Finanční výbor
Zastupitelstva města Nového Jičína
___________________________________________________________________________
Zápis z jednání
finančního výboru Zastupitelstva města Nového Jičína (dále jen „FV“)
konaného dne 5. září 2016 (od 15,30 hod. do 16,40 hod)
Přítomní členové: Ing. Bárta, Ing. Zetocha, p. Droščín, RNDr. Štěpánová, PhDr. Radkovský,
RSDr. Pavlíčková
Omluveni:
Ing. Strýček, Bc. Machander, p. Furmánek
Jednání vedl místopředseda FV Ing. Vladimír Bárta, který úvodem přivítal všechny přítomné členy a
jednání FV zahájil.
1. Výsledky hospodaření města Nový Jičín, organizačních složek, Městské policie včetně
příspěvkových organizací města Nový Jičín k 30.6.2016
Všichni členové výboru obdrželi materiál k projednání předem. Tajemnice FV doplnila ještě
informace: nečerpání „kontokorentu“ a prozatímního předpokladu jeho neotevření do konce roku
2016, o stavu finančních prostředků na účtech města, o plnění příjmů z daní, o plnění příjmů z loterií a
VHP – vše k 31.8.2016.
Výsledky hospodaření města NJ za I. pololetí 2016 byly ve Finančním výboru řádně projednány a
všichni přítomní (6 členů) je spolu s doporučením i orgánům města berou na vědomí.

2. Aktuální úpravy rozpočtu města NJ na r. 2016
Členové byli seznámeni s navrhovanými úpravami rozpočtu města na r. 2016 připravené ke schválení
v ZM dne 8.9.2016 (RO č. 75-79/2016) a dále i s úpravami rozpočtu města, které schválila RM ve
dnech 22.6. a 24.8.2016 (RO č. 57—74/2016), jež jsou nezbytné provést nejen k zajištění vyrovnanosti
rozpočtu, ale jejich potřeba je dána i aktualizací situace a podmínek, které při schvalování rozpočtu
města nemohly být ještě známy.
Všech 6 přítomných členů FV ZM vyjádřilo doporučení ke schválení úprav rozpočtu v předkládaném
znění.
3. Došlé žádosti sportovních subjektů o individuální dotace
1) žádost Basketbalového klubu, z.s., o individuální dotaci ve výši 730.000,-- Kč, účel použití dotace:
Podpora sportovní činnosti družstva I. ligy mužů - basketbal, doba, v níž má být dosaženo
účelu dotace od 1.8.2016 do 30.6.2017 na projekt „I. basketbalová liga mužů“: FV doporučuje
podpořit projekt žadatele mimořádně částkou 547.500,00 Kč, tj. 75% celkové požadované výše dotace.
Hlavním důvodem je nová skutečnost-postup žadatele do 2. nejvyšší soutěže v ČR, kde náklady

na udržení v tomto stupni výkonnosti jsou mnohem vyšší. Druhým důvodem je detailně
provedená kontrola na hospodaření žadatele a jeho nakládání s příspěvkem města na provoz
bazénů se sportovní halou za období let 2014-2015 na základě uzavřené smlouvy s městem.
Výsledkem bylo bezchybné a průkazné vedení účetnictví tohoto subjektu včetně ostatních
agend s tím souvisejících. Pro: 6, Proti:0, Zdržel se: 0.
2) TJ Sokol Žilina, z.s.,o individuální dotaci ve výši 20.000,00 Kč, účel použití dotace: nákup sekačky
pro účely sekání fotbalového hřiště v místní části NJ – Lamberk: FV doporučuje žádost ke

schválení v plné výši, tj. 20.000,- Kč, neboť je žádáno o méně než 50% celkové výše nákladů
projektu. Pro: 6, Proti:0, Zdržel se: 0.
3) žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s.,o individuální dotaci ve výši 415.000,- Kč, účel
použití dotace: pokrytí provozních nákladů roku 2016 u Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s., doba,

v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.2016 až 31.12.2016, projekt s názvem Provoz a údržba
sportovišť v majetku TJ Nový Jičín, z.s.: FV doporučuje žádost ke schválení ve výši 50%

plánovaných výdajů i požadované výše dotace, tj. 207.500,- Kč. Dle názoru přítomných členů
FV by bylo vhodné dodržet stejné rozdělení jako při projednávání žádostí sportovních klubů v
ZM 28.4.2016. Pro: 6, Proti:0, Zdržel se: 0.
4) žádost FK Nový Jičín, z.s., o individuální dotaci ve výši 400.000,- Kč, účel použití dotace: zajištění
činnosti družstva dospělých FK Nový Jičín hrajícího Moravskoslezskou divizi – výkonnostní kopaná
na období 1.7.2016 až 31.12.2016: FV doporučuje žádost ke schválení ve výši 50% plánovaných

výdajů i požadované výše dotace, tj. 200.000,- Kč. Dle názoru přítomných členů FV by bylo
vhodné dodržet stejné rozdělení jako při projednávání žádostí sportovních klubů v ZM
28.4.2016. Pro: 6, Proti:0, Zdržel se: 0.
5) žádost Hokejového klubu Nový Jičín, z.s., o individuální dotaci ve výši 750.000,- Kč, účel použití
dotace: dofinancování hokejové činnosti II. ligy mužů na rok 2016 (v období 1.1.2016 až 31.12.2016):

FV doporučuje žádost odložit. Pro: 6, Proti:0, Zdržel se: 0.
6) žádost Hokejového klubu Nový Jičín, z.s., o individuální dotaci ve výši 1.000.000,- Kč, účel použití
dotace: dofinancování hokejové činnosti mládeže na rok 2016 (v období 1.1.2016 až 31.12.2016):

FV doporučuje žádost odložit. Pro: 6, Proti:0, Zdržel se: 0.
7) žádost Lyžařského klubu Svinec, z.s.,o individuální dotaci ve výši 50.000,- Kč, účel použití
dotace: podpora provozu lyžařského areálu Svinec - kompenzace deficitu provozních dotací proti roku
2015 (na období prosinec 2016) na projekt Zasněžování lyžařského areálu - pronájem 1 ks sněžného
děla Supersnow 600 ECO: FV doporučuje žádost ke schválení ve výši 50% plánovaných výdajů,

tj. 40.000,- Kč. Dle názoru přítomných členů FV by bylo vhodné dodržet stejné rozdělení jako
při projednávání žádostí sportovních klubů v ZM 28.4.2016. Pro: 6, Proti:0, Zdržel se: 0.
4. Harmonogram procesu sestavování rozpočtu Města Nový Jičín na rok 2017
Přítomní se seznámili s termíny a etapami sestavování návrhu rozpočtu města na rok 2017 (viz
příloha) a souhlasili, aby byla konečná verze návrhu rozpočtu připravena pro schválení v prosincovém
ZM roku 2016. K dodanému Harmonogramu neměli přítomní připomínek, avšak požadovali v případě projevení zájmu některého z členů FV – mít možnost se zúčastnit projednávání a sestavování
rozpočtu města na rok 2017. Samotný Harmonogram již schválila RM dne 24.8.2016.
V Novém Jičíně dne 10. září 2016
Zapsala: Ing. Jarmila Straková – tajemnice FV
Schválil: Ing. Vladimír Bárta – místopředseda FV

