Finanční výbor
Zastupitelstva města Nového Jičína
___________________________________________________________________________
Zápis z jednání
finančního výboru Zastupitelstva města Nového Jičína (dále jen „FV“)
konaného dne 7. listopadu 2016 (od 15,30 hod. do 16,45 hod)
Přítomni:
Hosté:

Ing. Strýček, Ing. Bárta, RNDr. Štěpánová, PhDr. Mgr. Radkovský, MBA, p. Droščín,
Bc. Machander, p. Furmánek, RSDr. Pavlíčková, Ing. Zetocha
Bc. Faluši – místostarostka

1. Finanční problematika - úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2016
Členům výboru byl předložen kompletní materiál, který obdrželi rovněž zastupitelé pro své jednání
10.11.2016, tzn. nejen úpravy navržené ke schválení, ale také úpravy rozpočtu, které již schválila
Rada města na svých předešlých schůzích (14.9.,12.10.,26.10.). Přítomní členové doporučují ZM
schválit v předloženém znění.
2. Žádosti o individuální dotace – TJ oddíl házené, Lyžařský klub NJ-nákup rolby
Přítomní členové výboru opětovně navrhli dosavadní podporu z rozpočtu města ve výši 50%
požadované výše, tzn, pro TJ oddíl házené 50 tis. Kč a na nákup repasované rolby Lyžařskému
klubu 450 tis. Kč. K opětovnému zařazení do projednávání ZM dvou žádostí Hokejového klubu
trvají na původním doporučení – odložit dokud nebude závazek městu vyrovnán. Finanční výbor
navrhuje stanovit sporty, které město bude nadále podporovat, ale za podmínky, že minimální podíl
spoluúčasti žadatele z vlastních či jiných zdrojů bude vždy činit 50% celkových předpokládaných
výdajů projektu. Hlasování: pro 8 členů, zdržel se 1 člen (p. Furmánek).
3. OZV ke „komunálnímu odpadu“ na rok 2017
Návrh OZV byl předložen ve stejném znění jako pro rok 2016 (tzn. 552 Kč/osobu/rok
s jednorázovou splatností do 30.6.2017) včetně právního rozboru k návrhu OZV z Ministerstva
vnitra (bez námitek). Tisk složenek dlužníkům bude po termínu splatnosti i nadále zachován.
Přítomní doporučují ke schválení v ZM v předloženém znění. Hlasování: pro 9 členů (100%).
4. Návrh na vyřazení nemovitého majetku města Nový Jičín
DO ZM 10.11.202016 je podán návrh na vyřazení nevyhovující a ve velmi špatném technickém
stavu autobusové čekárny v NJ-Žilina U Pstružího potoka a souboru movitých věcí, které byly
součástí technického zhodnocení objektu bazénu a při rekonstrukci v letošním roce byly odstraněny
– vše v souhrnné výši 133.063,42 Kč. Přítomní členové po posouzení doporučují vyřadit dle
předloženého návrhu. Hlasování: pro 9 členů (100%).
5. Různé
Tajemnice zve členy FV na pracovní seminář k návrhu rozpočtu na rok 2017, který se bude konat
v aule radnice ve čtvrtek dne 24.11.2016 od 15,00 hod. Návrh rozpočtu na příští rok obdrží členové
FV od tajemnice emailem předem.
V Novém Jičíně dne 10. listopadu 2016
Zapsala: Ing. Jarmila Straková, tajemnice FV
Schválil: Ing. Jiří Strýček, předseda FV

