Město Nový Jičín
Zápis č. 2/2019
ze schůze Finančního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín (dále jen „FV ZM“),
konaného dne 27.5.2019 v 15.30 hod., v malé zasedací síni radnice
______________________________________________________________________
Zaevidováno v EED pod č.j.: 816/2019.
Celkový počet zvolených členů výboru: 9
Jmenný seznam členů výboru: p. Šturala (předseda), p. Faluši, p. Bárta, p. Droščín, p.
Furmánek, p. Adámek, p. Kudela, p. Pavlíčková, p. Zetocha
Přítomní členové: p. Šturala, p. Faluši, p. Bárta, p. Droščín, p. Furmánek, p. Pavlíčková, p. Zetocha
(příchod v 15,40 hod.), p. Kudela (příchod v 15,45 hod.)
Nepřítomní členové omluvení: p. Adámek
Nepřítomni členové neomluvení: - - - - Tajemník výboru: p. Straková
Hosté: p. Dobrozemský
Při zahájení schůze bylo přítomno 6 členů z celkového počtu 9 členů výboru.
Výbor je usnášeníschopný.
Zahájení:
Schůze byla zahájena předsedou FV ZM p. Šturalou, který přítomné přivítal.

1. Schválení programu jednání výboru.
Účetní závěrka města Nový Jičín za rok 2018.
Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2018.
Finanční problematika + 2 závazky do rozpočtu města do roku 2020 („Rekonstrukce střechy Zimního stadiónu“ a „Kulturní dům města
Nového Jičína II. etapa-vnitřní stavební úpravy a parter budovy“).
Metodika č. 12/2019 k uznatelným výdajům financovaným z programových dotací města Nový Jičín do oblasti sportu, kultury a
volnočasových aktivit a Směrnice č. 11/2019 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města.
Programy města Nový Jičín pro poskytování dotací z rozpočtu města Nový Jičín pro roky 2019/2020.
Žádosti o dotace a návratnou finanční výpomoc:
- TJ Nový Jičín: Rekonstrukce haly ABC (dotace),
- Klub rodáků a přátel města Nového Jičína: Vybudování nového památníku A.Hűckla v parčíku před podnikem Tonak a.s.(dotace),
- Ing. Mgr. G. Ž.na projekt: Beránek s plandavým ouškem (návratná finanční výpomoc).
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Hlasování: Výbor schvaluje navržený program jednání.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

2. Účetní závěrka města Nový Jičín za rok 2018.
Objasněna podstata schválení účetní závěrky, dotazy zodpovězeny.

Hlasování: Výbor doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Nový Jičín za rok 2018.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

3. Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2018.
Vysvětleny dotazy, objasněno znění Zprávy o přezkoumání hospodaření města Nový Jičín za rok 2018 Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje.

Hlasování: Výbor doporučuje ZM schválit závěrečný účet města Nový Jičín včetně Zprávy o
přezkoumání hospodaření města Nový Jičín za rok 2018 a doporučuje ZM vyjádřit souhlas
s hospodařením města Nový Jičín za rok 2018 bez výhrad.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

4. Finanční problematika + 2 závazky do rozpočtu města do roku 2020 („Rekonstrukce střechy
Zimního stadiónu“ a „Kulturní dům města Nového Jičína II. etapa-vnitřní stavební úpravy a
parter budovy“).
.
Vše vysvětleno – bez dotazů a připomínek.

Hlasování: Výbor doporučuje ke schválení ZM v předloženém znění.
Pro: 8
Proti: 0
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Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
5. Metodika č. 12/2019 k uznatelným výdajům financovaným z programových dotací města
Nový Jičín do oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit a Směrnice č. 11/2019
Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města.
Vysvětleny důvody vzniku nové Metodiky i nové Směrnice – bez výhrad.

Hlasování: Výbor doporučuje ke schválení ZM v předloženém znění.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení bylo přijato.
6. Programy města Nový Jičín pro poskytování dotací z rozpočtu města Nový Jičín pro roky
2019/2020.
Ve stručnosti byly objasněny programy, stejně tak byly zmíněny i rozdílnosti v programech i finančních objemech oproti roku 2018.

Hlasování: Výbor doporučuje ke schválení ZM v předloženém znění.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení bylo přijato.
7. Žádosti o individuální dotace z oblasti sportu a sociální oblasti.
Objasněny žádosti:
- TJ Nový Jičín: Rekonstrukce haly ABC (dotace 11.412.355,00 Kč),
- Klub rodáků a přátel města Nového Jičína: Vybudování nového památníku A.Hűckla v parčíku před podnikem Tonak a.s.(dotace 80 tis. Kč),
- Ing. Mgr. G. Ž.na projekt: Beránek s plandavým ouškem (návratná finanční výpomoc na 300 tis. Kč).

Hlasování: Výbor doporučuje ke schválení ZM v předloženém znění u všech tří žádostí.
Pro: 8
Proti: 0.
Zdržel se: 0.
Usnesení bylo přijato.

3

Další jednání FV ZM se uskuteční dne 26.8.2019 od 15.30 hod. v jedné ze zasedacích síní radnice.
Novém Jičíně dne: 28.5.2019

Zapsala: p. Straková (tajemnice FV ZM)

Podpis: ………………………..

Schválil: p. Šturala (předseda FV ZM)

Podpis: ………………………..
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