Město Nový Jičín
Zápis č. 12/2017
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín (dále jen „FV“)
konaný dne 5.6.2017 v 15.30 hod. v zasedací místnosti vedle obřadní síně-radnice
______________________________________________________________________
Zaevidováno v EED pod č.j.: OF/42750/2017
Jmenný seznam přítomných a nepřítomných členů výboru:
Přítomni členové: p.Strýček, p.Bárta, p.Machander, p.Droščín, p.Štěpánová, p.Furmánek
Nepřítomni členové omluveni: p. Pavlíčková, p. Zetocha, p. Radkovský
Nepřítomni členové neomluveni: - - Tajemník výboru: p. Straková
Hosté: p. Faluši
Při zahájení jednání bylo přítomno 6 členů z celkového počtu 9 členů výboru.
Výbor byl usnášení schopný.
Zahájení:
Jednání bylo zahájeno předsedou FV.
Schválení programu jednání FV:
a) Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2016
b) Účetní závěrka města Nový Jičín za rok 2016
c) Finanční problematika: úpravy rozpočtu města na r. 2017 předložené ke schválení ZM 8.6.2017.
d) Došlé žádosti cizích subjektů s požadavkem na dotace z rozpočtu města: Klub rodáků a přátel města NJ,TJ, NJ,Hokejový klub NJ.
e) Žádost Hokejového klubu, z.s.,NJ o prominutí peněžních prostředků.
f)) Návrh Programů města NJ pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města NJ vyhlášené pro léta
2016 a 2017.

Hlasování: Přítomní se řídili navrženým programem bez hlasování.
Tajemnice výboru objasnila jednotlivé body, vysvětlila nezbytnost projednání jednotlivých bodů a
zodpověděla dotazy přítomných.
Hlasování:
K bodu a) Všichni přítomní členové FV doporučili ZM ke schválení vyjma p. Furmánka,
1

který se zdržel hlasování.
K bodu b) Všichni přítomní členové FV doporučili ZM ke schválení vyjma p. Furmánka,
který se zdržel hlasování.
K bodu c) Všichni přítomní členové FV doporučili ZM ke schválení.
K bodu d) Žádost Klubu rodáků doporučili ZM ke schválení všichni vyjma p. Strýčka, který
nesouhlasil a p. Machandera, který se zdržel hlasování. K ostatním žádostem se FV
nevyjádřil.
K bodu e) Všichni přítomní doporučili ZM prominout vratku i penále vyjma p. Furmánka a
p. Štěpánové, kteří se zdrželi hlasování.
K bodu f) Všichni přítomní doporučili ZM ke schválení vyjma p. Strýčka, který se zdržel
hlasování.

Další jednání Finančního výboru se uskuteční dne 4.9.2017 v 15.30 hod. v prostorách radnice
(místnost vedle obřadní síně).

Novém Jičíně dne: 21.6.2017

Podpis: ………………………..

Zapsala: p.Straková - tajemnice FV

………………………………….……………
p. Strýček - předseda FV

Příloha č. 1: Prezenční listina
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