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Z Á P I S 
 

z 11. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína, konaného dne 25. 11. 2019 
 
Celkový počet členů výboru: 5 
Přítomni: 5  
Omluveni: ---  
 
Program:      1) Přehled o provedeném rozpočtovém opatření č. 16/2019.  

2) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00653/2019/RRC o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové 
dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“. 
3) Návrh rozpočtu města Hlučína na rok 2020. 
4) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Hlučína na rok 2021 – 2027. 
5) Žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na rok 2020. 
6) Žádost Římskokatolické farnosti Hlučín na rok 2020. 
7) Žádost Sportovního klubu FC Hlučín, z. s. na rok 2020. 
8) Žádost New Wind Production s.r.o. na rok 2020. 
9) Žádost Dětského ranče Hlučín z.s. na rok 2020. 
10) Smlouva o zápůjčce - Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace. 
11) Program pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína pro rok 2020. 
12) Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína. 
 

 
Stručný průběh jednání: 
1) Finanční výbor projednal přehled o provedeném rozpočtovém opatření č. 16/2019 bez připomínek. 

2) Finanční výbor projednal materiál k dodatku smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové 
dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva, a doporučil dodatek uzavřít. 

3) FV projednal návrh rozpočtu města Hlučína na rok 2020 a doporučuje zastupitelstvu schválit                  
dle předloženého návrhu. 

4) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Hlučína na rok 2021 – 2027 FV projednal a nemá k němu 
připomínky. 

5) Finanční výbor projednal žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí 
dotace ve výši 350.000 Kč z rozpočtu města Hlučína v roce 2020 na pořízení mycího stroje a provedení 
nezbytných stavebních úprav pro jeho instalaci v hasičské stanici Hlučín. 

6) Finanční výbor projednal žádost Římskokatolické farnosti Hlučín o poskytnutí dotace ve výši 1.200.000 
Kč z rozpočtu města Hlučína v roce 2020 na přestavbu hospodářské budovy farnosti na „Komunitní 
centrum“ v Hlučíně. 

7) Finanční výbor projednal žádost Sportovního klubu FC Hlučín, z. s. o poskytnutí dotace ve výši 
2.700.000 Kč z rozpočtu města Hlučína v roce 2020 na realizaci umělého osvětlení hřiště a výstavby nové 
nafukovací haly s umělým povrchem, jako spoluúčasti města Hlučína k žádosti o dotaci v rámci VÝZVY V5 
Sport, investice 2020 pro SK a TJ, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

8) Finanční výbor projednal žádost New Wind Production s.r.o. o poskytnutí dotace ve výši 600.000 Kč 
z rozpočtu města Hlučína v roce 2020 na financování festivalu Štěrkovna Open Music a divadelního 
festivalu Letní Šapitó. 

9) Finanční výbor projednal žádost Dětského ranče Hlučín z.s. o poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč 
z rozpočtu města Hlučína v roce 2020 na financování provozních výdajů, spojených s podporou sportu dětí 
Jezdeckého klubu Dětského ranče Hlučín. 

10) Ke smlouvě o poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 5.000.000 Kč, splatné nejpozději do 30. 11. 2020 
pro Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace, FV nemá připomínky. 

11) Finanční výbor projednal Program pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína pro rok 
2020. 
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12) Členové FV projednali zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína za období 
listopad 2018 – listopad 2019. 
 

 

 

 
 
 
Předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Příloha: Prezenční listina přítomných ze dne 25. 11. 2019 
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U S N E S E N Í 
 

z 11. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína, konaného dne 25. 11. 2019 
 
Celkový počet členů výboru: 5 
Počet přítomných členů výboru na jednání: 5 
 
K bodu 1) programu: 
1) Přehled o provedeném rozpočtovém opatření č. 16/2019. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína, aby vzalo na vědomí přehled o provedeném 
rozpočtovém opatření č. 16/2019, o kterém rozhodla Rada města Hlučína dne 18. 11. 2019 pod usnesením   
č. 33/1a). 
Hlasování: pro…………4  proti…………0   zdržel se…………0 
(v době hlasování přítomni 4 členové FV) 
 
K bodu 2) programu:  
2) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00653/2019/RRC o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil zastupitelstvu města, aby rozhodlo o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 00653/ 
2019/RRC o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ mezi 
Městem Hlučín, se sídlem Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín, IČ: 00300063 a Moravskoslezským 
krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, dle předloženého návrhu.  
Hlasování: pro…………4  proti…………0   zdržel se…………0 
(v době hlasování přítomni 4 členové FV) 
 
K bodu 3) programu: 
3) Návrh rozpočtu města Hlučína na rok 2020. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína, 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 2020: 
Celkové zdroje ve výši 359.297.503 Kč, z toho 
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 308.778.923 Kč v členění uvedeném v Příloze č. 1 materiálu; 
- financování ve výši 44.769.580 Kč v členění uvedeném v Příloze č. 3 materiálu; 
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 353.548.503 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   zdržel se…………0 
 
K bodu 4) programu: 
4) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Hlučína na rok 2021 – 2027. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína ke schválení návrh střednědobého výhledu rozpočtu 
města Hlučína na rok 2021 – 2027 dle předloženého návrhu. 
Hlasování: pro…………5  proti…………0   zdržel se…………0 
 
K bodu 5) programu: 
5) Žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na rok 2020. 
Usnesení: 
Finanční výbor projednal žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, se sídlem 
Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ: 70884561 ze dne 10. 9. 2019, o dotaci z rozpočtu města 
Hlučína na pořízení mycího stroje a provedení nezbytných stavebních úprav pro jeho instalaci v hasičské 
stanici Hlučín v roce 2020 a doporučil zastupitelstvu města, aby rozhodlo žádosti nevyhovět. 
Hlasování: pro…………5  proti…………0   zdržel se…………0 
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K bodu 6) programu: 
6) Žádost Římskokatolické farnosti Hlučín na rok 2020. 
Usnesení: 
Finanční výbor projednal žádost Římskokatolické farnosti Hlučín, se sídlem Farní 284/7, 748 01 Hlučín, IČ: 
47810386 ze dne 30. 9. 2019, o dotaci z rozpočtu města Hlučína na přestavbu hospodářské budovy na 
„Komunitní centrum“ v Hlučíně v roce 2020 a doporučil zastupitelstvu města, aby rozhodlo:  
a) poskytnout právnické osobě Římskokatolická farnost Hlučín, se sídlem Farní 284/7, 748 01 Hlučín, IČ: 

47810386 dotaci z rozpočtu města Hlučína na rok 2020 ve výši 1.200.000 Kč na přestavbu hospodářské 
budovy farnosti na parc. č. 407/1, k. ú. Hlučín, na „Komunitní centrum“ v Hlučíně v roce 2020, a to za 
účelem financování stavebních prací; 

b) o uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 2020/8/000XXX/SML o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Hlučína na přestavbu hospodářské budovy na „Komunitní centrum“ v Hlučíně v roce 2020 mezi městem 
Hlučín a Římskokatolickou farností Hlučín dle předloženého návrhu. 

Hlasování: pro…………4  proti…………0   zdržel se…………1 
 
K bodu 7) programu: 
7) Žádost Sportovního klubu FC Hlučín, z. s. na rok 2020. 
Usnesení: 
Finanční výbor projednal žádost Sportovního klubu FC Hlučín, z.s., se sídlem U Stadionu 1798/15,           
748 01 Hlučín, IČ: 42864313 o finanční spoluúčast města Hlučína k žádosti o dotaci v rámci VÝZVY V5 
Sport, investice 2020 pro SK a TJ, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to na financování 
umělého osvětlení hřiště a výstavby nové nafukovací haly s umělým povrchem a doporučil zastupitelstvu 
města, aby rozhodlo žádosti nevyhovět. 
Hlasování: pro…………5  proti…………0   zdržel se…………0 
 
K bodu 8) programu: 
8) Žádost New Wind Production s.r.o. na rok 2020. 
Usnesení: 
Finanční výbor projednal žádost New Wind Production s.r.o., se sídlem Slovanská 242/20, 748 01 Hlučín, 
IČ: 05574633 ze dne 28. 10. 2019, o dotaci z rozpočtu města Hlučína na financování festivalu Štěrkovna 
Open Music a divadelního festivalu Letní Šapitó v roce 2020 a doporučil zastupitelstvu města, aby rozhodlo:  
a) poskytnout právnické osobě New Wind Production s.r.o., se sídlem Slovanská 242/20, 748 01 Hlučín, IČ: 

05574633 dotaci z rozpočtu města Hlučína na rok 2020 ve výši 300.000 Kč na financování festivalu 
Štěrkovna Open Music a divadelního festivalu Letní Šapitó v roce 2020; 

b) o uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 2020/8/000XXX/SML o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Hlučína na financování festivalu Štěrkovna Open Music a divadelního festivalu Letní Šapitó v roce 2020 
mezi městem Hlučín a New Wind Production s.r.o. dle předloženého návrhu. 

Hlasování: pro…………5  proti…………0   zdržel se…………0 
 
K bodu 9) programu: 
9) Žádost Dětského ranče Hlučín z.s. na rok 2020. 
Usnesení: 
Finanční výbor projednal žádost Dětského ranče Hlučín z.s., se sídlem Celní 1996/10b, 748 01 Hlučín,      
IČ: 66144400 ze dne 11. 11. 2019, o dotaci z rozpočtu města Hlučína na financování provozních výdajů, 
spojených s podporou sportu dětí Jezdeckého klubu Dětského ranče Hlučín v roce 2020 a doporučil 
zastupitelstvu města, aby rozhodlo:  
a) poskytnout právnické osobě Dětský ranč Hlučín z.s., se sídlem Celní 1996/10b, 748 01 Hlučín,             

IČ: 66144400 dotaci z rozpočtu města Hlučína na rok 2020 ve výši 150.000 Kč na financování 
provozních výdajů, spojených s podporou sportu dětí Jezdeckého klubu Dětského ranče Hlučín v roce 
2020; 

b) o uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 2020/8/000XXX/SML o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Hlučína na financování provozu spolku v roce 2020 mezi městem Hlučín a Dětským rančem Hlučín z.s., 
dle předloženého návrhu. 

Hlasování: pro…………5  proti…………0   zdržel se…………0 
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K bodu 10) programu: 
10) Smlouva o zápůjčce - Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína, aby rozhodlo o uzavření Smlouvy o zápůjčce           
č. 2020/10/000xxx/SML 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…………5  proti…………0   zdržel se…………0 
 
K bodu 11) programu: 
11) Program pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína pro rok 2020. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína, aby schválilo Program pro hodnocení a poskytování 
dotací z rozpočtu města Hlučína na rok 2020 dle předloženého návrhu. 
Hlasování: pro…………4  proti…………0   zdržel se…………1 
 
K bodu 12) programu: 
12) Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil, aby Zastupitelstvo města Hlučína vzalo na vědomí zprávu o činnosti Finančního 
výboru Zastupitelstva města Hlučína za období listopad 2018 – listopad 2019. 
Hlasování: pro…………5  proti…………0   zdržel se…………0 
 
 
 
 
 
 
 Předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína 


