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Z Á P I S 
 

z 32. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína, konaného dne 7. 3. 2022 
 
Celkový počet členů výboru: 5 
 
Přítomni: 4  
Omluveni: 1 
 
Program:      1) Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Hlučína v roce 2022. 

2) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hlučína Moravskoslezskému kraji na 
spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 4. výzva".  

3) Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hlučína Moravskoslezskému kraji. 
4) Veřejná zakázka „Přijetí úvěru – Město Hlučín“ – posouzení a hodnocení nabídek (Příloha 
č. 1 bude předložena přímo na jednání FV). 

5) Přehled o provedených rozpočtových opatřeních č. 4/2022 a 5/2022.  

 
 
 
Stručný průběh jednání: 
 
1) FV projednal požadavky z podaných žádostí o dotaci z rozpočtu města Hlučína v roce 2022 pro skupinu 
žádostí „ke zlepšení života a životního prostředí ve městě Hlučíně“ a sestavil do usnesení návrh na rozdělení 
dotací pro tuto oblast. 
 
U žádosti č. 11 – žadatel: Základní organizace ČZS Hlučín-město - vyúčtování dotace za rok 2021 podáno 

2. 3. 2022, tj. po termínu dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy (nejpozději do 31. 1. 2022). 
FV doporučuje pro rok 2022 dotaci poskytnout ve výši 4.000 Kč za podmínky, že 
zastupitelstvo schválí navrženou výjimku z Programu pro hodnocení a poskytování dotací 
z rozpočtu města Hlučína pro rok 2022 (nesplnění podmínky pro poskytnutí dotace dle 
Programu - Článku II. DOTACE, bodu 4b). 

 
U žádosti č. 38 – žadatel: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Osada na Vinohradech 

Hlučín - vyúčtování dotace za rok 2021 dosud nepodáno. FV doporučuje pro rok 2022 
dotaci poskytnout ve výši 5.000 Kč za podmínky, že zastupitelstvo schválí navrženou 
výjimku z Programu pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína pro rok 
2022 (nesplnění podmínky pro poskytnutí dotace dle Programu - Článku II. DOTACE, 
bodu 4b). 

 

2) K žádosti Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace ve výši 500.000 Kč na spolufinancování projektu 
Operační program Životní prostředí 2021 – 2027 „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“ 
nemá připomínky. 

3) K žádostem Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč na spolufinancování      
projektu „Kotlíkové dotace v Moravském kraji -  3. výzva“ realizovaném v rámci OP Životní prostředí a 
dotace ve výši 97.500 Kč ve 3. výzvě projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ realizovaném 
v rámci adaptačního a mitigačního opatření, pro konečné uživatele – vlastníky rodinných domů, 
nacházejících se na území města Hlučína, kterým MSK poskytl dotaci z uvedených projektů a 
předfinancoval celkem 21 žadatelům příspěvek města Hlučína, nemá připomínky. 

 

4) Finanční výbor projednal zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Přijetí úvěru – Město 
Hlučín“ bez připomínek 
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5) Finanční výbor projednal přehled o provedených rozpočtových opatřeních č. 4/2022 a č. 5/2022 bez 
připomínek. 

 
 

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

z 32. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína, konaného dne 7. 3. 2022 
 
Celkový počet členů výboru: 5 
Počet přítomných členů výboru na jednání: 4 
 
  
K bodu 1) programu: 
1) Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Hlučína v roce 2022. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Radě nebo Zastupitelstvu města Hlučína rozhodnout o poskytnutí dotací v roce 
2022 žádostem ze skupiny „ke zlepšení života a životního prostředí ve městě Hlučíně“ v uvedené výši s tím, 
že doporučil Zastupitelstvu města Hlučína, aby: 

a) u žadatele žádosti č. 11 rozhodlo o výjimce z Článku II. DOTACE, bodu 4b) Programu pro hodnocení a 
poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína na rok 2022. 

b) u žadatele žádosti č. 38 rozhodlo o výjimce z Článku II. DOTACE, bodu 4b) Programu pro hodnocení a 
poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína na rok 2022. 

 

Číslo 
žádosti 

Organizace 
Návrh 

dotace 2022 
v Kč 

6 Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, ZO 0285 Hlučín-Darkovičky 5.000 Kč 

7 Žít s krajinou - Darkovičky, Hlučín a Bobrovníky, z.s. 7.500 Kč 

10 Myslivecký spolek Vařešinky HLUČÍN 10.000 Kč 

11 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Hlučín – město 4.000 Kč 

12 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Darkovičky 15.000 Kč 

17 ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 1.500 Kč 

22 Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, ZO 0324 Hlučín 4.000 Kč 

23 Specializovaná Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Iris Hlučín 8.000 Kč 

26 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hlučín 15.000 Kč 

28 Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Hlučín 10.000 Kč 

38 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Osada na Vinohradech 
Hlučín 

5.000 Kč 

49 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Hlučín Bobrovníky 4.000 Kč 

51 Apoštolská církev, sbor Hlučín 10.000 Kč 

52 Montessori centrum Hlučín z.s. 15.000 Kč 

57 OH – organizace letního tábora Slezská Harta 2022   25.000 Kč 

60 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bobrovníky 30.000 Kč 

62 Ranč u Rudolfa, z.s. 5.000 Kč 

68 AGRI NOSTRA, z. s. 26.000 Kč 

Nerozděleno Finančním výborem Zastupitelstva města Hlučína 0 Kč 

CELKEM 200.000 Kč 

 
Hlasování: pro…………4  proti…………0  zdržel se…………0 
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K bodu 2) programu: 
2) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hlučína Moravskoslezskému kraji na spolufinancování 
projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 4. výzva“. 
Usnesení: 
Finanční výbor projednal žádost Moravskoslezského kraje o dotaci z rozpočtu města Hlučína na   
spolufinancování projektu Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“ a doporučil zastupitelstvu města, aby: 

a) Schválilo poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na výše uvedený účel, částku ve výši 5.000 
Kč/dílčí projekt konečného uživatele, celkově však maximálně 500.000 Kč; 

b) Schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hlučína dle předloženého návrhu. 
Hlasování: pro…………4  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. 2022, 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 Hlučína, 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 2022 ve výši 60.000 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. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 v roce 2022 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. 2022, 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 2022 ve výši 97.500 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 2022 mezi městem Hlučín a Moravskoslezským 
krajem dle předložené Přílohy č. 6. 

Hlasování: pro…………4  proti…………0   zdržel se…………0 
 
K bodu 4) programu: 
4) Veřejná zakázka „Přijetí úvěru – Město Hlučín“ – posouzení a hodnocení nabídek. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Radě města Hlučína, aby: 
1) vzala na vědomí Zprávu o hodnocení nabídek veřejné zakázky označené Přijetí úvěru – Město Hlučín, 

v níž hodnotící komise navrhuje vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Československá 
obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha, IČO 000 01 350 (nabídková cena 
vybraného dodavatele činí 4.383.994,46 Kč (výše úrokové sazby: 3 M PRIBOR + odchylka = 4,42 % 
(3M PRIBOR k 1.2.2022) + 0,04%= 4,46%) 
 

2) uložila odboru financí, aby prostřednictvím pověřené osoby - RECTE.CZ, s.r.o., IČO 619 72 690 odeslal 
účastníkovi zadávacího řízení Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 150 00 
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Praha, IČO 000 01 350 informaci o tom, že o výběru nejvhodnější nabídky rozhodne Zastupitelstvo 
města Hlučína na svém nejbližším jednání (předpoklad 7.4.2022). 

 
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína vybrat ve veřejné zakázce Přijetí úvěru – Město 
Hlučín v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění k uzavření 
smlouvy účastníka zadávacího řízení Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice,  
150 00 Praha, IČO 000 01 350, jehož nabídka byla jedinou doručenou nabídkou v rámci předmětného 
zadávacího řízení, když splnila všechny podmínky zadávacího řízení. Nabídková cena vybraného dodavatele 
činí 4.383.994,46 Kč (výše úrokové sazby: 3 M PRIBOR + odchylka = 4,42 % (3M PRIBOR k 1.2.2022) + 
0,04%= 4,46%) 
 
Hlasování: pro…………3  proti…………0   zdržel se…………1 
 
K bodu 5) programu: 
5) Přehled o provedených rozpočtových opatřeních č. 4/2022 a 5/2022. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína, aby vzalo na vědomí přehled o provedených 
rozpočtových opatřeních č. 4/2022 a č. 5/2022, o kterých rozhodla Rada města Hlučína dne 21. 2. 2022 pod 
usnesením č. 103/2a) a dne 7. 3. 2022 pod usnesením č. 105/2a). 
Hlasování: pro…………4  proti…………0   zdržel se…………0 
 
 
 
 
 
Předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučín 


