ZÁPIS
z 30. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína, konaného dne 13. 1. 2022

Celkový počet členů výboru: 5
Přítomni: 5
Omluveni: --Program:

1) Přehled o provedených rozpočtových opatřeních č. 20/2021 a 1/2022.
2) Rozpočtové opatření č. 2/2022.
3) Veřejná zakázka „Přijetí úvěru – Město Hlučín“.
4) Převzetí členství ve spolku Dětský ranč Hlučín z.s.

Stručný průběh jednání:
1) Finanční výbor projednal přehled o provedených rozpočtových opatřeních č. 20/2021 a 1/2022 bez
připomínek.
2) Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 2/2022 bez připomínek.
3) Finanční výbor projednal veřejnou zakázku „Přijetí úvěru – Město Hlučín“ a doporučil oslovit pro podání
nabídky následujících 6 dodavatelů:

Česká spořitelna, a.s., 28. října 3348/65, 702 00 Ostrava, IČ: 45244782
Československá obchodní banka, a. s., Hollarova 3119/5, 702 00 Ostrava, IČ: 00001350
Komerční banka, a.s., Nádražní 12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 45317054
MONETA Money Bank, a.s., Masarykovo náměstí 51/32, 702 00 Ostrava, IČ: 25672720
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 28. října 3348/65, 702 00 Ostrava,
IČ: 64948242
6. Raiffeisenbank a.s., 28. října 3348/65, 702 00 Ostrava, IČ: 49240901

1.
2.
3.
4.
5.

4) Finanční výbor projednal převzetí členství ve spolku Dětský ranč Hlučín z.s. bez připomínek.
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USNESENÍ
z 30. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína, konaného dne 13. 1. 2022
Celkový počet členů výboru: 5
Počet přítomných členů výboru na jednání: 5
K bodu 1) programu:
1) Přehled o provedených rozpočtových opatřeních č. 20/2021 a 1/2022.
Usnesení:
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína, aby vzalo na vědomí Přehled o provedených
rozpočtových opatřeních č. 20/2021 a 1/2022.
Hlasování: pro…………5

proti…………0

zdržel se…………0

K bodu 2) programu:
2) Rozpočtové opatření č. 2/2022.
Usnesení:
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína schválit rozpočtové opatření č. 2/2022 dle předloženého materiálu.
Hlasování: pro…………5

proti…………0

zdržel se…………0

K bodu 3) programu:
3) Veřejná zakázka „Přijetí úvěru – Město Hlučín.
Usnesení:

Finanční výbor projednal a doporučil Zastupitelstvu města Hlučína, aby rozhodlo o provedení
zadávacího řízení – zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na podlimitní veřejnou zakázku „Přijetí úvěru –
Město Hlučín“ za podmínek a rozsahu dle předložené Přílohy č. 1.
Finanční výbor projednal a doporučil Zastupitelstvu města, aby rozhodlo vyzvat písemnou výzvou
k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace 6 dodavatelů a současně, aby výzvu k podání
nabídek zveřejnila na profilu zadavatele:
1. Česká spořitelna, a.s., 28. října 3348/65, 702 00 Ostrava, IČ: 45244782
2. Československá obchodní banka, a. s., Hollarova 3119/5, 702 00 Ostrava, IČ: 00001350
3. Komerční banka, a.s., Nádražní 12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 45317054
4. MONETA Money Bank, a.s., Masarykovo náměstí 51/32, 702 00 Ostrava, IČ: 25672720
5. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 28. října 3348/65, 702 00 Ostrava,
IČ: 64948242
6. Raiffeisenbank a.s., 28. října 3348/65, 702 00 Ostrava, IČ: 49240901
Finanční výbor projednal a doporučil Zastupitelstvu města Hlučína, aby jmenovalo členy hodnotící
komise ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku: „Přijetí úvěru – Město Hlučín“
a za každého člena hodnotící komise jeho náhradníka dle předloženého návrhu. Zároveň FV
doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína pověřit tuto komisi v souladu s § 42 odst. 1 zák. č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, posouzením splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení (včetně posouzení kvalifikace účastníků zadávacího řízení) a
hodnocením nabídek.
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Finanční výbor projednal a doporučil Zastupitelstvu města Hlučína, aby rozhodlo, že zpřístupnění
elektronicky doručených a zašifrovaných nabídek bylo provedeno zástupcem odboru financí a
osoby pověřené výkonem zadavatelské činnosti – společnosti RECTE.CZ, s.r.o., IČO 619 72 690,
se sídlem Nádražní 612/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
Hlasování: pro…………5

proti…………0

zdržel se…………0

K bodu 4) programu:
4) Převzetí členství ve spolku Dětský ranč Hlučín z.s.
Usnesení:
Finanční výbor projednal předložený návrh smlouvy a doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby
rozhodlo o uzavření smlouvy o přenechání členství ve spolku Dětský ranč Hlučín z.s. mezi městem Hlučín,
IČO 00300063, se sídlem Mírové nám. 24/23, 74801 Hlučín a xxxxx, bytem xxxxx, xxxxx, bytem xxxxx a
paní xxxxx, bytem xxxxx, dle předloženého návrhu.
Finanční výbor dále doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby rozhodlo o účasti města Hlučín, IČO
00300063, se sídlem Mírové nám. 24/23, 74801 Hlučín, ve spolku Dětský ranč Hlučín z.s., IČ 6614440, se
sídlem Celní 1996/10b, 74801 Hlučín, jako jeho nového člena a budoucího předsedy spolku a o podání
písemné žádosti o členství (přihlášky) ve spolku Dětský ranč Hlučín z.s., IČ 6614440, se sídlem Celní
1996/10b, 74801 Hlučín.
Finanční výbor dále doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby rozhodlo o vyslovení souhlasu s účastí
příspěvkových organizací Dům dětí a mládeže Hlučín, příspěvková organizace, IČO: 75079968, se sídlem
Zámecká 6, Hlučín, 74801 a Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace, IČO: 00418013, se sídlem
Celní 1731/12a, 74801 Hlučín, ve spolku Dětský ranč Hlučín z.s., IČ 6614440, se sídlem Celní 1996/10b,
74801 Hlučín, jako jeho nových členů a s podáním písemné žádosti o členství (přihlášky) ve spolku Dětský
ranč Hlučín z.s., IČ 6614440, se sídlem Celní 1996/10b, 74801 Hlučín.
Finanční výbor zároveň projednal předložený návrh darovací smlouvy a doporučuje Zastupitelstvu města
Hlučína, aby rozhodlo o uzavření darovací smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem, jejímž předmětem je nabytí budovy č. p. 1996 – zemědělské stavby, postavené na
pozemku parc. č. 1444/29 – zastavěná plocha a nádvoří a dalších staveb a budov postavených na pozemku
parc. č. 1444/1, trvalý travní porost, vše v k. ú. a obci Hlučín, mezi spolkem Dětský ranč Hlučín z.s., IČ
6614440, se sídlem Celní 1996/10b, 74801 Hlučín a městem Hlučín, IČO 00300063, se sídlem Mírové nám.
24/23, 74801 Hlučín, dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro…………5

proti…………0
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zdržel se…………0

