Město Nový Jičín
Zápis č. 6/2020
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín (dále jen „FV ZM“),
konaného 4.3.2020 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. Faluši, p. Bárta, p. Kudela, p. Adámek, p. Furmánek, p. Pavlíčková, p. Droščín,
p. Zetocha
Nepřítomní členové omluvení: p. Šturala
Nepřítomni členové neomluvení: --Tajemník výboru: p. Straková
Hosté: p. Dobrozemský
Při zahájení schůze bylo přítomno 8 členů z celkového počtu 9 členů výboru.
Výbor je usnášeníschopný.
Zahájení:
Schůze byla zahájena místopředsedkyní FV ZM p. Faluši, která přítomné přivítala.

1. Schválení programu jednání výboru.
1. Plnění schváleného (upraveného) rozpočtu města a výsledky hospodaření města Nový Jičín včetně jeho příspěvkových organizací za rok
2019.
2. Finanční problematika.
3. OZV č. 1/2020, o místním poplatku k povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města.
4. OZV č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
5. OZV č. 3/2020, o místním poplatku ze psů.
6. OZV č. 4/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
7. Dohoda i narovnání se společností Ridera Stavební a.s.
8. Žádosti o dotace.

Hlasování: Výbor schvaluje navržený program jednání.
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Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Navrhovaný program tohoto jednání FV ZM byl přijat.

1. Plnění schváleného (upraveného) rozpočtu města a výsledky hospodaření města Nový Jičín
včetně jeho příspěvkových organizací za rok 2019.
Dotazy – zda došlo k úhradě za Metropolitní síť města, k propadu daní do rozpočtu města za rok 2019, zda došlo k prodeji vodovodů ve
vlastnictví města, apod. byly řádně zodpovězeny. Byl vznesen požadavek na konkrétnější třídění pohledávek a závazků města, popř. i
meziroční srovnání.

Hlasování: Výbor doporučuje Zastupitelstvu města usnesení ke schválení v navrhovaném
znění.
Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

2. Finanční problematika.
Byla vysvětlena nezbytnost 2 navrhovaných úprav rozpočtu města do ZM.

Hlasování: Výbor doporučuje ZM schválit v předloženém znění.
Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

3. – 6. OZV č. 1-4/2020.
Vzhledem k tomu, že byla 30.10.2019 schválena novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, musely být adekvátně upraveny i
obecně závazné vyhlášky města v bodech, které byly ve zmíněném zákoně změněny. V současnosti jsou návrhy předložených OZV
zrevidovány i Ministerstvem vnitra, odborem dozoru a kontroly.

Hlasování: Výbor doporučuje ZM schválit v předloženém znění.
Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

7. Dohoda i narovnání se společností Ridera Stavební a.s..
P. Dobrozemský podrobně vysvětlil podstatu i důvody předloženého návrhu dohody. Rovněž byly zodpovězeny všechny dotazy členů.

Hlasování: Výbor doporučuje ZM schválit v navrhovaném znění.
Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 2
Usnesení bylo přijato.
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8. Žádosti o dotace.
- 1. Žádost Římskokatolické farnosti Nový Jičín na dofinancování obnovy Kaple Bolestné P. Marie, tzv.
Španělské kaple (o 500.00,00 Kč).
- 2. Žádost Sdružení přátel sboru Ondrášek na úhradu dopravy na Mezinárodní festival Kanada 2020
(o 110.000,00 Kč).
- 3. Žádost TJ NJ na spolufinancování rekonstrukce hlavního fotbalového stadiónu TJ s atletickou
drahou (o 13.486.022,00 Kč).
Byly objasněny všechny žádosti.

Hlasování: Výbor doporučuje ZM schválit v předloženém znění.
Žádost 1. : Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1
Žádost 2. : Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Žádost 3. : Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

9. Různé.
--Novém Jičíně dne: 9.3.2020

Zapsala: p. Straková (tajemnice FV ZM)

Podpis: ………………………..

Schválila: p. Faluši (místopředsedkyně FV ZM)

Podpis: ………………………..
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