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Zápis č. 1 z jednání finančního výboru ze dne 9. 11. 2022 
 
 
Celkový počet členů výboru: 5 

Počet přítomných členů výboru na jednání: 4 

 
 
 
Program:     1) Úvod 

       2) Přehled o provedených rozpočtových opatřeních č. 13/2022, č. 14/2022, č. 15/2022 a 
           č. 16/2022. 

3) Rozpočtové opatření č. 17/2022.  

 
 

Stručný průběh jednání: 
 
1) V úvodu předseda FV seznámil nové členy se základními povinnostmi a organizačními 
záležitostmi. 

2) Finanční výbor projednal přehled o provedených rozpočtových opatřeních č. 13/2022, 
č. 14/2022, č. 15/2022 a č. 16/2022 bez připomínek. 

3) Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 17/2022 a požaduje zaslat informace týkající se 
těchto akcí: 

 a.č. 604 – Optický kabel MěÚ – KD Hlučín – tato akce byla převedena již z roku 2021 a nyní se 
ruší. Proč se akce nerealizovala? Je předpoklad, že se bude realizovat v dalších letech? 

a.č. 780 – Rekonstrukce kina Hlučín – proč dochází k navýšení rozpočtu akce? Která firma bude 
rekonstrukci kina realizovat? 

 

 

 
 
 
 
Datum: 10.11.2022 
 
 
 
Podpis zapisovatele: 
 
 
 
Podpis předsedy: 
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Usnesení z 1. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína  

ze dne 9. 11. 2022 
 
 

Celkový počet členů výboru: 5 

Počet přítomných členů výboru na jednání: 4 

 
  

K bodu 1) programu: 
1) Přehled o provedených rozpočtových opatřeních č. 13/2022, č. 14/2022, č. 15/2022 a č. 16/2022. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína, aby vzalo na vědomí přehled o 
provedených rozpočtových opatřeních č. 13/2022, č. 14/2022, č. 15/2022 a č. 16/2022, o kterých 
rozhodla Rada města Hlučína dne 19. 9. 2022 pod usnesením č. 121/4a), dne 3. 10. 2022 pod 
usnesením č. 122/2a), dne 17. 10. 2022 pod usnesením č. 124/3a) a dne 25. 10. 2022 pod usnesením 
č. 1/2a). 
Hlasovali   pro:…………4  proti:…………0   zdrželi se:…………0 
 

K bodu 2) programu: 
2) Rozpočtové opatření č. 17/2022. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína schválit rozpočtové opatření č. 17/2022 dle 
předloženého materiálu.  
Finanční výbor zastupitelstva města Hlučína vzal na vědomí plnění a čerpání rozpočtu města  
k 30. 9. 2022. 
Hlasování  pro:…………4  proti:…………0   zdrželi se:…………0 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučín 


