
FINANČNÍ VÝBOR ZM ÚSTÍ NAD ORLICÍ

ZÁPIS 
z 7. schůze Finančního výboru ZM Ústí nad Orlicí, 

které se konalo dne 6.5.2020

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: 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 7. zasedání Finančního výboru ZM

Bez připomínek.

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

3. Připomínky k zápisu z 6. zasedání Finančního výboru ZM

Bez připomínek,



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

4. 48/7/FV/2020 SMM/1 - Mimořádná dotace pro TEPVOS na krytí ztráty sportovišť v 
roce 2019, schválení rozpočtového opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-bere na vědomí
vyúčtování dotační smlouvy za rok 2019 ve výši 15.602.062,- Kč  a žádost o doplatek 
dotace za uplynulý rok 2019 ve výši 1.936.820,- 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 usnesení.

Důvodová zpráva:
Společnost TEPVOS předložila dne 28. 2. 2020 vyúčtování dotace za rok 2019, 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. 2020.
Podle této smlouvy obdržel TEPVOS na rok 2019 dotaci ve výši 15.602.062,- Kč. Náklady na 
provozování sportovišť však byly vyšší o 1.936.820,- Kč a o tuto částku TEPVOS žádá dle čl. 4 
odst. 3 uvedené smlouvy. Finanční odbor doporučuje poskytnout částku ve výši rozdílu mezi 
plánovanými a skutečnými mzdovými náklady (1.218 tis. Kč) a úroky z úvěru Aquaparku (319 tis. 
Kč). Odbor správy majetku města doporučuje pokrytí ztráty ostatních provozních nákladů (400 tis. 
Kč) ve výši 100 tis. Kč. Celková výše návrhu poskytnuté dotace je ve výši 1.636.820,- Kč.

Pro rok 2020 je požadovaná dotace ve výši 16.112.374,- Kč.
Finančnímu výboru je zároveň předložen návrh rozpočtového opatření, kterým se navyšují výdaje 
na krytí ztráty sportovišť a zároveň se snižuje rezerva rozpočtu.
Záznam rozpravy:
Vedoucí odboru správy majetku města Ing. Jiří Hruška předložil členům výboru návrh usnesení. 
Na základě procesního rozhodnutí bylo o bodu hlasováno zvlášť.

Předkladatel: Ing. Jiří Hruška
Zpracovatel: Ing. Jiří Hruška
Typ dokumentu: Usnesení

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

5. 49/7/FV/2020 SMM/1 - Mimořádná dotace pro TEPVOS na krytí ztráty sportovišť v 
roce 2019, schválení rozpočtového opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-bere na vědomí
rozpočtové opatření, které je zdůvodněno v příloze k návrhu usnesení FV. Jedná se o 
rozpočtové opatření, kterým se navyšují výdaje na krytí ztráty sportovišť a zároveň se 
snižuje rezerva rozpočtu.

Důvodová zpráva:



Společnost TEPVOS předložila dne 28. 2. 2020 vyúčtování dotace za rok 2019, 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. 2020.
Podle této smlouvy obdržel TEPVOS na rok 2019 dotaci ve výši 15.602.062,- Kč. Náklady na 
provozování sportovišť však byly vyšší o 1.936.820,- Kč a o tuto částku TEPVOS žádá dle čl. 4 
odst. 3 uvedené smlouvy. Finanční odbor doporučuje poskytnout částku ve výši rozdílu mezi 
plánovanými a skutečnými mzdovými náklady (1.218 tis. Kč) a úroky z úvěru Aquaparku (319 tis. 
Kč). Odbor správy majetku města doporučuje pokrytí ztráty ostatních provozních nákladů (400 tis. 
Kč) ve výši 100 tis. Kč. Celková výše návrhu poskytnuté dotace je ve výši 1.636.820,- Kč.

Pro rok 2020 je požadovaná dotace ve výši 16.112.374,- Kč.
Finančnímu výboru je zároveň předložen návrh rozpočtového opatření, kterým se navyšují výdaje 
na krytí ztráty sportovišť a zároveň se snižuje rezerva rozpočtu.
Záznam rozpravy:
Vedoucí odboru správy majetku města Ing. Jiří Hruška předložil členům výboru návrh usnesení. 
Na základě procesního rozhodnutí bylo o bodu hlasováno zvlášť.

Předkladatel: Ing. Jiří Hruška
Zpracovatel: Ing. Jiří Hruška
Typ dokumentu: Usnesení

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

6. 50/7/FV/2020 SMM/1 - Mimořádná dotace pro TEPVOS na krytí ztráty sportovišť v 
roce 2019, schválení rozpočtového opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí doplatku dotace ve výši 1.636.820,- 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. Tato částka představuje rozdíl mezi plánovanými a 
skutečnými mzdovými náklady, úroky z úvěru Aquaparku a části ostatních provozních 
nákladů za rok 2019.

Důvodová zpráva:
Společnost TEPVOS předložila dne 28. 2. 2020 vyúčtování dotace za rok 2019, 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. 2020.
Podle této smlouvy obdržel TEPVOS na rok 2019 dotaci ve výši 15.602.062,- Kč. Náklady na 
provozování sportovišť však byly vyšší o 1.936.820,- Kč a o tuto částku TEPVOS žádá dle čl. 4 
odst. 3 uvedené smlouvy. Finanční odbor doporučuje poskytnout částku ve výši rozdílu mezi 
plánovanými a skutečnými mzdovými náklady (1.218 tis. Kč) a úroky z úvěru Aquaparku (319 tis. 
Kč). Odbor správy majetku města doporučuje pokrytí ztráty ostatních provozních nákladů (400 tis. 
Kč) ve výši 100 tis. Kč. Celková výše návrhu poskytnuté dotace je ve výši 1.636.820,- Kč.

Pro rok 2020 je požadovaná dotace ve výši 16.112.374,- Kč.
Finančnímu výboru je zároveň předložen návrh rozpočtového opatření, kterým se navyšují výdaje 
na krytí ztráty sportovišť a zároveň se snižuje rezerva rozpočtu.
Záznam rozpravy:



Vedoucí odboru správy majetku města Ing. Jiří Hruška předložil členům výboru návrh usnesení a 
společně se starostou Petrem Hájkem zodpověděli jejich dotazy. RSDr. Jaroslav Fišer upozornil, že 
je ve střetu zájmu. Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M. vyjádřil nesouhlas s poskytnutím doplatku 
dotace, který odůvodnil dobrým hospodářským výsledkem společnosti. RSDr. Jaroslav Fišer 
naopak navrhoval proplacení celé ztráty společnosti TEPVOS spol. s r. o. z provozování sportovišť. 
Finanční výbor se shodl na tom, že je nutno zrevidovat smlouvu se společností TEPVOS spol. s r. 
o. ke krytí ztrátovosti sportovišť z 23. 10. 2008 tak, aby reflektovala skutečnosti dnešní doby a 
v tomto smyslu doplnil návrh usnesení. Na základě procesního rozhodnutí bylo o bodu hlasováno 
zvlášť.

Předkladatel: Ing. Jiří Hruška
Zpracovatel: Ing. Jiří Hruška
Typ dokumentu: Usnesení

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

7. 51/7/FV/2020 SMM/1 - Mimořádná dotace pro TEPVOS na krytí ztráty sportovišť v 
roce 2019, schválení rozpočtového opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, které je zdůvodněno v příloze k návrhu 
usnesení FV. Jedná se o rozpočtové opatření, kterým se navyšují výdaje na krytí ztráty 
sportovišť a zároveň se snižuje rezerva rozpočtu.

Důvodová zpráva:
Společnost TEPVOS předložila dne 28. 2. 2020 vyúčtování dotace za rok 2019, 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. 2020.
Podle této smlouvy obdržel TEPVOS na rok 2019 dotaci ve výši 15.602.062,- Kč. Náklady na 
provozování sportovišť však byly vyšší o 1.936.820,- Kč a o tuto částku TEPVOS žádá dle čl. 4 
odst. 3 uvedené smlouvy. Finanční odbor doporučuje poskytnout částku ve výši rozdílu mezi 
plánovanými a skutečnými mzdovými náklady (1.218 tis. Kč) a úroky z úvěru Aquaparku (319 tis. 
Kč). Odbor správy majetku města doporučuje pokrytí ztráty ostatních provozních nákladů (400 tis. 
Kč) ve výši 100 tis. Kč. Celková výše návrhu poskytnuté dotace je ve výši 1.636.820,- Kč.

Pro rok 2020 je požadovaná dotace ve výši 16.112.374,- Kč.
Finančnímu výboru je zároveň předložen návrh rozpočtového opatření, kterým se navyšují výdaje 
na krytí ztráty sportovišť a zároveň se snižuje rezerva rozpočtu.
Záznam rozpravy:
Vedoucí odboru správy majetku města Ing. Jiří Hruška předložil členům výboru návrh usnesení a 
společně se starostou Petrem Hájkem zodpověděli jejich dotazy. Na základě procesního 
rozhodnutí bylo o bodu hlasováno zvlášť.

Předkladatel: Ing. Jiří Hruška
Zpracovatel: Ing. Jiří Hruška
Typ dokumentu: Usnesení

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

8.



52/7/FV/2020 SMM/1 - Mimořádná dotace pro TEPVOS na krytí ztráty sportovišť v 
roce 2019, schválení rozpočtového opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje
radě města zrevidovat smlouvu se společností TEPVOS s.r.o. ke krytí ztrátovosti sportovišť.

Důvodová zpráva:
Společnost TEPVOS předložila dne 28. 2. 2020 vyúčtování dotace za rok 2019, 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. 2020.
Podle této smlouvy obdržel TEPVOS na rok 2019 dotaci ve výši 15.602.062,- Kč. Náklady na 
provozování sportovišť však byly vyšší o 1.936.820,- Kč a o tuto částku TEPVOS žádá dle čl. 4 
odst. 3 uvedené smlouvy. Finanční odbor doporučuje poskytnout částku ve výši rozdílu mezi 
plánovanými a skutečnými mzdovými náklady (1.218 tis. Kč) a úroky z úvěru Aquaparku (319 tis. 
Kč). Odbor správy majetku města doporučuje pokrytí ztráty ostatních provozních nákladů (400 tis. 
Kč) ve výši 100 tis. Kč. Celková výše návrhu poskytnuté dotace je ve výši 1.636.820,- Kč.

Pro rok 2020 je požadovaná dotace ve výši 16.112.374,- Kč.
Finančnímu výboru je zároveň předložen návrh rozpočtového opatření, kterým se navyšují výdaje 
na krytí ztráty sportovišť a zároveň se snižuje rezerva rozpočtu.
Záznam rozpravy:
Bez diskuse. Na základě procesního rozhodnutí bylo o bodu hlasováno zvlášť.

Předkladatel: Ing. Jiří Hruška
Zpracovatel: Ing. Jiří Hruška
Typ dokumentu: Usnesení

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

9. 53/7/FV/2020 OŠKCP/1 - Program regenerace MPZ na rok 2020 - 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 56.158 Kč z rozpočtu města Ústí nad 
Orlicí jako povinný podíl města v rámci Programu regenerace městských památkových zón 
na rok 2020 Římskokatolické farnosti - děkanství Ústí nad Orlicí, IČ 47501103, určené na 
projekt Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny 
Marie v Ústí nad Orlicí - I. etapa.

Důvodová zpráva:
Na základě rozhodnutí Ústřední komise MK pro Program regenerace MPR a MPZ na rok 2020 byla 
městu Ústí nad Orlicí přislíbena dotace ve výši 1.165.000,- Kč. 
Příslušnou částku lze využít na obnovu objektů zařazených do Programu v roce 2020 - 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 2020. 
Vlastníci kulturních památek (církev, FO) předloží městu v termínu do 25. března 2020 formuláře 
souhrnných přehledů včetně doložení všech povinných dokladů. Město předkládá ministerstvu 
kultury písemnou žádost o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu v Programu 2020 se 



všemi souhrnnými přehledy akcí obnovy kulturních památek, včetně všech povinných dokladů, a 
to v termínu do 6. dubna 2020.
Závazné finanční podíly dotčených subjektů na akci obnovy kulturní památky se stanovují 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 %

Na základě doporučení Komise pro urbanismus, architekturu a regeneraci městské památkové 
zóny byl z předložených návrhů v uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení vybrán projekt 
Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí 
nad Orlicí - I. etapa.
Určení dotace včetně závazného finančního podílu města určeného z celkových uznatelných 
nákladů této akce obnovy je uvedeno v příloze č. 2 tohoto usnesení. Finanční podíl města ve výši 
min. 10 % je stanoven z nákladů na obnovu omítek fasády na průčelí kostela a na pronájem 
lešení v celkové výši 561.577 Kč. Výše  povinného podílu města tedy činí 56.158 Kč. Náklady na 
restaurování kamenných prvků průčelí kostela ve výši 1.450.581 Kč jsou hrazeny 100 % z 
Programu. Celkové náklady na I. etapu výše uvedené akce činí tedy 2.012.159 Kč.
Finanční plnění podílu města v celkové výši 56.158 Kč bude kryto z rozpočtu města na rok 2020, 
ORJ - 4 - Program regenerace MPZ.
Dotace bude poskytnuta na základě smlouvy, a to následně po poskytnutí dotace Rozhodnutím 
Ministerstva kultury městu Ústí nad Orlicí.
Návrh na poskytnutí dotace z tohoto Programu byl projednán v Komisi pro urbanismus, 
architekturu a regeneraci městské památkové zóny dne 13.03.2020. Komise návrh doporučila ke 
schválení.
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: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

10. 54/7/FV/2020 OŠKCP/2 - Návrh na rozdělení dotací z programu Podpora pravidelné 
sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2020
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 2020, 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 333.250 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 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 
dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku Sportovní klub JK SPORTS z.s., sídlem Ústí 
nad Orlicí, Hylváty, Pivovarská 424, IČO 02298937, ve výši 61.900 Kč.

III. 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 2020, 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 108.350 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 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 
dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku Table Tennis Club Ústí nad Orlicí z.s., 
sídlem Ústí nad Orlicí, Žižkov 502, IČO 13583395 ve výši 50.200 Kč.

V. 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 2020 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 473.700 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 2020 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 141.500 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 2020, 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 74.200 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 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 
dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku Tělocvičná jednota Sokol Kerhartice, sídlem 
Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Sokolská 120, IČO 49317725, ve výši 76.800 Kč.

IX. 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 2020 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 54.600 Kč.

X. 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 2020 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 92.750 Kč.

XI. 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 2020 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 62.200 Kč.

Důvodová zpráva:
Odbor ŠKCP předkládá k projednání návrh na rozdělení dotací  z dotačního programu Podpora 
pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2020.
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.....2.150 Kč/ 1 člen tj. dítě do 18 let (soutěžní 
sport)
max. možná podpora pro organizace bez údržby....2.650 Kč / 1 člen tj. dítě do 18 let (soutěžní 
sport)
max. možná podpora na rekreační dítě..................1.250 Kč / 1 člen tj. dítě do 18 let (rekreační 
sport)
Celkem bylo rozděleno 1.744.200 Kč.



Ve schváleném rozpočtu ORJ 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace na rok 
2020 je na tento dotační program vyčleněna částka 1.750.000 Kč. Zbývající částku 5.800 Kč rada 
města použila, na základě doporučení sportovní komise, na finanční krytí individuální dotace do 
oblasti sportu.

Záznam rozpravy:
Vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace Ing. Lucie Felgrová 
předložila členům výboru návrh usnesení. Všichni členové výboru uvedli, že jsou ve střetu zájmů.

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

Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

11. 55/7/FV/2020 OŠKCP/3 - Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Rozvoj a 
údržba sportovišť v roce 2020
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 Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2020 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 80.000 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 2020 a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení 
spolku Table Tennis Club Ústí nad Orlicí z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Žižkov 502,  IČO 
13583395, ve výši 95.000 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 2020, 
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 60.000 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 2020, 
včetně požadované výjimky na investice, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 
dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku Aeroklub Ústí nad Orlicí z.s., sídlem Ústí nad 
Orlicí, Oldřichovice 101, IČO 13583417, ve výši 50.000 Kč.



V. 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 2020, 
včetně požadované výjimky na investice, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 
dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení RM spolku Český rybářský svaz, z. s., místní 
organizace Ústí nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty č. ev. 9370,  IČO 13586319, ve 
výši 55.000 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 2020 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 100.000 Kč.

VII. 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 2020 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 210.000 Kč.

VIII. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření v ORJ 4 - Školství, kultura, sport, cestovní 
ruch a propagace týkající se správného rozpočtového zařazení v rámci dotačního programu 
Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2020 na krytí účelových investičních finančních dotací dle 
Návrhu na změnu rozpočtu č. 923/2020, který je přílohou k usnesení.

Důvodová zpráva:
Odbor ŠKCP předkládá k projednání návrh na rozdělení dotací v rámci dotačního programu Rozvoj 
a údržba sportovišť v roce 2020.
Ve schváleném rozpočtu ORJ 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace je na rok 
2020 vyčleněna na tento dotační program částka 800.000 Kč.
Rada města projednala návrh sportovní komise a doporučuje rozdělení dotací z dotačního 
programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2020, jak je uvedeno v usnesení a v přílohách.
Sportovní komisí byla rozdělena částka 800.000 Kč. 
K případnému poskytnutí účelových finančních dotací dle bodu III.. až V. se váže rozpočtové 
opatření v příloze č. 4 k tomuto usnesení (správné rozpočtové zařazení investičních dotací 
spolkům v rámci programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2020).

Záznam rozpravy:
Vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace Ing.Lucie Felgrová 
předložila členům výboru návrh usnesení. Všichni členové výboru uvedli, že jsou ve střetu zájmů.



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

Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

12. 56/7/FV/2020 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 žádosti poskytnutí programové dotace ve výši 38.000 Kč pro 
Amaltheu, z. s., IČO 266 47 214, na projekt "Podpora pro rodinu a dítě - sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi" z toho 38.000 Kč na osobní náklady, a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy dle vzorové smlouvy uvedené v příloze.

II. Finanční výbor ZM-doporučuje
na základě předložených žádostí poskytnutí programových dotací v celkové výši 19.000 Kč 
pro CEDR Pardubice, o. p. s., IČO 275 47 850, z toho:
8.000 Kč na projekt "Centrum denních aktivit", z toho 8.000 Kč na osobní náklady,
11.000 Kč na projekt "Sociálně terapeutická dílna - dofinancování VP Projektu Rozvoj 
sociálních služeb v Pardubickém kraji III. financovaného z OPZ", z toho 11.000 Kč na osobní 
náklady, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy uvedené v příloze.

III. Finanční výbor ZM-doporučuje
na základě předložené žádosti poskytnutí programové dotace ve výši 5.000 Kč pro Centrum 
komplexní péče CZ s. r. o., IČO 150 28 429, na projekt "DOMA JE DOMA", z toho 5.000 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 202.000 Kč 
pro Oblastní charitu Ústí nad Orlicí, IČO 444 68 920, z toho:
60.000 Kč na projekt "Domácí hospic Alfa-Omega" z toho 60.000 Kč na osobní náklady,
82.000 Kč na projekt "Charitní pečovatelská služba v Ústí nad Orlicí" z toho 82.000 Kč na 
osobní náklady,
60.000 Kč na projekt "Sociální sprcha 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 žádosti poskytnutí programové dotace ve výši 310.000 Kč pro 
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, IČO 004 26 261, na projekt "Senior 
doprava ČČK", z toho 240.840 Kč na osobní náklady, 16.000 Kč na pojištění vozidla 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 předložených žádostí poskytnutí programových dotací v celkové výši 123.000 Kč 
pro Rodinné centrum Srdíčko, z.s, IČO 270 52 982, z toho:
87.000 Kč na projekt "NZDM Kamin", z toho 21.600 Kč na osobní náklady, 6.000 Kč na 
pojištění odpovědnosti a 11.600 Kč na telefon a internet,
36.000 Kč na projekt "Rodinné centrum Srdíčko", z toho 21.000 Kč na osobní náklady,
a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy uvedené v příloze.

VII. Finanční výbor ZM-doporučuje
na základě předložené žádosti poskytnutí programové dotace ve výši částku 24.000 Kč pro 
Unii ROSKA - regionální organizace ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ, z.p.s., IČO 691 72 234, na 
projekt "Chceme zůstat soběstační a žít plnohodnotný život", z toho 24.000 Kč na osobní 
náklady, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy uvedené v příloze.

Důvodová zpráva:
Předkládáme finančnímu výboru návrh na poskytnutí programových dotací z rozpočtu města do 
oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2020, který byl vyhlášen ve výši 1.400.000 Kč, a k 
doporučení pro zastupitelstvo města schválení dotací v případech, kdy požadovaná dotace na 
projekt převyšuje částku 50.000 Kč.. Řídící 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). Řídící skupina navrhuje rozdělení celkové částky 1.265.000 Kč, z toho 
544.000 Kč bylo předloženo ke schválení v RM a 721.000 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.
Rada města doporučuje schválit.
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: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

13. 57/7/FV/2020 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 investiční dotace z rozpočtu 
města 2020 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 "Vaše kameny, naše starost" pro 
urologické oddělení a "Moderní diagnostika závratí" pro ORL oddělení NPK, a. s., 
Orlickoústecké nemocnice, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy 
k usnesení.

Důvodová zpráva:



Předkládáme finančnímu výboru žádost a návrh smlouvy o poskytnutí  individuální účelové 
investiční dotace pro Nadační fond "S námi je tu lépe!"  - v roce 2020 na dva nadační projekty 
"Vaše kameny, naše starost" - pořízení nové generace UZ drtiček pro urologické oddělení a 
"Moderní diagnostika závratí" - nejnovější vyšetřovací metoda Video Head Impulse Test /vHIT/, 
Videonystagmografie /VNG/, pro ORL 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 2020 a je navrhováno 
její rozdělení stejným dílem na oba projekty, tj. 100 000 Kč na  "Vaše kameny, naše starost" a 
100 000 Kč na "Moderní diagnostika závratí".
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 výše uvedených 
pomůcek a přístrojů, které se stanou majetkem Orlickoústecké nemocnice a budou v ní umístěny.
Rada města doporučuje schválit.

Záznam rozpravy:
Vedoucí odboru sociálních služeb Mgr. Ivana Nečekalová předložila členům výboru návrh usnesení 
a zodpověděla jejich dotazy.

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

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

14. 58/7/FV/2020 FIN/1 - Vyřazení pohledávky z účetní evidence
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje

1. zastupitelstvu města rozhodnout o vyřazení nedobytné pohledávky za firmou Textil U 
Elektrárny 306, Opatovice n. L. v hodnotě 54.886 Kč z účetní evidence města Ústí 
nad Orlicí.

Důvodová zpráva:
Finančnímu výboru je předloženo ke schválení vyřazení nedobytné pohledávky města z účetní 
evidence.
Jedná se o pohledávku, jejíž hodnota je vyšší než 20 tis. Kč. Rozhodování o vyřazení pohledávek v 
hodnotě nižší než 20 tis. Kč patří do zbytkové kompetence rady města. Vzdání se práva a 
prominutí dluhu vyššího než 20 tis. Kč je v § 85 písm. f zákona o obcích vyhrazeno zastupitelstvu 
obce.
Město Ústí nad Orlicí stále eviduje pohledávku, která byla do účetní evidence zavedena v roce 
1993 z titulu nájemní smlouvy s firmou Textil U Elektrárny 306, Opatovice n. L., která na město 
přešla ze zaniklé příspěvkové organizace Městský bytový podnik. Tato pohledávka se v průběhu 
času jeví jako nedobytná a uplynula promlčecí lhůta. Z hlediska dalšího účetního evidování 
nedobytných pohledávek by město mělo v souladu s účetními předpisy provést její odpis.
Aktuální účetní předpisy, zejm. zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, jeho 
prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. a Český účetní standard č. 706 Opravné položky a vyřazení 
pohledávek, určuje, že by město mělo odepsat (vyřadit) pohledávky, které zanikly, stejně jako 
pohledávky, které jsou považovány za nedobytné.



Pohledávka, jejíž vyřazení je navrženo, je již promlčena (§ 629 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Další evidence promlčených dluhů zatěžuje účetnictví 
města, které pak nevypovídá zcela pravdivě o hospodaření.
Finanční odbor doporučuje finannčímu výboru, aby zastupitelstvu navrhl vyřazení nevymahatelné 
pohledávky v celkové výši 54.886 Kč.
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: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

15. 59/7/FV/2020 FIN/2 - 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 zastupitelstvu města.
Předkládaný dokument vychází z platných zásad schválených zastupitelstvem města v prosinci, 
které se nemění.
Pouze se po zkušenostech z letošního roku v návrhu nových zásad upravují pravidla rozpočtového 
provizoria (příloha zásad). Pravidla umožňovala v době rozpočtového provizoria  poskytovat 
příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v měsíčním objemu maximálně 1/12 ročního 
příspěvku na provoz poskytnutého v předchozím roce.
U příspěvkových organizcí vykonávajících sociální služby je příspěvek ve výši 1/12 zcela 
nedostatečný, protože transfery z vyšších rozpočtů dostávají později, než v prvních měsících roku, 
kdy platí pravidla rozpočtového provizoria.
Preventivně se u ostatních příspěvkových organizací navrhuje zvýšit příspěvek na 2/12, aby 
příslušný příkazce operace měl větší prostor pro případné poskytnutí vyššího příspěvku.
Navržená úprava je vyznačena barevně.

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



16. 60/7/FV/2020 FIN/3 - 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. 1/2020, 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 navrženého osvobození i s Krajským úřadem Pardubického kraje.
Vydání vyhlášky je reakcí na následnou kontrolu schválené vyhlášky Odborem dozoru a kontroly 
veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, který shledlal ve vyhlášce č. 5/2019 nezákonné ustanovení 
(v návrhu nové vyhlášky správné znění vyznačeno fialově). 
Vedle toho se upravuje číslování článků vyhlášky, které by mělo být v arabských, nikoli v římských 
číslicích (v návrhu nové vyhlášky vyznačeno žlutě).
Při příležitosti vydání nové vyhlášky se přidává i nové osvobození, které zajistí, že se poplatek 
nebude platit za umístění stavebních zařízení (např. lešení) při stavebních pracích prováděných u 
památkových objektů (v návrhu nové vyhlášky vyznačeno tyrkysově).
Sazba poplatku není v návrhu nové vyhlášky upravována.
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: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

17. 61/7/FV/2020 FIN/4 - Doporučení zastupitelstvu přijmout rozpočtová opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření, kterými se realizují přesuny mezi 
vybranými závaznými ukazateli rozpočtu města pro rok 2020 a upravuje financování 
rozpočtu dle návrhů č. 910, 919 a 921 v příloze k usnesení FV.

Důvodová zpráva:
Navržená rozpočtová opatření jsou zdůvodněna v příloze k návrhu usnesení finančního výboru. 
Jedná se o tato rozpočtová opatření :
910 -  Přijetí dotace na  revitalizaci browfieldu v areálu bývalé Perly. Současně se snižuje 
plánované čerpání úvěru na financování výstavby DDM a dalších investičních akcí.
919 -  Snížení příjmů:



• z reklam v Ústeckých listech,
• z pronájmů pozemků v rámci akce Město v pohybu, která se nebude konat
• z prodeje zboží v infocentru, které je dočasně uzavřeno
• z akce Trhy Německo, kterých se město letos nezúčastní.

Současně se snižuje rezerva města.
921 - Snížení podílu na zisku společnosti EKOLA na 0 Kč. Valná hromada společnosti rozhodla o 
tom, že s hospodářským výsledkem roku 2019 bude naloženo tak, že zisk ve výši 28.594.570 Kč 
bude převeden  na účet Nerozděleného zisku minulých let. Městu Ústí nad Orlicí jako jednomu ze 
společníků proto nebude vyplacen podíl na zisku. Současně se snižuje rezerva 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: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

18. 62/7/FV/2020 FIN/5 - Dodatky ke smlouvám o úvěrech s ČSOB
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-doporučuje

1. zastupitelstvu města uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2019014788 o úvěru 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.

2. zastupitelstvu města uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 0798/09/5023 o úvěru 
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 investičního projektu Úprava veřejného prostranství Kocianka, dle přílohy 
k usnesení finančního výboru.

Důvodová zpráva:
Město Ústí nad Orlicí v současné době splácí ČSOB 2 úvěry:

• úvěr na financování investičního projektu Úprava veřejného prostranství Kocianka
• úvěr na financování investic do krytého bazénu

Letos začne čerpat 3. úvěr - na financování investičních projektů města Ústí nad Orlicí v letech 
2020 - 2023 (DDM).
V ČSOB má město vedeny 3 účty:

1. účet, ze kterého se splácí úvěr na krytý bazén
2. účet, ze kterého se splácí úvěr na investiční projekt Úprava veřejného prostranství Kocianka



3. účet, na který přichází splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení a dle současné podoby 
smlouvy o úvěru na něj měl být čerpán a následně i z něj splácen úvěr na  financování 
investičních projektů města Ústí nad Orlicí v letech 2020 - 2023.

Cílem navrženého usnesení a následného schválení dodatků k úvěrovým smlouvám je to, aby 
město mělo u ČSOB otevřen pouze jeden účet, a to ten, ze kterého se v současné době hradí úvěr 
na krytý bazén. Další dva účty budou moci být zrušeny.
Podmínkou zrušení účtu označeného v předchozím odstavci jako 2. je změna úvěrové smlouvy na  
financování investičního projektu Úprava veřejného prostranství Kocianka. Smlouva se po uzavření 
dodatku č. 2 bude odkazovat na účet označený v předchozím odstavci jako 1.
Podmínkou zrušení účtu označeného v předchozím odstavci jako 3. je změna úvěrové smlouvy na 
financování investičních projektů města Ústí nad Orlicí v letech 2020 - 2023. Smlouva se po 
uzavření dodatku č. 1 bude odkazovat na účet označený v předchozím odstavi jako 1. Jak bylo 
zmíněno výše, na tento účet přicházejí splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení. Tyto půjčky bude 
ke konci roku splácet cca 13 osob. Finanční odbor je požádá, aby své platby posílaly na příjmový 
účet města vedený v Komerční bance a jakmile věřitelé zareagují bude i účet označený v 
předchozím odstavci jako č. 3 zrušen.
Navrženými kroky dojde ke zjednodušení účtování a také k menší úspoře výdajů spojených s 
poplatky za vedení účtů (do 15 tis. Kč ročně).
Dodatky ke smlouvám zpracovala na žádost finančního odboru banka a následně byly předloženy 
ke kontrole právníkovi úřadu, neměl k jejich textu námitky.
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

19. 63/7/FV/2020 FIN/6 - Zvýšení rezervy města v reakci na očekávaný propad daňových 
příjmů
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Finanční výbor ZM-bere na vědomí
informaci o snížení plánovaných výdajů města a posílení finanční rezervy.

Důvodová zpráva:
V reakci na vládní opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření 
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, která budou mít dopad na 
ekonomiku ČR a zároveň mj.  na výběr daní, jejichž je město příjemcem, rozhodla rada města 
posílit finanční rezervu města.
Dle předběžných výpočtů je v první fázi třeba ušetřit min. 21 mil. Kč. Při výpočtu snížení daňových 
příjmů bylo kalkulováno s tím, že daňové příjmy ze sdílených daní budou sníženy o 10,4 %. V 
následujícím odkazu lze otevřít článek, ve kterém je zveřejněno vyjádření MFČR k rozpočtovému 
určení daní v roce 2020. https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/obce-a-mesta-
mohou-bez-obav-investovat-d-38249
Posílení rezervy bude umožněno snížením výdajů, které rada schválila na své schůzi dne 
04.05.2020. V příloze jsou vyjmenovány oblasti výdajů, ve kterých dochází k úsporám tak, aby 



rezerva města byla připravena na očekávaný propad daňových i nedaňových příjmů a zároveň 
došlo k co nejmenšímu snížení plánovaných investic.
Poté, co rada města přijala usnesení, kterým část plánovaných výdajů přesunula do rezervy, činí 
rezerva 23.879,68 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními, která jsou navržena ke schválení 
zastupitelstvu města (nulový odvod ze zisku společnosti EKOLA, snížení příjmů OŠKCP, dotace pro 
Tepvos na provoz sportovišť) bude rezerva snížena na 21.507,55 tis. Kč.
Rezerva bude dle vývoje daňových příjmů na následujících zasedáních zastupitelstva rozpočtovými 
opatřeními převáděna příjmovou stranu rozpočtu, kde budou snižovány podle aktuální situace jak 
daňové, tak případně i nedaňové příjmy.     
V případě delšího nepříznivého vývoje daňových příjmů budou na příštích zasedáních 
zastupitelstva projednávány další úspory na výdajové straně rozpočtu, které by pak mohly více 
zasáhnout do investičních výdajů města.   
Záznam rozpravy:
Vedoucí finančního odboru Ing. Petra Brejšová předložila členům výboru návrh usnesení a 
společně se starostou Petrem Hájkem zodpověděli jejich dotazy.

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

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

20. Závěr

Předseda FV ZM Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M zasedání ukončil z 17.20 hod. Termín dalšího 
zasedání je předběžně stanoven na 17. června 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


