Finanční výbor
Zastupitelstva města Nového Jičína
___________________________________________________________________________
Zápis z jednání
finančního výboru Zastupitelstva města Nového Jičína (dále jen „FV“)
konaného dne 5. prosince 2016 (od 15,30 hod.)
Přítomní členové: Ing. Strýček, Ing. Bárta, RSDr. Pavlíčková, p. Furmánek (od 15,30 do
16,00 hod.), RNDr. Štěpánová, p. Droščín, PhDr. Mgr. Radkovský, MBA
Omluveni:
Bc. Machander (služebně v Epinalu)
Hosté:
Bc. Blanka Faluši – místostarostka
1. Finanční problematika - úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2016
Členům výboru byl předložen celkový materiál, který obdrželi rovněž zastupitelé pro své
jednání 8.12.2016, tzn. nejen úpravy navržené ke schválení, ale také úpravy rozpočtu, které již
schválila Rada města na své schůzi dne 23.11.2016.
Přítomní členové v plném počtu doporučují ZM schválit, popř. vzít na vědomí v předloženém
znění.
2. Návrh rozpočtu města NJ na rok 2017
Tajemnice FV objasnila proces vytváření a sestavování rozpočtu v souladu s harmonogramem
prací schváleným v RM, objasnila i předpokládaný nárůst příjmů z daní do rozpočtu města,
dotace na projekty, o které se bude město ucházet a plánovanou výši zůstatků na všech účtech
města spolu s jejich uvažovaným zapojením do roku 2017. V návrhu rozpočtu je v současnosti
počítáno i v teoretické rovině s možností využít kontokorentní úvěr nabízený KB (do výše 40
mil. Kč), avšak v reálu se s jeho použitím neuvažuje.
Dotazy směřovaly na školství (každoročně se zvyšující rozpočet této ORJ), současný stav
s poskytnutým či neposkytnutým darem 5 mil.Kč od JTH, situace a výhled v oblasti
celostátního rozdělování prostředků z VHP a loterií, apod. Přítomní doporučují schválit návrh
rozpočtu města na rok 207 všemi hlasy v předloženém znění.
3. Plán činnosti FV ZM na rok 2017
Členům byl předložen plán činnosti FV ZM v analogické verzi jako pro rok 2016.
Samozřejmostí zůstává projednání nových stěžejních bodů, které v průběhu roku 2017
vyvstanou a v současnosti nejsou známy. Plán činnosti FV ZM na rok 2017 byl schválen
všemi přítomnými.
Závěrem jednání popřál předseda FV ZM všem příjemné vánoční svátky spolu s přáním všeho
nejlepšího v roce 2017.
V Novém Jičíně dne 8. prosince 2016
Zapsala: Ing. Jarmila Straková, tajemnice FV
Schválil: Ing. Jiří Strýček, předseda FV

