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Z Á P I S 
 

z 26. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína, konaného dne 24. 8. 2021 
 
Celkový počet členů výboru: 5 
Přítomni: 3 
Omluveni: 2 
 
Program:      1) Přehled o provedených rozpočtových opatřeních č. 9/2021, č. 10/2021 a č. 11/2021.  

2) Rozpočtové opatření č. 12/2021. 
3) Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hlučína Moravskoslezskému kraji. 
4) Žádost o poskytnutí bezúročné zápůjčky dle Zásad pro poskytnutí bezúročné finanční      

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

5) Žádost FK Darkovičky  
 

 
Stručný průběh jednání: 
1) Finanční výbor projednal přehled o provedených rozpočtových opatřeních č. 9/2021, č. 10/2021 a č. 
11/2021 bez připomínek. 

2) Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 12/2021 a požaduje zaslat informace o dotacích pro 
OSPOD (nárokovost dotace, stanovení výše dotace, systém rozdělení dotace na jednotlivé položky apod.). 

3) K Žádostem Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace ve výši 52.500 Kč a 90.000 Kč na 
spolufinancování ve 3. výzvě projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ pro konečné uživatele 
– vlastníky rodinných domů, nacházejících se na území města Hlučína, kterým MSK poskytl dotaci 
z uvedeného projektu a předfinancoval celkem 19 žadatelům příspěvek města Hlučína, nemá připomínky. 
 
4) Finanční výbor projednal žádost o poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky a doporučil zápůjčku žadateli 
dle návrhu poskytnout. 

5) Finanční výbor projednal žádost Fotbalového klubu Darkovičky, z. s.  o souhlas s prodejem travní 
sekačky částečně pořízené z dotace rozpočtu města Hlučína v roce 2018 a doporučil souhlas udělit. 
 
 
 
 
 
 
 
Předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

U S N E S E N Í 
 

z 26. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína, konaného dne 24. 8. 2021 
 
Celkový počet členů výboru: 5 
Počet přítomných členů výboru na jednání: 3 
 
K bodu 1) programu: 
1) Přehled o provedených rozpočtových opatřeních č. 9/2021, č. 10/2021 a č. 11/2021. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína, aby vzalo na vědomí přehled o provedených 
rozpočtových opatřeních č. 9/2021, č. 10/2021 a č. 11/2021, o kterých rozhodla Rada města Hlučína dne           
21. 6. 2021 pod usnesením č. 83/1a), dne 9. 7. 2021 pod usnesením č. 85/1a) a dne 16. 8. 2021 pod 
usnesením č. 87/6a). 
Hlasování: pro…………3  proti…………0   zdržel se…………0 
 
K bodu 2) programu:  
2) Rozpočtové opatření č. 12/2021. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína schválit rozpočtové opatření č. 12/2021 dle předlože-
ného materiálu.  
Finanční výbor zastupitelstva města Hlučína vzal na vědomí plnění a čerpání rozpočtu města k 30. 6. 2021. 
Hlasování: pro…………3  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. 7. 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 52.500 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 28. 7. 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 90.000 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 
mitigačního opatření, reg. č. SFZP 138986/2019 v roce 2021 mezi městem Hlučín a Moravskoslezským 
krajem dle předložené Přílohy č. 6. 

Hlasování: pro…………3  proti…………0   zdržel se…………0 
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K bodu 4) programu: 
4) Žádost o poskytnutí bezúročné zápůjčky dle Zásad pro poskytnutí bezúročné finanční      zápůjčky 
z rozpočtu města Hlučína VI. (Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva). 
Usnesení: 
Finanční výbor projednal a doporučil Zastupitelstvu města Hlučína, aby v souladu se Zásadami pro poskyt-
nutí 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 žadateli dle návrhu bezúročnou zápůjčku ve výši 200.000 Kč na pořízení 
tepelného čerpadla a rozhodlo o uzavření smlouvy o zápůjčce mezi Městem Hlučín a uvedeným žadatelem, 
dle předložené Přílohy č. 4.  
Hlasování: pro…………3  proti…………0   zdržel se…………0 
 
 
K bodu 5) programu:  
5) Žádost FK Darkovičky. 
Usnesení: 
Finanční výbor projednal žádost FK Darkovičky z.s. a doporučil Zastupitelstvu města Hlučína udělit spolku 
Fotbalový klub Darkovičky, z.s., IČ 19015640, se sídlem 748 01 Hlučín-Darkovičky, Sadová 133, v souladu 
s čl. IV. odst. 2 písm. d) Veřejnoprávní smlouvy č. 2018/8/000522/SML o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Hlučín ze dne 21. 11. 2018, souhlas poskytovatele dotace s prodejem majetku – traktorové sekačky 
Wisconsin Piraňa, částečně pořízené z dotace ve výši 333.000 Kč, a to za podmínky, že Fotbalový klub 
Darkovičky, z.s., doloží doklady o tom, že provedl nákup nové traktorové sekačky Jacobsen TriKing 1900 v 
hodnotě vyšší než 333.000 Kč, která bude sloužit potřebám spolku Fotbalový klub Darkovičky, z.s., dle 
předložené přílohy č. 5.    
Hlasování: pro…………3  proti…………0   zdržel se…………0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


