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Z Á P I S 
 

ze 20. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína, konaného dne 30. 11. 2020 
 
Celkový počet členů výboru: 5 
Přítomni: 5  
Omluveni: --- 
 
Program:      1) Přehled o provedeném rozpočtovém opatření č. 17/2020.  

2) Rozpočtové opatření č. 18/2020. 
3) Návrh rozpočtu města Hlučína na rok 2021. 
4) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Hlučína na rok 2022 – 2027. 
5) Žádost Římskokatolické farnosti Hlučín na rok 2021. 
6) Žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na rok 2021. 
7) Žádost Dětského ranče Hlučín z.s. na rok 2021. 
8) Program pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína na rok 2021. 
9) Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína. 

  
Stručný průběh jednání: 
1) Finanční výbor projednal přehled o provedeném rozpočtovém opatření č. 17/2020 bez připomínek. 

2) Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 18/2020 bez připomínek.  

3) FV projednal návrh rozpočtu města Hlučína na rok 2021 a doporučuje zastupitelstvu schválit                  
dle předloženého návrhu. 

4) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Hlučína na rok 2022 – 2027 FV projednal a doporučuje 
zastupitelstvu schválit dle předloženého návrhu. 

5) Finanční výbor projednal žádost Římskokatolické farnosti Hlučín o poskytnutí dotace ve výši 1.000.000 
Kč z rozpočtu města Hlučína v roce 2021 na opravu vitrážových oken v kostele sv. Jana Křtitele           
v Hlučíně a doporučil poskytnout na tento účel dotaci ve výši 400.000 Kč. 

6) Finanční výbor projednal žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí 
dotace ve výši 350.000 Kč z rozpočtu města Hlučína na zajištění chodu a činnosti hasičské stanice Hlučín 
v roce 2021 a doporučil poskytnout na tento účel dotaci v požadované výši. 

7) Finanční výbor projednal žádost Dětského ranče Hlučín z.s. o poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč 
z rozpočtu města Hlučína v roce 2021 na financování provozních výdajů, spojených s podporou sportu dětí 
Jezdeckého klubu Dětského ranče Hlučín a doporučil poskytnout na tento účel dotaci ve výši 130.000 Kč 

8) Finanční výbor projednal Program pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína na rok 
2021, a to s variantou bodu 8) Článku II programu, dle přijatého usnesení. 

9) Členové FV projednali zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína za období 
prosinec 2019 – listopad 2020. 
 
 
 
 
 
 
Předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Prezenční listina přítomných ze dne 30. 11. 2020 
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U S N E S E N Í 
 

ze 20. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína, konaného dne 30. 11. 2020 
 
Celkový počet členů výboru: 5 
Počet přítomných členů výboru na jednání: 5 
 
K bodu 1) programu: 
1) Přehled o provedeném rozpočtovém opatření č. 17/2020. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína, aby vzalo na vědomí přehled o provedeném 
rozpočtovém opatření č. 17/2020, o kterém rozhodla Rada města Hlučína dne 23. 11. 2020 pod usnesením     
č. 66/4a). 
Hlasování: pro…………5  proti…………0   zdržel se…………0 
 
K bodu 2) programu:  
2) Rozpočtové opatření č. 18/2020. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína schválit rozpočtové opatření č. 18/2020 dle předlože-
ného materiálu. Finanční výbor vzal na vědomí plnění a čerpání rozpočtu města k 31. 10. 2020. 
Hlasování: pro…………5  proti…………0   zdržel se…………0 
 
K bodu 3) programu: 
3) Návrh rozpočtu města Hlučína na rok 2021. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína, aby schválilo dle předloženého návrhu: 

• V souladu s § 84 odst. (2), písm. b), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, rozpočet města Hlučína na rok 2021: 
Celkové zdroje ve výši 320.817.974 Kč, z toho 
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 251.375.647 Kč v členění uvedeném v Příloze č. 1 materiálu; 
- financování ve výši 63.982.327 Kč v členění uvedeném v Příloze č. 3 materiálu; 
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 315.357.974 Kč v členění uvedeném v Příloze č. 2 materiálu. 

• Závazné ukazatele příspěvkovým organizacím města Hlučína v rozsahu, uvedeném v Příloze č. 4 
materiálu. 

Hlasování: pro…………5  proti…………0   zdržel se…………0 
 
K bodu 4) programu: 
4) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Hlučína na rok 2022 – 2027. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína ke schválení návrh střednědobého výhledu rozpočtu 
města Hlučína na rok 2022 – 2027 dle předloženého návrhu. 
Hlasování: pro…………4  proti…………0   zdržel se…………1 
 
K bodu 5) programu: 
5) Žádost Římskokatolické farnosti Hlučín na rok 2021. 
Usnesení: 
Finanční výbor projednal žádost Římskokatolické farnosti Hlučín, se sídlem Farní 284/7, 748 01 Hlučín, IČ: 
47810386 ze dne 17. 9. 2020, o dotaci z rozpočtu města Hlučína na opravu vitrážových oken v kostele         
sv. Jana Křtitele v Hlučíně v roce 2021 a doporučil zastupitelstvu města, aby rozhodlo:  
a) poskytnout právnické osobě Římskokatolická farnost Hlučín, se sídlem Farní 284/7, 748 01 Hlučín, IČ: 

47810386 dotaci z rozpočtu města Hlučína na rok 2021 ve výši 400.000 Kč na opravu vitrážových oken 
v kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně v roce 2021, a to za účelem úhrady části nákladů na restaurátorské 
práce; 

b) o uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 2021/8/000XXX/SML o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Hlučína na opravu vitrážových oken v kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně v roce 2021 mezi městem 
Hlučín a Římskokatolickou farností Hlučín, dle předloženého návrhu. 

Hlasování: pro…………5  proti…………0   zdržel se…………0 
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K bodu 6) programu: 
6) Žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na rok 2021. 
Usnesení: 
Finanční výbor projednal žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, se sídlem 
Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ: 70884561 ze dne 9. 10. 2020, o dotaci z rozpočtu města 
Hlučína na zajištění chodu a činnosti hasičské stanice Hlučín v roce 2021 a doporučil zastupitelstvu města, 
aby rozhodlo:  
a) poskytnout organizační složce státu Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, se sídlem 

Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ: 70884561 dotaci z rozpočtu města Hlučína na rok 
2021 ve výši 350.000 Kč na zajištění chodu a činnosti hasičské stanice Hlučín v roce 2021; 

b) o uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 2021/8/000XXX/SML o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Hlučína na zajištění chodu a činnosti hasičské stanice Hlučín v roce 2021 mezi městem Hlučín a Českou 
republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje dle předloženého návrhu. 

Hlasování: pro…………5  proti…………0   zdržel se…………0 
 
K bodu 7) programu: 
7) Žádost Dětského ranče Hlučín z.s. na rok 2021. 
Usnesení: 
Finanční výbor projednal žádost Dětského ranče Hlučín z.s., se sídlem Celní 1996/10b, 748 01 Hlučín,      
IČ: 66144400 ze dne 10. 11. 2020, o dotaci z rozpočtu města Hlučína na financování provozních výdajů, 
spojených s podporou sportu dětí Jezdeckého klubu Dětského ranče Hlučín v roce 2021 a doporučil 
zastupitelstvu města, aby rozhodlo:  
a) poskytnout právnické osobě Dětský ranč Hlučín z.s., se sídlem Celní 1996/10b, 748 01 Hlučín, IČ: 

66144400 dotaci z rozpočtu města Hlučína na rok 2021 ve výši 130.000 Kč na financování provozních 
výdajů, spojených s podporou sportu dětí Jezdeckého klubu Dětského ranče Hlučín v roce 2021; 

b) o uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 2021/8/000XXX/SML o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Hlučína na financování provozu spolku v roce 2021 mezi městem Hlučín a Dětským rančem Hlučín z.s., 
dle předloženého návrhu. 

Hlasování: pro…………5  proti…………0   zdržel se…………0 
 
K bodu 8) programu: 
8) Program pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína na rok 2021. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína, aby schválilo Program pro hodnocení a poskytování 
dotací z rozpočtu města Hlučína na rok 2021 dle upraveného návrhu, s následujícím rozdělením v bodu 8) 
Článku II. – DOTACE: 
8) Pro rok 2021 je stanovena maximální výše dotace v jednotlivém případě pro oblasti: 

oblast sportovní:        4.200.000 Kč, 
oblast sociální:        1.810.000 Kč, 
oblast kulturní:        0.180.000 Kč, 
oblast ke zlepšení života a životního prostředí ve městě Hlučíně:  0.210.000 Kč. 

Hlasování: pro…………5  proti…………0   zdržel se…………0 
 
K bodu 9) programu: 
9) Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil, aby Zastupitelstvo města Hlučína vzalo na vědomí zprávu o činnosti Finančního 
výboru Zastupitelstva města Hlučína za období prosinec 2019 – listopad 2020. 
Hlasování: pro…………5  proti…………0   zdržel se…………0 
 
 
 
 
 
 
Předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína 


