018365, (dále jen"škola"), příspěvkové organizaci města, a to ve výši 2 947 889 Kč 
(slovy: dva miliony devět set čtyřicet sedm tisíc osm set osmdesát devět korun českých). 
Návratná finanční výpomoc je poskytována na předfinancování výdajů na realizaci  projektů 
1. Vybudování multimediální jazykové laboratoře a 2. Modernizace učebny chemie v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu - 15. výzvy MAS ORLICKO-IROP-
Vzdělávání v klíčových kompetencích III. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní 



rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, Praha 1. (dále jen "MMR"). Finanční prostředky návratné 
finanční výpomoci budou škole převedeny až po předložení Rozhodnutí MMR o poskytnutí 
dotace na výše uvedené projekty. Splatnost poskytnuté návratné finanční výpomoci je v 
souladu se zákonem stanovena na 30. 6. 2020, dle důvodové zprávy a příloh č. 1. a 2.  k 
tomuto usnesení.

II. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření v ORJ - 4 Školství, kultura, sport, cestovní 
ruch a propagace a ORJ - 7 Všeobecná pokladní správa směřující k zajištění návratné 
finanční výpomoci Základní škole Ústí nad Orlicí, Komenského 11, Ústí nad Orlicí dle bodu I. 
tohoto usnesení a přílohy č. 2 k  tomuto usnesení.

Důvodová zpráva:
Ředitel Základní školy Ústí nad Orlicí, Komenského 11 se na město jako na svého zřizovatele 
obrátil se žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 2 947 889 Kč na 
předfinancování projektů:

1. projekt: Vybudování multimediální jazykové laboratoře
Náklady projektu celkem:               1 548 714 Kč
NFV města                                    1 471 278 Kč
Cíl projektu:   vybudovat moderní jazykovou laboratoř s 30 novými pracovními stanicemi, 
laboratoř bude rovněž splňovat podmínky pro moderní výuku informatiky, bude umožňovat 
multimediální formy a postupy ve výuce, bude vybavena novou ICT technikou, bude provedena 
nová elektroinstalace včetně optického kabelu, bude vybavena novým nábytkem atd.

2. projekt: Modernizace učebny chemie
Náklady projektu celkem                1 554 327 Kč
NFV města                                   1 476 611 Kč
Cíl projektu:  vybudování nové učebny pro 30 žáků umožní naplnit moderní trendy ve výuce 
chemie, fyziky, přírodopisu, bude mít 10 pracovních "špinavých" pracovišť (s vodou a odpadem) a 
10 "suchých" pracovišť - čistých, vybavení žákovských pracovišť elektroinstalací, bude splňovat 
podmínky pro skupinovou i projektovou výuku atd.

Celková NFV města:                      2 947 889 Kč.

Souhlas s podáním žádostí a následně s realizací uvedených projektových záměrů Základní školy 
Ústí nad Orlicí, Komenského 11 vyslovila rada města na svém jednání dne 26.11.2018 
usnesením č. 35/2/RM/2018.
Potřebné finanční prostředky jsou alokovány v kapitole 7 - Všeobecná pokladní správa.

Návratná finanční výpomoc je bezúročná, termín vrácení finančních prostředků do rozpočtu 
zřizovatele je stanoven do 30. 6. 2020.
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: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 3
Usnesení bylo: Přijato

8. 23/3/FV/2019 OŠKCP/5 - Udělení výjimky z počtu žáků ve třídě ZŠ
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města povolit v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Základní škole 
Ústí nad Orlicí, Školní 75, IČ 75018608 pro školní rok 2019/2020 výjimku z nejnižšího 
průměrného počtu žáků ve třídě stanoveného v prováděcím právním předpisem, kterým je 
vyhláška č. 48/2005 Sb.,o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů s tím, že 
uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským 
normativem. Minimální počet žáků ve škole  ve školním roce 2019/2020 bude 34 žáků, tj. 
průměrně 11,33 žáka na 1 třídu.

Důvodová zpráva:
Ředitelka Základní školy Ústí nad Orlicí, Školní 75 požádala o udělení výjimky z nejnižšího 
průměrného počtu žáků.
Žádost má racionální zdůvodnění a byla předem projednána s vedoucím odboru ŠKCP včetně 
možných řešení situace do příštích let.
Prováděcí vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání je stanoven nejnižší počet žáků ve 
třídě v případě školy tvořené třemi třídami průměrně 14 žáků, tedy při přepočtu na školu 42 žáků. 
Základní škola Školní 75 má pro školní rok 2018/2019 přihlášeno 34 žáků, tj. 11,33 žáka na 1 
třídu.
Školský zákon umožňuje zřizovateli udělením výjimky snížit tento počet, za předpokladu, že 
zřizovatel uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací čnnost školy, a to nad výši stanovenou krajským 
normativem.
Udělení výjimky pro kalendářní rok 2019 znamená navýšení rozpočtu školy z finančních 
prostředků města o cca 68 000 Kč, které nebudou mít vliv na schválený rozpočet města 2019, 
neboť finanční krytí bude z rezervy ORJ 4 - školství, kultura a sport.
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: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 3
Usnesení bylo: Přijato

9. 24/3/FV/2019 OŠKCP/6 - Program regenerace MPZ na rok 2019 - dotace na základě 
Rozhodnutí Ministerstva kultury, smlouvy o poskytnutí dotace
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 



I. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č.j. MK 

44418/2019 OPP ze dne 6.6.2019 v Programu regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón 2019 poskytnutí finanční dotace, panu Stanislavu 

Motlovi, nar. 15.05.1955, bytem Tvardkova 767, Ústí nad Orlicí, ve výši 368.536,- Kč, dle 

příloh č. 1, 2 a 3 k usnesení.

II. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č.j. MK 
44418/2019 OPP ze dne 6.6.2019 v Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2019 poskytnutí finanční dotace, paní Zdence Vulcové, nar. 
3.3.1937, bytem Mírové náměstí čp. 4, Ústí nad Orlicí, ve výši 87.000,- Kč, dle příloh 1, 2 a 4 
k usnesení.

III. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č.j. MK 
44418/2019 OPP ze dne 6.6.2019 v Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2019 poskytnutí finanční dotace, manželům Mojmíru a 
Andree Hicklovým, nar. 1.8.1972 a 21.2.1975, bytem Betlém 501, Žamberk, ve výši 
176.613,- Kč, dle příloh 1, 2 a 5 k usnesení.

IV. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č.j. MK 
44418/2019 OPP ze dne 6.6.2019 v Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2019 poskytnutí finanční dotace, Římskokatolické farnosti - 
děkanství Ústí nad Orlicí, IČ 47501103, Kostelní 19, Ústí nad Orlicí, ve výši 600.200,- Kč, dle 
příloh 1, 2 a 6  k usnesení.

Důvodová zpráva:
Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v 
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 
2019 obdrželo město Ústí nad Orlicí dotaci ve výši 1.590.000 Kč. Dotace byla navýšená o částku 
100.000,- Kč za obdržené vítězství v krajském kole soutěže Cena za nejlepší přípravu a realizaci 
Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2018.
Kromě města Ústí nad Orlicí (částka ve výši 623 000 Kč na č.p. 7 a Hernychovu vilu) je uvedeným 
rozhodnutím  tato dotace, navýšená o povinný podíl města, určena těmto subjektům:
1) Dům čp. 9, Ústí nad Orlicí, vlastníci Stanislav a Jan Motlovi, Lidmila Bittnerová, Monika 
Kramsová, na obnovu truhlářských prvků - oprava a výměna špaletových oken a balkonových 
dveří a další související práce, ve výši 368.536 Kč.
2) Dům čp.4, Ústí nad Orlicí, vlastník Zdenka Vulcová, na restaurování pískovcových pilířů v 
podloubí domu, ve výši 87.000 Kč.
3) Dům čp. 20, Ústí nad Orlicí, vlastníci manželé Mojmír a Andrea Hicklovi, na restaurování 
pískovcových pilířů v podloubí domu a na obnovu vnějšího pláště - oprava omítky v podloubí a 
další související práce, ve výši 176.613 Kč.



4) Kostel Nanebevzetí P. Marie, Ústí nad Orlicí a  Děkanství čp. 19, Ústí nad Orlicí, vlastník 
Římskokatolická farnost - děkanství Ústí nad Orlicí, na obnovu vnějšího pláště - oprava a nátěr 
narušených omítek fasády a další související práce a na obnovu truhlářských prvků - oprava a 
výměna špaletových oken 1. nadzemní podlaží a další související práce, ve výši 600.200 Kč.
Poskytnutí dotace dle rozpisu Rozhodnutí musí být schváleno zastupitelstvem města. Současně 
jsou ke schválení předloženy smlouvy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtových 
prostředků města (spolufinancování města schválené ZM dne 15.4.2019, č. usnesení 
101/4/ZM/2019 - 104/4/ZM/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: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 3
Usnesení bylo: Přijato

10. 25/3/FV/2019 FIN/1 Vyúčtování hospodaření a účetní závěrka města za rok 2018
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje zastupitelstvu města schválit

1. závěrečný účet města za kalendářní rok 2018 bez výhrad, dle přílohy k zápisu z RM,

2. účetní závěrku včetně výsledku hospodaření města za účetní období 2018 
sestavenou ke dni 31.12.2018,

3. převod 20% zisku lesního hospodářství za rok 2018 ve výši 41.443 Kč do Fondu 
rozvoje lesního hospodářství.

Důvodová zpráva:
Závěrečný účet je předkládán v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů.

Údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku musí být po ukončení kalendářního 
roku souhrnně zpracovány do závěrečného účtu, který je společně se zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok předkládán postupně k projednání v radě 
města, ve finančním výboru a následně v zastupitelstvu města.  Součástí závěrečného účtu je 
vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.

Na základě předložených materiálů mohou členové zastupitelstva města zhodnotit finanční 
hospodaření města a jím zřízených a založených právnických osob.

Schvalovat závěrečný účet je vyhrazeno zastupitelstvu města podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích. 

Z přiložených materiálů vyplývá, že je možno zastupitelstvu města doporučit 
schválení závěrečného účtu bez výhrad.

Zastupitelstvu se zároveň navrhuje převést 20% ze zisku lesního hospodářství do Fondu rozvoje 
lesního hospodářství. Stav fondu k 31.12.2018 byl 1.274.208,95 Kč. Vzhledem k tomu, že zisk 



z lesního hospodářství byl v roce 2018 207.212,83, navrhujeme v souladu se statutem fondu 
navýšení o 41.443 Kč. 

Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desce dne 07.06.2019.

Záznam rozpravy:
K projednání tohoto bodu programu byl přizván ing. Jozef Polák, bývalý vedoucí finančního 
odboru MěÚ. Vedoucí finančního odboru Ing. Petra Brejšová předložila členům výboru návrh 
usnesení. Dotazy k závěrečnému účtu města a k hospodářskému výsledku společnosti Tepvos 
zodpověděl host Ing. Jozef Polák. 

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

Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 3
Usnesení bylo: Přijato

11. STA/1 - Investiční plán rozvoje města na období 2020-2024+
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí předložený Investiční plán rozvoje města na období 
2020-2024+, dle přílohy k usnesení RM.

II. Finanční výbor ZM-ukládá

1. Petru Hájkovi

1.1. starostovi města, předložit zastupitelstvu města k projednání návrh dle bodu I. 
tohoto usnesení.

Termín: 24.6.2019

Důvodová zpráva:
Na základě Programového prohlášení z prosince 2018 a výsledku koaličního jednání bude 
zastupitelstvu města předložen Investiční plán rozvoje města na období 2020-2024+. Tento plán v 
soubě obsahuje investiční priority a zároveň priority projektové přípravy. Zároveň předpokládá 
přijetí nového úvěru ve výši 100 mil. Kč.

Z Investičního plánu vyplývá snaha města realizovat novostavbu Domu dětí a mládeže v areálu 
Perla 01, a to s nezbytnou technickou a dopravní infrastrukturou. Úvěr by měl pokrýt výdaje i v 
případě nezískání dotace, o kterou město zažádalo prostřednictvím dotačního programu 
Ministerstva pro místní rozvoj. Předpokládané výdaje na DDM představují 90 mil. včetně DPH, 
výdaje do navazující infrastruktury cca 15-20 mil. Kč.

Investiční plán je nezbytné chápat jako variabilní, a to jak v čase, tak i ve výdajích. O zařazení 
jednotlivých akcí do rozpočtu města v příslušném kalendářním roce bude rozhodovat dokončená 
projektová příprava, nezbytnost realizace v návaznosti na město jako celek (např. rekonstrukce 
komunikací apod.), saldo rozpočtu, případné dotace a dosud neznámé ostatní vlivy apod.  



Dluhové zatížení města po přijetí nového úvěru ve výši 100 mil. Kč s dobou splatnosti 20 let je 
patrné v samostatné příloze.

Záznam rozpravy:
Starosta města Petr Hájek předložil členům výboru k projednání Investiční plán rozvoje města 
včetně zdrojů jeho financování na období 2020 - 2024+ a zodpověděl jejich dotazy.

Předkladatel: Petr Hájek
Zpracovatel: Petr Hájek
Typ dokumentu: Usnesení

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

12. Závěr

Předseda FV ZM Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M. zasedání ukončil v 17.20 hod. Termín dalšího 
zasedání je předběžně stanoven na 11. 9. 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


