FINANČNÍ VÝBOR ZM ÚSTÍ NAD ORLICÍ

ZÁPIS
z 19. schůze Finančního výboru ZM Ústí nad Orlicí,
která se konala dne 31.8.2022
od 16:00 hodin v Restauraci Šnyt
P ř í t omni:

In g . Hana B rod s k á , č l e n k a F V
H a n a Drobná, č l e n k a F V
R S D r. Jaroslav F i š e r, č l e n F V
In g . Pavel Hanzl , č l e n F V
R N D r. Pavel Kody t e k , č l e n F V

O m lu veni:

V l a d imír Chudý , č l e n F V

N e p řítomni:

< d l e prezenční l i s t i ny >

H o s t é:

< d l e prezenční l i s t i ny >

P ř e d sedající:

In g . Radim Jirou t M B A L L . M , př e d s e d a F V

O v ě řovatelé:

< d l e prezenční l i s t i ny >

Číslo
bodu
2.

Bod
Komentář
Zahájení a schválení programu 19. zasedání Finančního výboru ZM
Vedoucí finančního odboru Ing. Petra Brejšová oznámila, že vedoucí odboru školství, kultury,
sportu, cestovního ruchu a propagace Ing. Lucie Felgrová stahuje bod jednání OŠKCP/2Individuální finanční dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí 2022 do oblasti sportu Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s. z programu jednání.
Předkladatel: Předseda FV ZM

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

3.

Připomínky k zápisu z 18. zasedání Finančního výboru ZM
Bez připomínek.
Předkladatel: Předseda FV ZM

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

4.

144/19/FV/2022 SÚ/1 - Smlouva o poskytnutí finanční dotace na opravu fasády
domu č.p. 144 v ulici Komenského v Ústí nad Orlicí
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí finanční dotace na opravu fasády číslo
1/SÚ/2022 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí,
jako poskytovatelem dotace a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako
vlastníky domu. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace na opravu fasády domu
č.p. 144 v ulici Komenského v Ústí nad Orlicí ve výši 39.100,- Kč, dle přílohy k usnesení FV.

Důvodová zpráva:
Stavební úřad předkládá finančnímu výboru k projednání smlouvu o poskytnutí finanční dotace na
opravu fasády domu č.p. 144 v ulici Komenského v Ústí nad Orlicí, která bude uzavřena na
základě Obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Orlicí č. 3/2004 o poskytování finanční dotace
vlastníkům domů na opravu a údržbu fasád na území vymezující a dotvářející městskou
památkovou zónu. O poskytnutí finanční dotace požádali vlastníci domu č.p. 144. Na fasádě byly
provedeny lokální opravy a následně byla fasáda na celém domě č.p. 144 opatřena novým
nátěrem. Výši dotace stanovila na základě předložených podkladů Komise pro urbanismus,
architekturu a regeneraci městské památkové zóny na svém zasedání dne 20.05.2022.
Vlastníci domu nemají vůči městu žádné závazky. Finanční zabezpečení uvedené smlouvy
je zajištěno schváleným rozpočtem města na rok 2022 - ORJ 11 - stavební úřad.
Záznam rozpravy:
Vedoucí finančního odboru Ing. Petra Brejšová předložila členům výboru návrh usnesení.
Projednáno bez rozpravy.

5.

Předkladatel: Petr Marčík

Hlasování

Zpracovatel: Lukáš Franz
Typ dokumentu: Usnesení

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

145/19/FV/2022 OŠKCP/1 - Ocenění Cena starosty města Ústí nad Orlicí
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Finanční výbor ZM-bere na vědomí

informaci o udělení ocenění Cena starosty města Ústí nad Orlicí Ing. arch. M░░░ K░░░░ ,
nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za více jak desetiletou činnost
městského architekta Ústí nad Orlicí, tedy za přínos na rozvoji města, zejména pak za
spolupráci na přípravě a realizaci záměru revitalizace území bývalé Perly 01.
II. Finanční výbor ZM-bere na vědomí
informaci o udělení ocenění Cena starosty města Ústí nad Orlicí paní M░░ S░░░░ ░ , nar.
░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za desetiletou svědomitou a pečlivou práci
kronikářky města Ústí nad Orlicí.
III. Finanční výbor ZM-bere na vědomí
informaci o udělení ocenění Cena starosty města Ústí nad Orlicí panu J░░ Š░░░░ ░░ , nar.
░░░░ ░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za nejvýraznější stopu učiněnou v uplynulých
padesáti letech v Divadelním spolku Vicena Ústí nad Orlicí, tedy za všechny režie a role, za
odehraná představení a domluvené štace, za předsedování a papírování, za motivační
proslovy a rady, za poznávací výlety, za organizaci věcí důležitých a do kronik
zaznamenávaných, za sponzorské namlouvání a dotahování, za prozkoušené dny, probdělé
noci a těžká rána, za vůli a obětavost, prostě za neoddiskutovatelný přínos a prospěch
ochotnickému divadlu.
IV. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města poskytnout každému oceněnému Cenou starosty města Ústí nad
Orlicí dle bodů I. až III. v roce 2022 finanční dar ve výši 3.000 Kč.
Důvodová zpráva:
V souladu se schváleným Statutem pro udělení Ceny města Ústí nad Orlicí, Počinu roku a Ceny
starosty města Ústí nad Orlicí předkládá odbor ŠKCP finančnímu výboru na vědomí informaci o
udělení ocenění Cena starosty města Ústí nad Orlicí.
Ocenění je udělováno starostou města Ústí nad Orlicí za úspěšnou a záslužnou činnost ve
prospěch města. Tuto cenu navrhuje výlučně starosta města.
Každému oceněnému je navrhováno, stejně jako v předchozích letech, poskytnout finanční dar ve
výši 3.000 Kč.
K předání ocenění dojde na slavnostním večeru města dne 15. září 2022 v Roškotově divadle.
Záznam rozpravy:
Vedoucí finančního odboru Ing. Petra Brejšová předložila členům výboru návrh usnesení.
Projednáno bez rozpravy.
Předkladatel: Ing. Lucie Felgrová
Zpracovatel: Ing. Lucie Felgrová
Typ dokumentu: Usnesení
6.

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

OŠKCP/2 - Individuální finanční dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí 2022 do
oblasti sportu - Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s.

K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Finanční výbor ZM-doporučuje
1.

zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí individuální
účelové neinvestiční finanční dotace z rozpočtu města 2022 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této individuální dotace dle příloh k
usnesení spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad
Orlicí, Zborovská 213, IČO 15028658, na projekt "Příspěvek na zvýšené ceny energií
pro sportovní areál TJ Jiskra Ústí nad Orlicí" ve výši 300.000 Kč.

2.

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se
zvyšují provozní výdaje v závazném ukazateli Rezerva OŠKCP - sport a snižují se
provozní výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu na energie a další
nerozpočtované navýšení výdajů ve výši 300.000 Kč, dle návrhu rozpočtového
opatření č. 9227 v příloze k usnesení.

Důvodová zpráva:
Finančnímu výboru je předložena k projednání žádost spolku Tělovýchovné jednoty Jiskra Ústí nad
Orlicí o poskytnutí individuální účelové dotace na projekt "Příspěvek na zvýšené ceny energií pro
sportovní areál TJ Jiskra Ústí nad Orlicí". Požadovaná výše dotace je 300.000 Kč.
Dotace bude poskytnuta bez finanční spoluúčasti žadatele.
V případě poskytnutí dotace budou k jejímu financování použity finanční prostředky z rezervy
rozpočtu na energie finančního odboru (ORJ 007) - viz rozpočtové opatření.
Záznam rozpravy:
Bod stažen z projednávání.
Předkladatel: Ing. Lucie Felgrová
Zpracovatel: Ing. Lucie Felgrová
Typ dokumentu: Usnesení
7.

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

146/19/FV/2022 OSS/1- Dodatek ke smlouvě o poskytnutí programové dotace na rok
2022
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí programové dotace č.
91/2022 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí,
jako poskytovatelem dotace a SKP-CENTREM, o.p.s., IČ: 27534804, Jungmannova 2550, 530
02 Pardubice, jako příjemcem dotace. Předmětem dodatku je změna názvu projektu,
která spočívá v tom, že projekt s původním názvem "Komunitní práce v Ústí nad Orlicí" se
mění na projekt "Terénní program v Ústí nad Orlicí", dle přílohy k usnesení.
Důvodová zpráva:

Odbor sociálních služeb předkládá k projednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí programové
dotace č. 91/2022, kterým dochází ke změně názvu projektu (účelu poskytnutí dotace). Poskytnutí
této dotace bylo schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí dne 11. 4. 2022 usnesením č.
503/19/ZM/2022.
Vzhledem k tomu, že byla ukončena původní služba "Komunitní práce v Ústí nad Orlicí", tak došlo
k registraci nové sociální služby "Terénní program v Ústí nad Orlicí".
Rada města doporučuje schválit předložený návrh usnesení.
Záznam rozpravy:
Vedoucí finančního odboru Ing. Petra Brejšová předložila členům výboru návrh usnesení.
Projednáno bez rozpravy.
Předkladatel: Mgr. Ivana Nečekalová
Zpracovatel: Mgr. Karina Habrová
Typ dokumentu: Usnesení
8.

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

147/19/FV/2022 OSS/2 - Individuální dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních
služeb a zdravotnictví pro SKP-CENTRUM, o.p.s.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí, na základě předložené žádosti, schválit poskytnutí
individuální účelové dotace z rozpočtu města 2022 ve výši 49.600 Kč, z toho 33.600 Kč na
osobní náklady, pro SKP-CENTRUM, o.p.s., IČ: 27534804, se sídlem Pardubice,
Jungmannova 2550, na projekt "Terénní program v Ústí nad Orlicí",
a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy k usnesení.
Důvodová zpráva:
Odbor sociálních služeb předkládá žádost a návrh smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro
SKP-CENTRUM, o. p. s. na projekt "Terénní program v Ústí nad Orlicí".
Předmětem žádosti je zajištění činnosti registrované sociální služby terénní programy. Jde o
navazující projekt Komunitní práce v Ústí nad Orlicí, který byl v našem městě organizací SKPCentrum realizován a financován do 31.8.2022 prostřednictvím MAS z prostředků EFS, jednalo se
o třetí navazující projekt. SKP- Centrum poskytuje v Ústí nad Orlicí služby pro osoby z vyloučených
lokalit již od roku 2012, vždy se hledali zdroje mimo financování městem, nejprve to byly terénní
programy financované přes Pardubický kraj také z ESF, následovalo několikaleté financování z
Úřadu vlády přes Agenturu pro začleňování. Stejně tak se hledali finanční zdroje před ukončením
projektu Komunitní práce a SKP-Centrum požádalo o financování z Úřadu vlády, kde bohužel
nebyla žádost vybrána pro podporu. Po vyhodnocení potřebnosti této služby, došlo na jednání s
městem a Pardubickým krajem. Došlo k registraci sociální služby terénní programy, požádali o
zařazení do sítě sociálních služeb a finanční podporu Pardubický kraj a také město, současně s tím
hledali úspory jak v počtu pracovníků, tak ve snížení rozpočtu. Projekt bude hlavně financován od
Pardubického kraje. Předpokládá se spoluúčast města a využití dalších zdrojů. Proto žádají město
o dofinancování formou individuální dotace. Žádost je předložena na jednání zastupitelstva
vzhledem k tomu, že součet dotací na stejný projekt přesáhl 50.000 Kč.

Rada města doporučuje schválit předložený návrh usnesení.
Záznam rozpravy:
Vedoucí finančního odboru Ing. Petra Brejšová předložila členům výboru návrh usnesení.
Projednáno bez rozpravy.

9.

Předkladatel: Mgr. Ivana Nečekalová
Zpracovatel: Mgr. Karina Habrová

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

148/19/FV/2022 OSS/3 - Návrh na schválení rozpočtového opatření v ORJ 8
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se navyšují
příjmy v závazném ukazateli Příspěvek příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města
Ústí nad Orlicí - odvod z odpisů a zároveň se navyšují provozní výdaje v závazném ukazateli
Příspěvek příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí ve výši 690 Kč
dle návrhu rozpočtového opatření č.9232/2022 uvedeného v příloze usnesení.
Důvodová zpráva:
Odbor sociálních služeb předkládá návrh na zvýšení odvodu odpisů u příspěvkové organizace
Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí z důvodu svěření k hospodaření stavby "Zpevněná
plocha - dlážděná stezka - u Stacionáře". Plánovaný odvod odpisů ze zvyšuje z 357.372 Kč na
358.062 Kč tj. o 690 Kč.
Z tohoto důvodu je předloženo ke schválení rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se
navyšují příjmy v závazném ukazateli Příspěvek příspěvkové organizaci Centrum sociální péče
města Ústí nad Orlicí - odvod z odpisů a zároveň se navyšují provozní výdaje v závazném ukazateli
Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí (službě
týdenní stacionář) ve výši 690 Kč, dle návrhu rozpočtového opatření č. 9232/2022 uvedeného v
příloze usnesení.
Rada města doporučuje schválit návrh usnesení.
Záznam rozpravy:
Vedoucí finančního odboru Ing. Petra Brejšová předložila členům výboru návrh usnesení.
Projednáno bez rozpravy.

10.

Předkladatel: Mgr. Ivana Nečekalová
Zpracovatel: Mgr. Ivana Nečekalová

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

149/19/FV/2022 OSS/4 - Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Centra sociální péče města
Ústí nad Orlicí
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 Zřizovací listiny Centra sociální péče města Ústí
nad Orlicí, dle přílohy k usnesení ZM.
Důvodová zpráva:
Odbor sociálních služeb předkládá ke schválení změnu Zřizovací listiny Centra sociální péče města
Ústí nad Orlicí formou dodatku č. 2. Dochází zde ke změně článku VI. vymezení majetku ve
vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává k hospodaření a vymezení majetku
bezúplatně převedeného do vlastnictví organizace, důvodem jsou změny pozemků, ke
kterým došlo
v souvislosti s předanou
dlážděná stezka - u Stacionáře".

stavbou k hospodaření

"Zpevněná plocha -

Rada města doporučuje schválit návrh usnesení.
Záznam rozpravy:
Vedoucí finančního odboru Ing. Petra Brejšová předložila členům výboru návrh usnesení.
Projednáno bez rozpravy.

11.

Předkladatel: Mgr. Ivana Nečekalová

Hlasování

Zpracovatel: Mgr. Ivana Nečekalová
Typ dokumentu: Usnesení

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

150/19/FV/2022 FIN/1 - Návrh rozpočtových opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Finanční výbor ZM-doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočotové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují
příjmy v rámcových ukazatelích rozpočtu:
Prodej nemovitostí - bytový fond ve výši 3.000.000 Kč
Podíl na zisku od obchodní společnosti Ekola ve výši 1.062.500 Kč
Pojištění majetku a odpovědnosti (příjem z pojistných náhrad) ve výši 96.000 Kč
Příjmy z úroků na bankovních účtech ve výši 1.500.000Kč
Správní činnosti a sankce v dopravě, dopravní oblužnost (příjem ze sankcí v dopravě)
ve výši 5.400.000 Kč
Ostatní činnost v sociální oblasti (sankce v sociální oblasti) ve výši 8.000 Kč
Ostatní příjmy finančního odboru (příjem ze smluvních sankcí, příjem z prodeje
zbytného materiálu) ve výši 38.500 Kč
Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ ve výši 1.000.000 Kč
Správní činnosti - občanské průkazy, pasy - správní poplatky a sankce (příjem z
cestovních dokladů) ve výši 350.000 Kč
Zřízení služebnosti (věcná břemena) ve výši 200.000 Kč
Prodej družstevních podílů v bytovém družstvu ve výši 50.000 Kč
Daň z přidané hodnoty ve výši 5.000.000 Kč
Daň z hazardních her - ostatní hazardní hry kromě technických ve výši 200.000 Kč
Daň z příjmu fyzických osob - srážková ve výši 500.000 Kč

Daň z příjmů právnických osob ve výši 5.000.000 Kč
a zároveň se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu města ve výši
23.405.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9139 v příloze návrhu usnesení RM.

Důvodová zpráva:
Příjmy vyjmenované v návrhu usnesení jsou, nebo budou vyšší, než očekává rozpočet. Finanční
odbor navrhuje, aby byl rozpočet navýšen na straně příjmů a na straně výdajů byla navýšen
rezerva.
Záznam rozpravy:
Vedoucí finančního odboru Ing. Petra Brejšová předložila členům výboru návrh usnesení.
Projednáno bez rozpravy.

12.

Předkladatel: Ing. Petra Brejšová

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Petra Brejšová
Typ dokumentu: Usnesení

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

FIN - Informace vedoucí odboru
Vedoucí finančního odboru Ing. Petra Brejšová
předložila členům výboru informace o
hospodaření města k 31. 7. 2022 a zodpověděla jejich dotazy.
Předkladatel: Ing. Petra Brejšová

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

13.

Závěr
Předseda FV ZM Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M všem členům finančního výboru poděkoval za
spolupráci v končícím volebním období a zasedání v 16:40 hod ukončil.
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

