ZÁPIS
z 23. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína, konaného dne 10. 5. 2021
Celkový počet členů výboru: 5
Přítomni: 4
Omluveni: 1
Program:

1) Přehled o provedených rozpočtových opatřeních č. 5/2021, č. 6/2021 a č. 7/2021.
2) Rozpočtové opatření č. 8/2021.
3) Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2020.
4) Účetní závěrka a závěrečný účet města Hlučína za rok 2020.
5) Žádosti o poskytnutí bezúročné zápůjčky dle Zásad pro poskytnutí bezúročné finanční
zápůjčky z rozpočtu města Hlučína (Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3.
výzva).
6) Návrh na zhodnocení dočasně volných finančních prostředků města Hlučína
7) Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 2021/8/000129/SML o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Hlučína.

Stručný průběh jednání:
1) Finanční výbor projednal přehled o provedených rozpočtových opatřeních č. 5/2021, č. 6/2021 a č. 7/2021
bez připomínek.
2) Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 8/2021 a požaduje zaslat co nejdříve detailnější
informace týkající se akce č. 36 - Městský informační systém, kde dochází k navyšování rozpočtu – poslat
všem členům FV. FV požaduje informace k projektu akce č. 392 – Park na Rovninách.
3) FV projednal Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2020. K předloženému
materiálu nemá žádné připomínky.
4) FV projednal Účetní závěrku a závěrečný účet města Hlučína za rok 2020 bez připomínek.
5) Finanční výbor projednal žádosti o poskytnutí bezúročných finančních zápůjček a doporučil zápůjčky
žadatelům dle návrhu poskytnout.
6) Členové finančního výboru projednali materiál k návrhu na zhodnocení dočasně volných finančních
prostředků města Hlučíně a doporučili radě města Hlučína výběr bankovního domu dle přijatého usnesení
varianty II.
7) Finanční výbor projednal dopis p. xxx a doporučení Rady města a souhlasí s převedením dotace a
uzavření Dodatku č. 1 smlouvy s Českým svazem včelařů, z.s., základní organizace Hlučín, IČ: 75049872,
sídlo 748 01 Hlučín, Moravská 112/31.
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USNESENÍ
z 23. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína, konaného dne 10. 5. 2021
Celkový počet členů výboru: 5
Počet přítomných členů výboru na jednání: 4
K bodu 1) programu:
1) Přehled o provedených rozpočtových opatřeních č. 5/2021, č. 6/2021 a č. 7/2021.
Usnesení:
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína, aby vzalo na vědomí přehled o provedených
rozpočtových opatřeních č. 5/2021, č. 6/2021 a č. 7/2021, o kterých rozhodla Rada města Hlučína dne
6. 4. 2021 pod usnesením č. 75/5a), dne 19. 4. 2021 pod usnesením č. 77/7o) a dne 5. 5. 2021 pod usnesením
č. 79/2a).
Hlasování: pro…………4
proti…………0
zdržel se…………0
K bodu 2) programu:
2) Rozpočtové opatření č. 8/2021.
Usnesení:
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína schválit rozpočtové opatření č. 8/2021 dle předloženého materiálu.
Finanční výbor zastupitelstva města Hlučína vzal na vědomí plnění a čerpání rozpočtu města k 31. 3. 2021.
Hlasování: pro…………3
proti…………1
zdržel se…………0
K bodu 3) programu:
3) Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2020.
Usnesení:
Finanční výbor vzal na vědomí schválený závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2020.
Finanční výbor vzal na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
DSO Svazek obcí mikroregionu Hlučínska, IČ 70951047 za rok 2020 a Zprávu o výsledku kontroly
hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2020.
proti…………0
zdržel se…………0
Hlasování: pro…………4
K bodu 4) programu:
4) Účetní závěrka a závěrečný účet města Hlučína za rok 2020.
Usnesení:
a) Finanční výbor doporučil zastupitelstvu města schválit v souladu s §84, odst. (2), písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města Hlučína, IČ:
00300063, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020.
b) Finanční výbor v souladu s §14 Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek, vzal na vědomí informaci, že dle požadavku
Zastupitelstva města Hlučína, zajistí odbor financí v průběhu účetního období přístup k mezitímním
účetním závěrkám města Hlučína.
c) Finanční výbor doporučil zastupitelstvu schválit závěrečný účet města Hlučína za rok 2020 s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
d) Finanční výbor vzal na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Hlučín, IČ 00300063
za rok 2020.
Hlasování: pro…………4
proti…………0
zdržel se…………0
K bodu 5) programu:
5) Žádosti o poskytnutí bezúročné zápůjčky dle Zásad pro poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky
z rozpočtu města Hlučína (Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva) V.
Usnesení:
Finanční výbor projednal a 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) ve znění Dodatku č. 1 Zásad pro poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky z rozpočtu města
Hlučína, rozhodlo poskytnout žadatelům dle návrhu bezúročné zápůjčky v uvedené výši na pořízení
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tepelného čerpadla nebo plynového kondenzačního kotle a rozhodlo o uzavření smluv o zápůjčce mezi
Městem Hlučín a uvedenými žadateli, dle předložené Přílohy č. 4.
Hlasování: pro…………4
proti…………0
zdržel se…………0
K bodu 6) programu:
6) Návrh na zhodnocení dočasně volných finančních prostředků města Hlučína.
Usnesení:
Finanční výbor doporučil Radě města Hlučína rozhodnout o následující variantě usnesení:
Finanční výbor doporučil Radě města Hlučína rozhodnout o uložení dočasně volných finančních prostředků
města Hlučína ve výši do 70.000.000 Kč u Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Radlická
333/150, 150 00 Praha - Radlice, IČ: 00001350, a to na spořicí účet s 1 denní výpovědní lhůtou, na dobu
nejpozději do snížení úrokové sazby nebo do termínu potřeby prostředků v rozpočtu města Hlučína.
Zároveň Rada města Hlučína rozhodla zrušit své usnesení č. 40/1b) ze dne 17. 2. 2020.
Hlasování: pro…………3

proti…………1

zdržel se…………0

K bodu 7) programu:
7) Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 2021/8/000129/SML o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Hlučína.
Usnesení:
Finanční výbor doporučil Radě města Hlučína, aby rozhodla o poskytnutí dotace Českému svazu včelařů,
z.s., základní organizace Hlučín, IČ: 75049872, sídlo 748 01 Hlučín, Moravská 112/31, v navýšené výši, kdy
celková dotace se z původní částky 10.000 Kč navýší na částku 15.000 Kč a o uzavření Dodatku č. 1
Veřejnoprávní smlouvy č. 2021/8/000129/SML
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hlučína v roce
2021 mezi městem Hlučín a Českým svazem včelařů, z. s., základní organizace Hlučín, dle přílohy č. 3
předloženého návrhu
Hlasování: pro…………4
proti…………0
zdržel se…………0
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