Město Nový Jičín
Zápis č. 5/2019
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín (dále jen „FV ZM“),
konaného 4.12.2019 v 15.30 hod. ve školící místnosti vedle obřadní síně (na radnici)
______________________________________________________________________
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. Bárta, p. Kudela, p. Adámek, p. Furmánek, p. Pavlíčková, p. Faluši
Nepřítomní členové omluvení: p. Zetocha
Nepřítomni členové neomluvení: p. Droščín
Tajemník výboru: p. Straková
Hosté: p. Dobrozemský, p. Farda
Při zahájení schůze bylo přítomno 7 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.
1. Vystoupení p. Fardy (člena kontrolního výboru ZM) s podnětem k revizi II. etapy projektu před zařazením do rozpočtu na rok 2020
s pokračováním v realizaci.
2. Finanční problematika.
3. Novela směrnice města č. 22/2019 Rozpočtový proces města Nový Jičín.
4. Návrh rozpočtu města Nový Jičín na rok 2020.
5. OZV č. 8/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
6. OZV č. 9/2019, o místním poplatku ze psů.
7. Plán činnosti FV ZM na rok 2020.
8. Žádosti o dotace..

Hlasování: Výbor schvaluje navržený program jednání.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
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Navrhovaný program tohoto jednání FV ZM byl přijat.

1. Vystoupení p. Fardy (člena kontrolního výboru ZM) s podnětem k revizi nákladů na II. etapu
rekonstrukce Kulturního centra NJ před zařazením do rozpočtu na rok 2020 s pokračováním
v realizaci.
Ze strany p. Fardy byla detailně vysvětlena písemná prezentace s možností získání úspor přes 30 mil. Kč, pokud se náklady na II. etapu
rekonstrukce Kulturního centra (přístavby hotelu Praha) důkladně přezkoumají. V současné době doporučuje v návrhu rozpočtu města na
rok 2020 snížit plánované náklady na tuto akci na 0 Kč a zároveň zrušit možnost čerpání kontokorentního úvěru (obojí ve výši 70 mil. Kč) až
do řádného prověření předpokládaných nákladů na tuto akci dle projektové dokumentace.

Hlasování: Výbor bere prezentaci p. Fardy na vědomí. Doporučuje v tomto smyslu úpravu
stávajícího návrhu rozpočtu města Nový Jičín na rok 2020 ke schválení v ZM 12.12.2019.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

2. Finanční problematika.
Byla vysvětlena nezbytnost jednotlivých navrhovaných úprav rozpočtu města do ZM z důvodu „narovnání“ závazných ukazatelů u
příspěvkových organizací města dle skutečnosti,

Hlasování: Výbor doporučuje ZM schválit v předloženém znění.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

3. Novela směrnice města č. 22/2019 Rozpočtový proces města Nový Jičín.
Bylo odůvodněno, proč novela vznikla – na základě zmocnění ZM ke schválení návrhů rozpočtových opatření je důvodem hlavně zrychlení
procesu schvalování úprav rozpočtu města. Dále byly upraveny některé pojmy ve směrnici a zohledněno nové organizační členění úřadu od
1.7.2019.

Hlasování: Výbor doporučuje ZM schválit v předloženém znění.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

4. Návrh rozpočtu města Nový Jičín na rok 2020.
P. Dobrozemský podrobně vysvětlil strukturu sestaveného rozpočtu města NJ na rok 2020. Rovněž byly zodpovězeny všechny dotazy členů.
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Hlasování: Výbor doporučuje ZM schválit pozměňovací návrh k návrhu rozpočtu města Nový
Jičín na rok 2020 v tomto rozsahu:
- snížení výše financování v Třídě 8 na 115 331 265,00 Kč vyřazením kontokorentního úvěru ve výši
70 000 000,00 Kč
- vyřazení akce Kulturní a společenský dům II. etapa na ORJ 037 ve výši 68 mil. Kč
- vyřazení akce Kulturní dům - vybudování trafostanice pro KD na ORJ 037 ve výši 2 mil. Kč.
Výbor doporučuje ZM schválit rozpočet města Nový Jičín na rok 2020 ve znění výše uvedeného
pozměňovacího návrhu.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
5. OZV č. 8/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Objasněn návrh na zvýšení poplatku o 48 Kč/osoba/rok a zároveň i osvobození dítěte do jednoho roku věku.

Hlasování: Výbor doporučuje ZM schválit v předloženém znění.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

6. OZV č. 9/2019, o místním poplatku ze psů.
Novela zákona – změna pojmů a sjednocení termínu pro úhradu spolu s úhradou poplatku za komunální odpad – vždy k 30.6. v roce v plné
výši.

Hlasování: Výbor doporučuje ZM schválit v předloženém znění.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

7. Plán činnosti FV ZM na rok 2020.
Nebyly připomínky ze strany přítomných k navrhovanému plánu činnosti FV ZM na rok 2020.

Hlasování: Výbor doporučuje ZM schválit v předloženém znění.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato

8. Žádosti o dotace: žádost TJ Nový Jičín, z.s. na spolufinancování vybavení po rekonstrukci
haly ABC ve výši 745,2 tis. Kč a žádost Nemocnice Nový Jičín, a.s. na estetizaci herničky pro
větší děti na dětském oddělení Nemocnice a.s. ve výši 157,15 tis. Kč.
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27.11.2019 již obě žádosti projednala RM s doporučením ZM: u první žádosti v plné požadované výši, v druhé žádosti ve výši 78 tis. Kč.

Hlasování: Výbor doporučuje ke schválení ZM v Radou města předloženém znění.
Pro: 6 (nepřítomen p. Furmánek), proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

9. Různé.
Byly schváleny termíny jednání FV ZM v roce 2020, a to vždy týden (pondělí) před konáním ZM, tzn.

2.3.2020, 8.6.2020, 7.9.2020,

2.11.2020 a 7.12.2020.

Hlasování: Výbor schvaluje termíny jednání FV ZM v roce 2020.
Pro: 6 (nepřítomen p. Furmánek), proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Novém Jičíně dne: 5.12.2019

Zapsala: p. Straková (tajemnice FV ZM)

Podpis: ………………………..

Schválil: p. Šturala (předseda FV ZM)

Podpis: ………………………..

Příloha:

Plán činnosti FV ZM na období 2.1.2020 do 31.12.2020.
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