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Z Á P I S 
 

z 21. korespondenčního jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína  
ke dni 11. 2. 2021 

 
Celkový počet členů výboru: 5 
 
Počet korespondujících členů výboru: 5 
 
Program:      1) Přehled o provedených rozpočtových opatřeních č. 19/2020 a č. 1/2021.  

2) Rozpočtové opatření č. 2/2021.  
3) Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hlučína Moravskoslezskému kraji. 

 
 
Stručný průběh korespondenčního jednání: 

1 – 3) Členům finančního výboru byly zaslány k vyjádření materiály dle programu a k předloženým 
materiálům poslali všichni členové své hlasování. 

K rozpočtovému opatření č. 2/2021 Finanční výbor pouze vyzývá všechny správce rozpočtových prostředků 
k maximálně hospodárnému vynakládání prostředků rozpočtu města a k hledání úspor ve výdajích, a to        
u každé organizační jednotky rozpočtu města Hlučína.  

 
 
 
 
 
 
Předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína 
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U S N E S E N Í 
 

z 21. korespondenčního jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína  
ke dni 11. 2. 2021 

 
 
Celkový počet členů výboru: 5 
 
Počet korespondujících členů výboru: 5 
 
 
K bodu 1) programu: 
1) Přehled o provedených rozpočtových opatřeních č. 19/2020 a č. 1/2021. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína, aby vzalo na vědomí přehled o provedených 
rozpočtových opatřeních č. 19/2020 a č. 1/2021, o kterých rozhodla Rada města Hlučína dne 18. 12. 2020 
pod usnesením č. 68/6a) a dne 1. 2. 2021 pod usnesením č. 71/4a). 
Hlasování: pro…………5  proti…………0   zdržel se…………0 
 
 
K bodu 2) programu:  
2) Rozpočtové opatření č. 2/2021. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína schválit rozpočtové opatření č. 2/2021 dle předlože-
ného materiálu. 
Hlasování: pro…………5  proti…………0   zdržel se…………0 
 
 
K bodu 3) programu: 
3) Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hlučína Moravskoslezskému kraji. 
Usnesení: 
I. Finanční výbor projednal žádost Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 
70890692 ze dne 27. 1. 2021, o dotaci z rozpočtu města Hlučín na spolufinancování projektu „Kotlíkové 
dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, realizovaného krajem v rámci Operačního programu Životní 
prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 a doporučil zastupitelstvu města, aby rozhodlo:  

a) poskytnout právnické osobě Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 
70890692 dotaci z rozpočtu města Hlučína v roce 2021 ve výši 75.000 Kč na spolufinancování projektu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, realizovaného krajem v rámci Operačního 
programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638; 

b) o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hlučín na spolufinancování projektu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, realizovaného krajem v rámci Operačního 
programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 v roce 2021 mezi městem Hlučín 
a Moravskoslezským krajem dle předložené Přílohy č. 3. 

 
II. Finanční výbor projednal žádost Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 
70890692 ze dne 27. 1. 2021, o dotaci z rozpočtu města Hlučín na spolufinancování projektu „Kotlíkové 
dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, realizovaného krajem v rámci adaptačního a mitigačního 
opatření, reg. č. SFZP 138986/2019 a doporučil zastupitelstvu města, aby rozhodlo:  

a) poskytnout právnické osobě Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 
70890692 dotaci z rozpočtu města Hlučína v roce 2021 ve výši 180.000 Kč na spolufinancování projektu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, realizovaného krajem v rámci adaptačního a 
mitigačního opatření, reg. č. SFZP 138986/2019; 

b) o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hlučín na spolufinancování projektu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, realizovaného krajem v rámci adaptačního a 
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mitigačního opatření, reg. č. SFZP 138986/2019 v roce 2021 mezi městem Hlučín a Moravskoslezským 
krajem dle předložené Přílohy č. 6. 

Hlasování: pro…………5  proti…………0   zdržel se…………0 
 
 
 
 
 
 
Předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína 


