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Z Á P I S 
 

ze 29. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína, konaného dne 1. 12. 2021 
 
Celkový počet členů výboru: 5 
Přítomni: 4 
Omluveni: 1 
 
Program:      1) Finanční zapojení města Hlučína do projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji –    
                          4. výzva. 

2) Žádost Římskokatolické farnosti Hlučín na rok 2022. 
3) Žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na rok 2022. 
4) Žádost Sportovního klubu FC Hlučín, z.s. na rok 2022. 
5) Přehled o provedených rozpočtových opatřeních č. 17/2021 a 18/2021.  
6) Rozpočtové opatření č. 19/2021. 
7) Návrh rozpočtu města Hlučína na rok 2022. 
8) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Hlučína na rok 2023 – 2027. 
9) Záměr přijetí úvěru 
10) Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína. 

  
 
Stručný průběh jednání: 
 
1) Finanční výbor projednal žádost Moravskoslezského kraje o spolufinancování projektu Operačního 
programu Životní prostředí 2021 – 2027 „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“ a 
doporučil zastupitelstvu města schválit výši dotace na jednu výměnu kotle ve výši 5.000 Kč a celkovou výši 
dotace ve výši 500.000 Kč. 
 
2) Finanční výbor projednal žádost Římskokatolické farnosti Hlučín o poskytnutí dotace ve výši 600.000 Kč 
z rozpočtu města Hlučína v roce 2022, z toho 400.000 Kč na restaurátorské práce při opravě vitrážových 
oken v kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně a 200.000 Kč za účelem úhrady části nákladů na pořízení 
projektové dokumentace k projektu oprava věže, podkroví a krovů kostela sv. Jana Křtitele v Hlučíně 
s názvem „Cesta k nebesům“ a doporučil poskytnout na tento účel dotaci v požadované výši. 

3) Finanční výbor projednal žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí 
dotace ve výši 350.000 Kč z rozpočtu města Hlučína v roce 2022, a to na úhradu části nákladů na 
projektovou přípravu a stavební úpravy stávající kotelny v budově hasičské stanice na ulici Celní v Hlučíně 
na nově vzniklý prostor a úpravu stávajícího zábradlí terasy ve výši 300.000 Kč a dále na úhradu části 
nákladů na zajištění chodu a činnosti hasičské stanice Hlučín v roce 2022 a nedoporučil poskytnout na tento 
účel dotaci. 

4) Finanční výbor projednal žádost Sportovního klubu FC Hlučín, z.s. o poskytnutí dotace ve výši 200.000 
Kč z rozpočtu města Hlučína v roce 2022 na výměnu zvukového ozvučení sportovního areálu fotbalového 
hřiště a doporučil poskytnout na tento účel dotaci ve výši 100.000 Kč 

5) Finanční výbor projednal přehled o provedených rozpočtových opatřeních č. 18/2021 a 19/2021 bez 
připomínek. 

6) Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 19/2021 bez připomínek.  

7) FV projednal návrh rozpočtu města Hlučína na rok 2022 a doporučuje zastupitelstvu schválit                  
dle předloženého návrhu. 

FV konstatuje dlouhodobý nárůst provozních výdajů města a požaduje přijmout úspornější opatření. 

8) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Hlučína na rok 2023 – 2027 FV projednal a doporučuje 
zastupitelstvu schválit dle předloženého návrhu. 

9) Finanční výbor záměr přijetí dlouhodobého úvěru na financování výstavby cyklostezky Hlučín-
Darkovičky a doporučil zastupitelstvu města, aby rozhodlo přijetí úvěru schválit. 
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10) Členové FV projednali zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína za období 
listopad 2020 – listopad 2021. 
 
 
 
 
 
 
Předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína 
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U S N E S E N Í 
 

Z 29. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína, konaného dne 1. 12. 2021 
 
Celkový počet členů výboru: 5 
Počet přítomných členů výboru na jednání: 4 
 
 
 
K bodu 1) programu: 
1) Finanční zapojení města Hlučína do projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji –    4. výzva 
Usnesení: 
Finanční výbor projednal žádost Moravskoslezského kraje o spolufinancování projektu Operačního 
programu Životní prostředí 2021 – 2027 „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“ 
a doporučila zastupitelstvu města, aby: 

a) schválilo výši dotace města Hlučína vlastníkům nemovitosti nacházející se na území města 
Hlučína na jeden realizovaný projekt, tzn. jednu výměnu kotle ve výši 5.000 Kč; 

b) schválilo celkovou výši dotace města Hlučína Moravskoslezskému kraji na 4. výzvu ve výši 
500.000Kč. 

 

Hlasování : pro…………4  proti…………0   zdržel se…………0 
 
 
K bodu 2) programu: 
2) Žádost Římskokatolické farnosti Hlučín na rok 2022. 
Usnesení: 
Finanční výbor města Hlučína projednal žádost Římskokatolické farnosti Hlučín, 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 a na pořízení projektové 
dokumentace projektu opravy věže, podkroví a krovu kostela sv. Jana Křtitele v Hlučíně s názvem 
„Cesta k nebesům“ a doporučila zastupitelstvu města, aby rozhodlo:  

a) poskytnout právnické osobě Římskokatolická farnost Hlučín, se sídlem Farní 284/7, 748 01 
Hlučín, identifikační číslo 47810386 dotaci z rozpočtu města Hlučína na rok 2022 v celkové 
výši 600.00,- Kč, z toho 400.000 Kč za účelem úhrady části nákladů na restaurátorské práce 
při opravě vitrážových oken v kněžišti a lodi kostela sv. Jana Křtitele v Hlučíně a z toho 
200.000,- Kč za účelem úhrady části nákladů na pořízení projektové dokumentace k 
projektu oprava věže, podkroví a krovů kostela sv. Jana Křtitele v Hlučíně s názvem „Cesta 
k nebesům“.  

b) o uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 2022/10/000XXX/SML o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Hlučína v roce 2022 za účelem úhrady části nákladů na restaurátorské 
práce při opravě vitrážových oken v kněžišti a lodi kostela sv. Jana Křtitele v Hlučíně a za 
účelem úhrady části nákladů na pořízení projektové dokumentace k projektu oprava věže, 
podkroví a krovů kostela sv. Jana Křtitele v Hlučíně s názvem „Cesta k nebesům“ mezi 
městem Hlučín a Římskokatolickou farností Hlučín, se sídlem Farní 284/7, 748 01 Hlučín, 
identifikační číslo 47810386, dle předloženého návrhu. 

 
Hlasování: pro…………4  proti…………0   zdržel se…………0 
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K bodu 3) programu: 
3) Žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na rok 2022. 
Usnesení: 
Finanční výbor města Hlučína projednal žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského 
kraje, se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, identifikační číslo 70884561 ze dne 
6. 10. 2021, o dotaci z rozpočtu města Hlučína na zajištění chodu a činnosti hasičské stanice Hlučín 
v roce 2022 a doporučila zastupitelstvu města, aby rozhodlo:  

a) poskytnout organizační složce státu Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, se    
sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, identifikační číslo  70884561 dotaci 
z rozpočtu města Hlučína na rok 2022 ve výši 350.000 Kč a to za účelem úhrady části 
nákladů na projektovou přípravu a stavební úpravy stávající kotelny v budově hasičské 
stanice na ulici Celní v Hlučíně na nově vzniklý prostor a úpravu stávajícího zábradlí terasy 
ve výši 300,000,- Kč, a dále za účelem úhrady části nákladů na zajištění chodu a činnosti 
hasičské stanice Hlučín v roce 2022 ve výši 50.000,- Kč. 

b) o uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 2022/10/000XXX/SML o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Hlučína na zajištění chodu a činnosti hasičské stanice Hlučín v roce 2022 
mezi městem Hlučín a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem 
Moravskoslezského kraje dle předloženého návrhu. 

 
Hlasování: pro…………1  proti…………3   zdržel se…………0 
 
 
K bodu 4) programu: 
4) Žádost Sportovního klubu FC Hlučín, z.s. na rok 2022 
Usnesení: 
Finanční výbor města Hlučína projednal žádost Sportovního klubu FC Hlučín, z.s., se sídlem 
U Stadionu 1798/15, 748 01 Hlučín, identifikační číslo 42864313 o finanční podporu 
z rozpočtu města ve výši 200.000,- Kč na pořízení nového ozvučení sportovního 
areálu fotbalového hřiště a doporučil zastupitelstvu města: 

a) aby rozhodlo žádosti vyhovět a poskytnout právnické osobě Sportovní klub FC Hlučín, z.s. 
se sídlem U Stadionu 1798/15, 748 01 Hlučín, identifikační číslo 42864313, dotaci z 
rozpočtu města Hlučína na rok 2022 ve výši 100.000 Kč na pořízení nového ozvučení 
sportovního areálu fotbalového hřiště. 

b) aby rozhodlo o uzavření Smlouvy č. 2022/10/000xxx/SML o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Hlučína na rok 2022 ve výši 100.000 Kč na pořízení nového ozvučení sportovního 
areálu fotbalového hřiště mezi městem Hlučín a Sportovním klubem FC Hlučín, z.s. dle 
předloženého návrhu. 

Hlasování: pro…………4  proti…………0   zdržel se…………0 
 
 
 
K bodu 5) programu: 
5) Přehled o provedených rozpočtových opatřeních č. 17/2021 a 18/2021. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína, aby vzalo na vědomí Přehled o provedených 
rozpočtových opatřeních č. 17/2021 a 18/2021. 
 
Hlasování: pro…………4  proti…………0   zdržel se…………0 
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K bodu 6) programu:  
6) Rozpočtové opatření č. 19/2021. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína schválit rozpočtové opatření č. 19/2021 dle předlože-
ného materiálu.  
Hlasování: pro…………4  proti…………0   zdržel se…………0 
 
K bodu 7) programu: 
7) Návrh rozpočtu města Hlučína na rok 2022. 
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 2022: 
Celkové zdroje ve výši 346.042.789,49 Kč, z toho 
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 296.148.319 Kč v členění uvedeném v Příloze č. 1 

materiálu; 
- financování ve výši 44.434.470,49 Kč v členění uvedeném v Příloze č. 3 materiálu; 
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 340.582.789,49 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…………3  proti…………1  zdržel se…………0 
 
 
K bodu 8) programu: 
8) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Hlučína na rok 2023 – 2027. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína ke schválení návrh střednědobého výhledu rozpočtu 
města Hlučína na rok 2023 – 2027 dle předloženého návrhu. 
Hlasování: pro…………3  proti…………1           zdržel se…………0 
 
 
K bodu 9) programu: 
9) Záměr přijetí úvěru. 
Usnesení: 
Finanční výbor projednal a doporučil, aby zastupitelstvo města rozhodlo o záměru přijetí 
dlouhodobého úvěru ve výši 25.000.000 Kč na financování výstavby cyklostezky Hlučín-
Darkovičky. 
 
Hlasování: pro…………4  proti…………0   zdržel se…………0 
 
K bodu 10) programu: 
10) 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…………4  proti…………0   zdržel se…………0 
 
 
 
 
 
Předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína 


