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Z Á P I S 
 

z 34. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína, konaného dne 18. 5. 2022 
 
Celkový počet členů výboru: 5 
 
Přítomni: 4 
Omluveni: 1 
 
Program:      1) Přehled o provedených rozpočtových opatřeních č. 7/2022 a 8/2022. 

2) Rozpočtové opatření č. 9/2022.  
3) Účetní závěrka a závěrečný účet města Hlučína za rok 2021. 
4) Žádost o návratnou finanční výpomoc na předfinancování projektu „Modernizace 

 učeben polytechnické výuky, cizích jazyků a PC na ZŠ Hlučín, Hornická 7“. 
5) Žádost o návratnou finanční výpomoc na pokrytí provozních nákladů souvisejících  

s hlavní činností organizace – Domov pod Vinnou Horou, příspěvková organizace. 
6) Poskytnutí peněžního daru New Wind Production, s. r. o. 
7) Žádost o poskytnutí dotace zapsaného spolku Florbal Hlučín v roce 2022. 

 
Stručný průběh jednání: 

1) Finanční výbor projednal přehled o provedených rozpočtových opatřeních č. 7/2022 a č. 8/2022 
bez připomínek 

2) Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 9/2022. Zabýval se výdajovými stránkami a 
doporučuje mimořádné šetření zejména u běžných výdajů. 

3) Finanční výbor projednal Účetní závěrku a závěrečný účet města Hlučína za rok 2021 bez 
připomínek. 

4) Finanční výbor projednal žádost o návratnou finanční výpomoc na předfinancování projektu 
„Modernizace učeben polytechnické výuky, cizích jazyků a PC na ZŠ Hlučín, Hornická 7 a 
doporučil poskytnout návratnou finanční výpomoc ve výši 4 mil. Kč. 

5) Finanční výbor projednal žádost o návratnou finanční výpomoc na pokrytí provozních nákladů 
souvisejících s hlavní činností organizace – Domov pod Vinnou Horou, příspěvková organizace a 
doporučil poskytnout návratnou finanční výpomoc ve výši 3,5 mil. Kč. 

6) Finanční výbor projednal žádost o poskytnutí peněžního daru New Wind Production, s. r. o. na 
částečnou úhradu nákladů spojených s dopravou účastníků na festival Štěrkovna Open Music 2022 
a nedoporučil poskytnout dar ve výši 100.000 Kč na tento účel. 

7) Finanční výbor projednal žádost o poskytnutí dotace zapsaného spolku Florbal Hlučín v roce 
2022 na pořízení florbalových mantinelů a florbalových branek a nedoporučil poskytnout dotaci na 
tento účel.  
 

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

z 34. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína, konaného dne 18. 5. 2022 
 
Celkový počet členů výboru: 5 
Počet přítomných členů výboru na jednání: 4 
 
  
K bodu 1) programu: 
1) Přehled o provedených rozpočtových opatřeních č. 7/2022 a 8/2022. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína, aby vzalo na vědomí přehled o provedených 
rozpočtových opatřeních č. 7/2022 a č. 8/2022, o kterých rozhodla Rada města Hlučína dne 19. 4. 2022 pod 
usnesením č. 110/2p) a dne 2. 5. 2022 pod usnesením č. 113/3a). 
Hlasování: pro…………4  proti…………0   zdržel se…………0 
 

K bodu 2) programu: 
2) Rozpočtové opatření č. 9/2022. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína schválit rozpočtové opatření č. 9/2021 dle předlože-
ného materiálu.  
Finanční výbor zastupitelstva města Hlučína vzal na vědomí plnění a čerpání rozpočtu města k 30. 4. 2022. 
Hlasování: pro…………4  proti…………0   zdržel se…………0 
 

K bodu 3) programu: 
3) Účetní závěrka a závěrečný účet města Hlučína za rok 2021. 
Usnesení: 
a) Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína 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. 2021. 

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 města Hlučína schválit závěrečný účet města Hlučína za rok 
2021 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 2021. 

Hlasování: pro…………4  proti…………0   zdržel se…………0 
 

K bodu 4) programu: 
4) Žádost o návratnou finanční výpomoc na předfinancování projektu „Modernizace 
 učeben polytechnické výuky, cizích jazyků a PC na ZŠ Hlučín, Hornická 7. 
Usnesení: 
Finanční výbor projednal a doporučil, aby Zastupitelstvo města Hlučína rozhodlo o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci ve výši 4.000.000,- Kč Základní škole Hlučín, Hornická 7, okres 
Opava, příspěvková organizace, IČ: 75027119 na předfinancování projektu „Modernizace učeben 
polytechnické výuky, cizích jazyků a PC na ZŠ Hlučín, Hornická 7“. Zároveň doporučuje 
Zastupitelstvu města Hlučína rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o návratné finanční 
výpomoci mezi městem Hlučín a Základní školou Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková 
organizace, IČ: 75027119 dle předloženého návrhu. 
Hlasování: pro…………4  proti…………0   zdržel se…………0 
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K bodu 5) programu: 
5) Žádost o návratnou finanční výpomoc na pokrytí provozních nákladů souvisejících s hlavní 
činností organizace – Domov pod Vinnou Horou, příspěvková organizace. 
Usnesení: 
Finanční výbor projednal a doporučil, aby Zastupitelstvo města Hlučína rozhodlo o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci ve výši 3.500.000,- Kč Domovu pod Vinnou horou, příspěvková 
organizace, se sídlem Dlouhoveská 1915/91, 748 01 Hlučín, IČ: 71295046 na pokrytí finančního 
výpadku dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a pokrytí provozních nákladů souvisejících 
s hlavní činností organizace. Zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína rozhodnout o 
uzavření smlouvy o návratné finanční výpomoci mezi Městem Hlučín, se sídlem Mírové náměstí 
24/23, 748 01 Hlučín, IČ: 00300063  a Domovem pod Vinnou horou, příspěvkovou organizací, se 
sídlem Dlouhoveská 1915/91, 748 01 Hlučín, IČ: 71295046  dle předloženého návrhu. 
Hlasování: pro…………4  proti…………0   zdržel se…………0 
 

K bodu 6) programu: 
6) Poskytnutí peněžního daru New Wind Production, s. r. o. 
Usnesení: 
Finanční výbor projednal žádost New Wind Production, s. r. o. o finanční podporu a doporučuje 
Zastupitelstvu města Hlučína rozhodnout o neposkytnutí peněžitého daru New Wind  
Production, s. r. o., se sídlem Slovanská 242/20, 748 01 Hlučín, IČ: 05574633, v celkové výši 
100.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s dopravou účastníků festivalu Štěrkovna 
Open Music 2022, konaného v Landek Parku Ostrava. 
Hlasování: pro…………4  proti…………0   zdržel se…………0 
 

K bodu 7) programu: 
7) Žádost o poskytnutí dotace zapsaného spolku Florbal Hlučín v roce 2022. 
Usnesení:  
Finanční výbor projednal žádost zapsaného spolku Florbal Hlučín, se sídlem Horní 592/5, 748 01 
Hlučín, identifikační číslo 02847183, ze dne 27. 4. 2022, o dotaci z rozpočtu města Hlučína na 
zajištění florbalových mantinelů a florbalových branek, a doporučil Zastupitelstvu města Hlučína, 
aby rozhodlo žádosti nevyhovět. 
Hlasování: pro…………4  proti…………0   zdržel se…………0 
 
 
 
 
 
Předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučín 


