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Z Á P I S 
 

ze 16. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína, konaného dne 27. 5. 2020 
 
Celkový počet členů výboru: 5 
Přítomni: 4  
Omluveni: 1  
 
Program:      1) Přehled o provedeném rozpočtovém opatření č. 7/2020.  

2) Rozpočtové opatření č. 8/2020. 
3) Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2019. 
4) Účetní závěrka a závěrečný účet města Hlučína za rok 2019. 
5) Žádost Asociace přátel Československého opevnění Opavska a Hlučínska z. s. 
 

 
Stručný průběh jednání: 
1) Finanční výbor projednal přehled o provedeném rozpočtovém opatření č. 7/2020 bez připomínek. 

2) Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 8/2020 bez připomínek.  

3) Finanční výbor projednal závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2019. 
K předloženému materiálu nemá žádné připomínky.  

4) Finanční výbor projednal účetní závěrku a závěrečný účet města Hlučína za rok 2019. Předseda FV 
zhodnotil některé ukazatele a trendy hospodaření z roku 2019, a to ve srovnání i s předcházejícími lety, 
zároveň konstatoval, že k 31. 12. 2019 byl nízký objem dokončených investic. 

5) Finanční výbor projednal žádost Asociace přátel Československého opevnění Opavska a Hlučínska z. s.   
o poskytnutí finanční výpomoci z rozpočtu města Hlučína na provoz dvou pevnostních muzeí na Hlučínsku 
a přijal usnesení. 

 

 
 
 
 
 
Předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Prezenční listina přítomných ze dne 27. 5. 2020 
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U S N E S E N Í 
 

ze 16. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína, konaného dne 27. 5. 2020 
 
Celkový počet členů výboru: 5 
Počet přítomných členů výboru na jednání: 4 
 
K bodu 1) programu: 
1) Přehled o provedeném rozpočtovém opatření č. 7/2020. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína, aby vzalo na vědomí přehled o provedeném 
rozpočtovém opatření č. 7/2020, o kterém rozhodla Rada města Hlučína dne 18. 5. 2020 pod usnesením        
č. 49/3a). 
Hlasování: pro…………4  proti…………0   zdržel se…………0 
 
 
K bodu 2) programu:  
2) Rozpočtové opatření č. 8/2020. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína schválit rozpočtové opatření č. 8/2020 dle předlože-
ného materiálu. 
Finanční výbor vzal na vědomí plnění a čerpání rozpočtu města k 30. 4. 2020. 
Hlasování: pro…………4  proti…………0   zdržel se…………0 
 
 
K bodu 3) programu: 
3) Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2019. 
Usnesení: 
Finanční výbor vzal na vědomí schválený závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2019. 
Finanční výbor vzal na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí 
DSO Svazek obcí mikroregionu Hlučínska, IČ: 70951047 za rok 2019 a Zprávu o výsledku kontroly 
hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2019. 
Hlasování: pro…………4  proti…………0   zdržel se…………0 
 
 
K bodu 4) programu: 
4) Účetní závěrka a závěrečný účet města Hlučína za rok 2019. 
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. 2019. 

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 
2019 s vyjádřením souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

d) Finanční výbor vzal na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Hlučín, IČ 00300063 
za rok 2019. 

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



 3 

K bodu 5) programu: 
5) Žádost Asociace přátel Československého opevnění Opavska a Hlučínska z. s. 
Usnesení: 
Finanční výbor projednal žádost Asociace přátel Československého opevnění Opavska a Hlučínska z. s., se 
sídlem 748 01 Hlučín, Hornická 1202/19, IČ: 22816135 o finanční příspěvek na provoz spolku z rozpočtu 
města Hlučína v roce 2020 a doporučil Radě města Hlučína, aby rozhodla žádosti nevyhovět. 
Hlasování: pro…………4  proti…………0   zdržel se…………0 
 
 
 
 
 
 
Předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučín 


