
FINANČNÍ VÝBOR ZM ÚSTÍ NAD ORLICÍ

ZÁPIS 
z 1. schůze Finančního výboru ZM Ústí nad Orlicí, 

které se konalo dne 30.1.2019

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
RNDr. Pavel Kodytek, č len FV

Omluveni: Vladimír Chudý, č len FV

Nepřítomni: <dle prezenční l ist iny>

Hosté: 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

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

Bez připomínek.

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

3. Připomínky k zápisu z 0. zasedání Finančního výboru ZM

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



4. 1/1/FV/2019 FIN/1 Návrh na schválení Statutu finančního výboru zastupitelstva 
města
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje zastupitelstvu města schválit
Statut finančního výboru zastupitelstva města Ústí nad Orlicí dle přílohy k usnesení FV.

Důvodová zpráva:
Předkládá se návrh statutu FV, kterým by se mělo řídit jednání FV ve volebním období 2018 - 
2022.
Záznam rozpravy:
Vedoucí finančního odboru Ing. Jozef Polák předložil členům výboru návrh usnesení a zodpověděl 
jejich dotazy. RNDr. Kodytek upozornil na chybu v odstavci 5 v části B. Ing Polák ji přislíbil opravit 
do materiálu pro ZM.

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

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

5. 2/1/FV/2019 FIN/2 - Návrh rozpočtu na rok 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje ZM schválit
rozpočet města Ústí nad Orlicí na rok 2019 jehož součástí je rozpočet příjmů ve výši  
331.760,47 tis. Kč, rozpočet výdajů ve výši 362.977,55  tis. Kč, schodek hospodaření 
rozpočtu ve výši 31.217,08 tis. Kč, způsob financování schodku hospodaření, finanční 
příspěvky pro příspěvkové organizace města, finanční vztahy k hospodářské činnosti města 
na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021 dle příloh k usnesení FV,

II. Finanční výbor ZM-doporučuje ZM zmocnit
radu města ke schvalování

• rozpočtových opatření pro rok 2019 v rámci stanovených závazných ukazatelů 
dle bodu I.

• rozpočtových opatření pro rok 2019 vyplývajících z poskytnutých účelových 
dotací na výkon státní správy v přenesené působnosti

• rozpočtových opatření pro rok 2019 vyplývajících z poskytnutých účelových 
dotací a příspěvků na projekty schválené zastupitelstvem města, které nevyžadují 
další spoluúčast města nad rámec schváleného nebo upraveného rozpočtu na rok 
2019

• rozpočtových opatření pro rok 2019 vyplývajících z finančního vypořádání 
výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem a hospodářské 
činnosti města a z ostatních finančních vztahů k příspěvkovým organizacím 
zřízených městem a k hospodářské činnosti města.

III. Finanční výbor ZM-doporučuje ZM uložit



radě města vázat v průběhu roku realizaci rozpočtových výdajů na plnění rozpočtových 
příjmů.

IV. Finanční výbor ZM-doporučuje ZM uložit
radě města informovat zastupitelstvo města o provedených rozpočtových opatřeních.

Důvodová zpráva:
Komentář návrhu rozpočtu je přílohou návrhu usnesení ( Příloha - návrh rozpočtu - komentář).
Záznam rozpravy:
Vedoucí finančního odboru Ing. Jozef Polák předložil členům výboru návrh usnesení a zodpověděl 
jejich dotazy.
Přizvaní vedoucí odborů předložili návrhy rozpočtu svých kapitol (ORJ) a zodpověděli dotazy členů 
výboru.
Při jednání byli přítomni: za kapitolu 1 - Investice a rozvoj návrh rozpočtu předložil pan Michal 
Nezdařil, zástupce vedoucí odboru rozvoje města, za kapitolu 2 - Životní prostředí předložil návrh 
rozpočtu vedoucí odboru životního prostředí Mgr. Tomáš Kopecký, za kapitolu 3  - Správa majetku 
předložil návrh rozpočtu    Ing. Jiří Hruška, vedoucí odboru správy majetku města,  za kapitolu 4 - 
Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace předložil návrh rozpočtu vedoucí odboru Mgr. 
Luboš Mikyska, za kapitolu 6 - Majetkoprávní věci předložil návrh rozpočtu Mgr. Přemysl Šťovíček, 
vedoucí majetkoprávního odboru, za kapitolu 8 - Sociální věci a zdravotnictví předložila návrh 
rozpočtu vedoucí odboru sociálních služeb Mgr. Ivana Nečekalová, za kapitolu 9 - Kancelář 
tajemníka předložili návrh rozpočtu vedoucí odboru Bc. Radomíra Hájková s vedoucím oddělení 
informatiky Ing. Jiřím Čajkou a za kapitolu 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy 
předložil návrh rozpočtu lic. Jaroslav Škarka, vedoucí odboru dopravy, silničního hospodářství a 
správních agend. Rozpočet ostatních kapitol okomentoval Ing. Jozef Polák.

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

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

6. 3/1/FV/2019 FIN/3 - Návrh na schválení rozpočtových opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové opatření pro rok 2018 v ORJ 7 týkající se daně z příjmu právnických osob za 
obce, dle přílohy č.1 k usnesení FV.

Důvodová zpráva:
Viz příloha
Záznam rozpravy:
Vedoucí finančního odboru Ing. Jozef Polák předložil členům výboru návrh usnesení.

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

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



7. 4/1/FV/2019 ORM/1 - Plán investičních akcí na rok 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje
Zastupitelstvu města schválit Plán investičních akcí na rok 2019, dle přílohy k usnesení FV.

Důvodová zpráva:
Odbor rozvoje města předkládá finančnímu výboru města k projednání a k doporučení 
zastupitelstvu města schválit Plán investičních akcí na rok 2019 (dále jen Plán). Návrh Plánu 
vychází z návrhu rozpočtu města na rok 2019 v organizační jednotce 1 (ORJ 1) - Investice a 
rozvoj tak, jak byl projednán radou města. Jednotlivé akce jsou stručně okomentovány v příloze a 
případné dotazy budou zodpovězeny v rámci jednání FV.
Záznam rozpravy:
Zástupce  vedoucí odboru rozvoje města pan Michal Nezdařil předložil členům výboru návrh 
usnesení a spolu se starostou města panem Petrem Hájkem zodpověděl jejich dotazy.

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

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

8. 5/1/FV/2019 OŠKCP/1 - Individuální dotace poskytované na významné kulturní a 
sportovní projekty v roce 2019
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 2019 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 
920.000 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 230.000 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 2019 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:
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 
2019 vedeny samostatně.
Záznam rozpravy:
Vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace Mgr. Luboš Mikyska 
předložil členům výboru návrh usnesení a spolu se starostou města panem Petrem Hájkem 
zodpověděl jejich dotazy.

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

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

9. Závěr

Předseda FV ZM Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M. zasedání ukončil v 18.15. hod. Termín dalšího 
zasedání je předběžně stanoven na 10. dubna 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


