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Z Á P I S 
 

ze 17. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína, konaného dne 11. 8. 2020 
 
Celkový počet členů výboru: 5 
Přítomni: 5  
Omluveni: --- 
 
Program:      1) Přehled o provedených rozpočtových opatřeních č. 9/2020, č. 10/2020 a č. 11/2020.  

2) Rozpočtové opatření č. 12/2020. 
3) Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hlučína Moravskoslezskému kraji. 
4) Žádosti o poskytnutí  bezúročné  zápůjčky dle Zásad pro poskytnutí bezúročné finanční        

zápůjčky z rozpočtu města Hlučína (Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji –                
3. výzva). 

5) Informace k přípravě na vypracování návrhu rozpočtu města Hlučína na rok 2021. 
 

 
Stručný průběh jednání: 
1) Finanční výbor projednal přehled o provedených rozpočtových opatřeních č. 9/2020, č. 10/2020 a             
č. 11/2020 bez připomínek. 

2) Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 12/2020 bez připomínek.  

3) K žádostem Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace ve výši 52.500 Kč na spolufinancování      
ve 2. výzvě a dotace ve výši 149.945 Kč ve 3. výzvě projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, 
pro konečné uživatele – vlastníky rodinných domů, nacházejících se na území města Hlučína, kterým MSK 
poskytl dotaci z uvedeného projektu a předfinancoval celkem 27 žadatelům příspěvek města Hlučína, nemá 
připomínky.  

4) Finanční výbor projednal dalších 5 žádostí o poskytnutí bezúročné zápůjčky z rozpočtu města Hlučína   
dle schválených Zásad pro poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky z rozpočtu města Hlučína (Kotlíkové 
dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva) a doporučil zápůjčky dle schválených zásad poskytnout. 

5) Finanční výbor vzal na vědomí informaci k přípravě na vypracování návrhu rozpočtu města Hlučína         
na rok 2021. 
 
 
 
 
 
 
Předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Prezenční listina přítomných ze dne 11. 8. 2020 
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U S N E S E N Í 
 

ze 17. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína, konaného dne 11. 8. 2020 
 
Celkový počet členů výboru: 5 
Počet přítomných členů výboru na jednání: 5 
 
K bodu 1) programu: 
1) Přehled o provedených rozpočtových opatřeních č. 9/2020, č. 10/2020 a č. 11/2020. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína, aby vzalo na vědomí: 
• přehled o provedených rozpočtových opatřeních č. 9/2020 a č. 10/2020, o kterých rozhodla Rada města 

Hlučína dne 15. 6. 2020 pod usnesením č. 52/5a) a dne 20. 7. 2020 pod usnesením č. 56/3a);  
• přehled o rozpočtovém opatření č. 11/2020, které bude předloženo ke schválení Radě města Hlučína 

dne 17. 8. 2020. 
Hlasování: pro…………5  proti…………0   zdržel se…………0 
 
K bodu 2) programu:  
2) Rozpočtové opatření č. 12/2020. 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína schválit rozpočtové opatření č. 12/2020 dle předlože-
ného materiálu. 
Finanční výbor vzal na vědomí plnění a čerpání rozpočtu města k 30. 6. 2020. 
Hlasování: pro…………5  proti…………0   zdržel se…………0 
 
K bodu 3) programu: 
3) Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hlučína Moravskoslezskému kraji. 
Usnesení: 
I. Finanční výbor projednal žádost Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 
70890692 ze dne 24. 7. 2020, o dotaci z rozpočtu města Hlučín na spolufinancování projektu „Kotlíkové 
dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, realizovaného krajem v rámci Operačního programu Životní 
prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 a doporučil zastupitelstvu města, aby rozhodlo:  

a) poskytnout právnické osobě Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 
70890692 dotaci z rozpočtu města Hlučína v roce 2020 ve výši 52.500 Kč na spolufinancování projektu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, realizovaného krajem v rámci Operačního 
programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161; 

b) o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hlučín na spolufinancování projektu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, realizovaného krajem v rámci Operačního 
programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 v roce 2020 mezi městem Hlučín 
a Moravskoslezským krajem dle předložené Přílohy č. 3. 

 
II. Finanční výbor projednal žádost Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 
70890692 ze dne 27. 7. 2020, o dotaci z rozpočtu města Hlučín na spolufinancování projektu „Kotlíkové 
dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, realizovaného krajem v rámci Operačního programu Životní 
prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 a doporučil zastupitelstvu města, aby rozhodlo:  

a) poskytnout právnické osobě Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 
70890692 dotaci z rozpočtu města Hlučína v roce 2020 ve výši 149.945 Kč na spolufinancování projektu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, realizovaného krajem v rámci Operačního 
programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638; 

b) o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hlučín na spolufinancování projektu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, realizovaného krajem v rámci Operačního 
programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 v roce 2020 mezi městem Hlučín 
a Moravskoslezským krajem dle předložené Přílohy č. 6. 

Hlasování: pro…………5  proti…………0   zdržel se…………0 
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K bodu 4) programu: 
4) Žádosti o poskytnutí bezúročné zápůjčky dle Zásad pro poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky 
z rozpočtu města Hlučína (Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva). 
Usnesení: 
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Hlučína, aby v souladu se Zásadami pro poskytnutí 
bezúročné finanční zápůjčky z rozpočtu města Hlučína (Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji –         
3. výzva), rozhodlo poskytnout žadatelům dle návrhu bezúročné zápůjčky v uvedené výši na pořízení 
plynového kondenzačního kotle nebo tepelného čerpadla a rozhodlo o uzavření smluv o zápůjčce mezi 
Městem Hlučín a uvedenými žadateli, dle předložené Přílohy č. 3. 
Hlasování: pro…………5  proti…………0   zdržel se…………0 
 
 
 
 
 
 
Předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


