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Z Á P I S 
 

z 18. korespondenčního jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína  
ke dni 29. 10. 2020 

 
Celkový počet členů výboru: 5 
 
Počet korespondujících členů výboru: 5 
 
Program:      1) Přehled o provedených rozpočtových opatřeních č. 13/2020, č. 14/2020 a č. 15/2020.  

2) Rozpočtové opatření č. 16/2020.  
3) Žádost New Wind Production s.r.o. 
4) Žádosti  o  poskytnutí  bezúročné zápůjčky  dle  Zásad  pro  poskytnutí  bezúročné  finanční 

zápůjčky z rozpočtu města Hlučína (Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva) 
III. 

 
 
Stručný průběh korespondenčního jednání: 

1 – 4) Členům finančního výboru byly zaslány k vyjádření materiály dle programu a k předloženým 
materiálům poslali všichni členové své hlasování, popř. někteří své připomínky. 

K bodům 1), 2) a 4) nebyly připomínky. 

K bodu 3) Finanční výbor odsouhlasil variantu II. usnesení k předloženému materiálu s následujícími 
připomínkami:   

- dosavadní výše ponechané dotace bude dána výší prokazatelných nákladů /faktury, smlouvy/, které 
se k akci sCoro Štěrkovna 2020 vážou. Žadatelé dodají materiály nejpozději do 10,00 hod dne 2. 11. 
2020; 

- Finanční výbor rovněž připomíná, že schválená  dotace 300 tis. Kč byla tvořena z 250 tis. Kč 
na Street art zónu v rámci původního festivalu Štěrkovna Open Music a 50 tis. Kč na finan-
cování divadelního festivalu Letní Šapitó.  
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U S N E S E N Í 
 

z 18. korespondenčního jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína  
ke dni 29. 10. 2020 

 
 
Celkový počet členů výboru: 5 
 
Počet korespondujících členů výboru: 5 
 
 
K bodu 1) programu: 
1) Přehled o provedených rozpočtových opatřeních č. 13/2020, č. 14/2020 a č. 15/2020. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína, aby vzalo na vědomí přehled o provedených 
rozpočtových opatřeních č. 13/2020, č. 14/2020 a č. 15/2020, o kterých rozhodla Rada města Hlučína dne 
21. 9. 2020 pod usnesením č. 61/2a), dne 2. 10. 2020 pod usnesením č. 62/6a) a dne 19. 10. 2020 pod 
usnesením č. 64/4a). 
Hlasování: pro…………5  proti…………0   zdržel se…………0 
 
K bodu 2) programu:  
2) Rozpočtové opatření č. 16/2020. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína schválit rozpočtové opatření č. 16/2020 dle předlože-
ného materiálu. 
Finanční výbor vzal na vědomí plnění a čerpání rozpočtu města k 30. 9. 2020. 
Hlasování: pro…………5  proti…………0   zdržel se…………0 
 
K bodu 3) programu: 
3)  Žádost New Wind Production s.r.o. 
Usnesení: 
Finanční výbor projednal žádost New Wind Production s.r.o., se sídlem Slovanská 242/20, 748 01 Hlučín, 
IČ: 05574633 ze dne 25. 9. 2020, o ponechání dotace či její části a doporučil zastupitelstvu města, aby 
rozhodlo o uzavření Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. 2020/8/000031/SML o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Hlučína v roce 2020 mezi městem Hlučín a New Wind Production s.r.o. dle upraveného 
návrhu v Příloze č. 3 s výší dotace dle doložených dokladů, prokazujících účelové čerpání dotace. 
Hlasování: pro…………4  proti…………1   zdržel se…………0 
 

K bodu 4) programu: 
4) Žádosti o poskytnutí bezúročné zápůjčky dle Zásad pro poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky 
z rozpočtu města Hlučína (Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva) III. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína, aby v souladu se Zásadami pro poskytnutí 
bezúročné finanční zápůjčky z rozpočtu města Hlučína (Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji –         
3. výzva), rozhodlo poskytnout žadatelům dle návrhu bezúročné zápůjčky v uvedené výši na pořízení 
plynového kondenzačního kotle nebo tepelného čerpadla a rozhodlo o uzavření smluv o zápůjčce mezi 
Městem Hlučín a uvedenými žadateli, dle předložené Přílohy č. 3. 
Hlasování: pro…………5  proti…………0   zdržel se…………0 
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