ZÁPIS
ze 13. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína, konaného dne 12. 3. 2020
Celkový počet členů výboru: 5
Počet přítomných členů výboru na jednání: 5
Omluveni: --Program:

1) Rozpočtové opatření č. 3/2020.
2) Rozpočtové opatření č. 4/2020.
3) Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Hlučína v roce 2020.
4) Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Hlučína v roce 2020.
5) Dodatek č. 1 ke smlouvě o zápůjčce č. 2019/8/000460/SML.
6) Žádost Sportovního klubu FC Hlučín, z.s.
7) Různé.

Stručný průběh jednání:
1) Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 3/2020 bez připomínek.
2) Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 4/2020 s navrženou úpravou bez připomínek.
3) FV projednal požadavky z podaných žádostí o dotaci z rozpočtu města Hlučína v roce 2020 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. 70 – žadatel: Myslivecký spolek Orel Darkovice, Darkovičky - vyúčtování dotace z roku
2019 podáno 19. 2. 2020, tj. po termínu dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy (nejpozději
do 31. 1. 2020). FV doporučuje pro rok 2020 dotaci poskytnout pouze ve zkrácené výši
4.000 Kč za podmínky, že zastupitelstvo schválí navrženou výjimku z Programu pro
hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína pro rok 2020 (nesplnění
podmínky pro poskytnutí dotace dle Programu - Článku II. DOTACE, bodu 4b)
U žádosti č. 72 – žadatel: Žít s krajinou - Darkovičky, Hlučín a Bobrovníky, z.s. - vyúčtování dotace
z roku 2019 podáno 24. 2. 2020, tj. po termínu dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy
(nejpozději do 31. 1. 2020). FV doporučuje pro rok 2020 dotaci poskytnout pouze ve
zkrácené výši 5.000 Kč za podmínky, že zastupitelstvo schválí navrženou výjimku
z Programu pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína pro rok 2020
(nesplnění podmínky pro poskytnutí dotace dle Programu - Článku II. DOTACE, bodu
4b).
U žádosti č. 75 – žadatel: Turistický spolek Hlučín – žádost o dotaci podána 25. 2. 2020, tj. po termínu dle
Programu (lhůta pro podání žádostí do 17. 2. 2020). FV dlouho posuzoval žádost, podanou
po termínu a nakonec doporučuje pro rok 2020 dotaci poskytnout pouze ve zkrácené výši
10.000 Kč za podmínky, že zastupitelstvo schválí navrženou výjimku z Programu
pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína pro rok 2020 (nesplnění
podmínky pro poskytnutí dotace dle Programu - Článku II. DOTACE, bodu 3).
Finanční výbor nebude v následujících letech posuzovat žádosti, které nebudou splňovat podmínky
vyhlášeného Programu (např. nedodržení termínu podání žádosti, nedodržení termínu vyúčtování
dotace z minulého roku, apod.), žádosti budou automaticky vyřazeny.
4) Finanční výbor doporučil Radě a Zastupitelstvu města Hlučína, aby rozhodlo o uzavření veřejnoprávních
smluv o poskytnutí dotace pro žádosti z oblasti sportovní, kulturní, sociální a pro žádosti z oblasti ke
zlepšení života a životního prostředí ve městě Hlučíně, ve variantách dle předloženého návrhu.
5) Finanční výbor projednal materiál k dodatku smlouvy o zápůjčce a doporučil dodatek uzavřít.
6) Finanční výbor projednal opětovnou žádost Sportovního klubu FC Hlučín, z. s. o poskytnutí dotace ve
výši 2.700.000 Kč z rozpočtu města Hlučína na realizaci umělého osvětlení hřiště a výstavby 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.
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7) Na jednání FV byli přizváni z odboru investic a z odboru výstavby, oddělení strategií a plánování, aby
podali členům výboru doplňující informace k akcím č. „550 – Revitalizace veřejného prostranství "Park
u Červeného kostela Hlučín"“ a č. „392 – Park na Rovninách“.
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Příloha: Prezenční listina přítomných ze dne 12. 3. 2020
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USNESENÍ
ze 13. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína, konaného dne 12. 3. 2020
Celkový počet členů výboru: 5
Počet přítomných členů výboru na jednání: 5
K bodu 1) programu:
1) Rozpočtové opatření č. 3/2020.
Usnesení:
Finanční výbor doporučil Radě města Hlučína schválit rozpočtové opatření č. 3/2020 dle předloženého
materiálu.
Hlasování: pro…………5
proti…………0
zdržel se…………0
K bodu 2) programu:
2) Rozpočtové opatření č. 4/2020.
Usnesení:
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína schválit rozpočtové opatření č. 4/2020 dle upraveného materiálu.
Finanční výbor vzal na vědomí plnění a čerpání rozpočtu města k 29. 2. 2020.
Hlasování: pro…………5
proti…………0
zdržel se…………0
K bodu 3) programu:
3) Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Hlučína v roce 2020.
Usnesení:
Finanční výbor doporučil Radě nebo Zastupitelstvu města Hlučína rozhodnout o poskytnutí dotací v roce
2020 žádostem ze skupiny „ke zlepšení života a životního prostředí ve městě Hlučíně“ v uvedené výši s tím,
že doporučil Zastupitelstvu města Hlučína, aby:
b) u žadatelů žádostí č. 70 a 72 současně rozhodlo o výjimce z Článku II. DOTACE, bodu 4b) Programu
pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína pro rok 2020;
c) u žadatele žádosti č. 75 současně rozhodlo o výjimce z Článku II. DOTACE, bodu 3) Programu
pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína pro rok 2020.
Návrh
Číslo
Organizace
dotace 2020
žádosti
v Kč
1
ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02
2 000
2

Myslivecký spolek Vařešinky HLUČÍN

5

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, ZO 0285 Hlučín-Darkovičky

15

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hlučín

30 000

26

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Darkovičky

20 000

33

AGRI NOSTRA, z. s.

20 000

35

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Hlučín – město

5 000

36

5 000

44

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu HLUČÍN - BOBROVNÍKY
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, základní organizace 0324
Hlučín 2
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bobrovníky

35 000

46

OH - organizace letního tábora Slezská Harta 2020

30 000

49

Specializovaná Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Iris Hlučín

65

Montessori centrum Hlučín, z.s.

40 000

68

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Hlučín

15 000

70

Myslivecký spolek Orel Darkovice, Darkovičky

41

12 000

3

6 000

6 000

9 000

4 000

Číslo
žádosti

Návrh
dotace 2020
v Kč
5 000

Organizace

72

Žít s krajinou - Darkovičky, Hlučín a Bobrovníky, z.s.

73

Projekt Hultschiner Soldaten z.s.

75

Turistický spolek Hlučín

4 000
10 000

Nerozděleno Finančním výborem Zastupitelstva města Hlučína
CELKEM
Hlasování: pro…………4

42 000
300.000

proti…………1

zdržel se…………0

K bodu 4) programu:
4) Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Hlučína v roce 2020.
Usnesení:
Finanční výbor doporučil, aby Rada města Hlučína rozhodla o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Hlučína v roce 2020 mezi městem Hlučín a žadateli s výší jednotlivých dotací dle
přílohy č. 1, 2, 3 předloženého návrhu.
Finanční výbor doporučil, aby Zastupitelstvo města Hlučína rozhodlo o uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hlučína v roce 2020 mezi městem Hlučín a žadateli s výší jednotlivých
dotací dle přílohy č. 1, 2, 4 předloženého návrhu.
Hlasování: pro…………5
proti…………0
zdržel se…………0
K bodu 5) programu:
5) Dodatek č. 1 ke smlouvě o zápůjčce č. 2019/8/000460/SML.
Usnesení:
Finanční výbor projednal žádost GT, nar. xxxxxxxx o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zápůjčce a
doporučil zastupitelstvu města, aby rozhodlo o uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o zápůjčce č. 2019/8/
000460/SML mezi Městem Hlučín, se sídlem Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín, IČ: 00300063 a GT,
bytem xxxxxxxx, xxxxxxxx, dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro…………5
proti…………0
zdržel se…………0
K bodu 6) programu:
6) Žádost Sportovního klubu FC Hlučín, z.s.
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 nafukovací haly s umělým povrchem v rámci akce „Rekonstrukce fotbalového
areálu“ a doporučila zastupitelstvu města:
a) aby rozhodlo žádosti vyhovět a poskytnout právnické osobě Sportovní klub FC Hlučín, z.s. se sídlem
U Stadionu 1798/15, 748 01 Hlučín, IČ: 42864313, dotaci z rozpočtu města Hlučína na rok 2020
ve výši 2.700.000 Kč na financování umělého osvětlení hřiště a výstavby nafukovací haly s umělým
povrchem v rámci akce „Rekonstrukce fotbalového areálu“ v případě, že spolku bude dotace
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy poskytnuta.
b) aby rozhodlo o uzavření Smlouvy č. 2020/8/000xxx/SML o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hlučína
na rok 2020 ve výši 2.700.000 Kč na financování umělého osvětlení hřiště a výstavby nafukovací haly
s umělým povrchem v rámci akce „Rekonstrukce fotbalového areálu“ mezi městem Hlučín a
Sportovním klubem FC Hlučín, z.s. dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro…………3
proti…………2
zdržel se…………0
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