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Zápis č. 2 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína 

 ze dne 5. 12. 2022 
 
Celkový počet členů výboru: 5 

Počet přítomných členů výboru na jednání: 5 

 
Program:        1) Přehled o provedeném rozpočtovém opatření č. 18/2022.  

2) Rozpočtové opatření č. 19/2022.  
3) Návrh rozpočtu města Hlučína na rok 2023.  
4) Návrh SVR města Hlučína na roky 2024 - 2028.  
5) Žádost o mimořádnou dotaci na úhradu energií a provoz a údržbu areálu – SK FC 
    Hlučín, z.s. 
6) Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Hlučína v roce 2023.  
 

Stručný průběh jednání: 
 

1) Finanční výbor projednal přehled o provedeném rozpočtovém opatření č. 18/2022 bez připomínek 

2) Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 19/2022 bez připomínek. 

3) FV projednal návrh rozpočtu města Hlučína na rok 2023 a doporučuje zastupitelstvu schválit                  
dle předloženého návrhu. 

4) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Hlučína na rok 2024 – 2028 FV projednal a doporučuje 
zastupitelstvu schválit dle předloženého návrhu. 

5) Finanční výbor projednal žádost Sportovního klubu FC Hlučín, z.s. o poskytnutí mimořádné dotace na 
úhradu energií a provoz a údržbu areálu a doporučuje zastupitelstvu města dotaci na tento neposkytnout. Na 
financování provozních výdajů a zvýšených výdajů na energie v roce 2022 navrhuje FV poskytnout 
návratnou finanční výpomoc se splatností do 31.3.2023. 

6) FV projednal požadavky z podaných žádostí o dotaci z rozpočtu města Hlučína v roce 2023 pro skupinu 
žádostí „ke zlepšení života a životního prostředí ve městě Hlučíně“ a sestavil návrh na rozdělení dotací pro 
tuto oblast. 
U žádosti č. 61 – žadatele PATEROVI s.r.o. doporučuje finanční výbor vyřadit z důvodu duplicity žádosti o 
dotaci se Smlouvou o zajištění práce v oblasti prevence nehodovosti v silničním provozu a dopravní 
výchovy ve správním obvodu Města Hlučína, jako obce s rozšířenou působností, jejímž předmětem je 
zajištění výuky výcviku dětí ve školských zařízeních a na dětských dopravních hřištích, zajišťování 
dopravních soutěží dětí a dalších dopravně výchovných akcí. Smlouva mezi Městem Hlučínem a společností 
PATEROVI s.r.o. byla uzavřena dne 15.9.2021 na dobu neurčitou. 
 

 
Datum: 6.12.2022 
 
 
 
Podpis zapisovatele: 
 
 
 
Podpis předsedy: 
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Usnesení z 2. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína  

ze dne 5. 12. 2022 
 
 

Celkový počet členů výboru: 5 

Počet přítomných členů výboru na jednání: 5 

 
  
K bodu 1) programu: 
1) Finanční výbor projednal přehled o provedeném rozpočtovém opatření č. 18/2022. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína, aby vzalo na vědomí přehled o provedeném 
rozpočtovém opatření č. 18/2022, o kterém rozhodla Rada města Hlučína  
dne 21. 11. 2022 pod usnesením č. 3/2a. 
Hlasovali   pro:…………4  proti:…………0   zdrželi se:…………0 
 
 

K bodu 2) programu: 
2) Rozpočtové opatření č. 19/2022. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína schválit rozpočtové opatření č. 19/2022 dle 
předloženého materiálu.  
Hlasování  pro:…………5  proti:…………0   zdrželi se:…………0 
 
 
K bodu 3) programu: 
3) Návrh rozpočtu města Hlučína na rok 2023. 
Usnesení: 
Finanční výbor města Hlučína projednal a doporučil zastupitelstvu města, 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 2023: 
Celkové zdroje ve výši 383.099.614 Kč, z toho 
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 346.336.648 Kč v členění uvedeném v Příloze č. 1 materiálu; 
- financování ve výši 28.362.166 Kč v členění uvedeném v Příloze č. 3 materiálu; 
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 374.698.814 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:…………5  proti:…………0   zdrželi se:…………0 
 
 
K bodu 4) programu: 
4) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Hlučína na rok 2024 – 2028. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína ke schválení návrh střednědobého výhledu rozpočtu 
města Hlučína na rok 2024 – 2028 dle předloženého návrhu. 
Hlasování  pro:…………5  proti:…………0   zdrželi se:…………0 
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K bodu 5) programu: 
5) Žádost o mimořádnou dotaci na úhradu energií a provoz a údržbu areálu – SK FC Hlučín, z.s. 
Usnesení: 

Finanční výbor města Hlučína projednal žádost zapsaného spolku Sportovní klub FC Hlučín, se 
sídlem U Stadionu 1798, 748 01 Hlučín, IČ 42864313, ze dne 3. 11. 2022, o mimořádnou dotaci 
z rozpočtu města Hlučína na úhradu energií a nákladů na provoz a údržbu fotbalového areálu v roce 
2022, a doporučil Zastupitelstvu města Hlučína, aby rozhodlo žádosti nevyhovět. 
Hlasování  pro:…………3  proti:…………1   zdrželi se:…………1 
 
 
K bodu 6) programu: 
6) Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Hlučína v roce 2023. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Radě nebo Zastupitelstvu města Hlučína rozhodnout o poskytnutí dotací v roce 
2023 žádostem ze skupiny „ke zlepšení života a životního prostředí ve městě Hlučíně“ v uvedené výši: 
 

Číslo 
žádosti 

Organizace 
Návrh 

dotace 2023 

v Kč 

1 Český svaz včelařů, z.s. Hlučín 15.000 

2 Myslivecký spolek Vařešinky Hlučín 11.000 

4 ZO ČSOP Nový Jičín 70/02 2.000 

9 Sbor dobrovolných hasičů Darkovičky 30.000 

10 Specializovaná základní organizace Českého zahrádkářského svazu IRIS Hlučín 12.000 

25 KO 5.000 

29 Montessori centrum Hlučín, z.s. 16.000 

37 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hlučín 10.000 

39 Apoštolská církev, sbor Hlučín 15.000 

40 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bobrovníky 30.000 

45 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Osada na Vinohradech 
Hlučín 

20.000 

56 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Hlučín Bobrovníky 5.000 

60 Ranč u Rudolfa, z.s. 7.000 

61 PATEROVI s.r.o. 0 

66 AGRI NOSTRA, z.s. 35.000 

74 OH - Slezská Harta 27.000 

 
 
Hlasování  pro:…………5  proti:…………0   zdrželi se:…………0 
 
 
 
 
 
 
Předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučín 


