Město Nový Jičín
Zápis č. 7/2020
ze schůze Finančního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín (dále jen „FV ZM“),
konaného dne 03.06.2020 v 15.30 hod.
v místnosti vedle obřadní síně, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín
______________________________________________________________________
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. Adámek,
p. Furmánek, p. Kudela, p. Pavlíčková, p. Zetocha
Přítomní členové: p. Šturala, p. Faluši (odchod v 16.25 hod.), p. Bárta, p. Droščín, p. Pavlíčková, p.
Zetocha, p. Kudela, p. Adámek, p. Furmánek
Nepřítomní členové omluvení: - - Nepřítomni členové neomluvení: - - Tajemník výboru: p. Straková
Hosté: p. Dobrozemský
Při zahájení schůze bylo přítomno 9 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 2019.
Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2019.
Aktuální úprava rozpočtu města NJ v souvislosti s dopadem COVID-19.
Dodatek ke zřizovací listině TSM NJ.
Směrnice č. 7/2020 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín.
Programy města Nový Jičín pro poskytování dotací z rozpočtu města Nový Jičín pro roky 2020/2021.
Směrnice č. 8/2020 Cestovní náhrady.
Žádosti o dotace: TJ Nový Jičín.

Hlasování: Výbor schvaluje navržený program jednání.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Usnesení bylo přijato.

2. Účetní závěrka města Nový Jičín za rok 2019.
Tajemnicí FV byla objasněna podstata zákonné nutnosti schválení účetní závěrky, dotazů nebylo..

Hlasování: Výbor doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Nový Jičín za rok 2019.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

3. Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2019.
Vysvětleny dotazy, byl objasněn postup a vysvětleny drobné pochybení, která neměly vliv na závěrečný výrok ve Zprávě o přezkoumání
hospodaření města Nový Jičín za rok 2019 Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Hlasování: Výbor doporučuje ZM schválit závěrečný účet města Nový Jičín včetně Zprávy o
přezkoumání hospodaření města Nový Jičín za rok 2019 a doporučuje ZM vyjádřit souhlas
s hospodařením města Nový Jičín za rok 2019 bez výhrad.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

4. Aktuální úprava rozpočtu města NJ v souvislosti s dopadem COVID-19.
Objasněna podstata nezbytnosti přijetí této úpravy schváleného (upraveného) rozpočtu města NJ na rok 2020 v souvislosti s letošní
mimořádnou událostí.

Hlasování: Výbor doporučuje ZM schválit v předloženém znění..
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

5. Dodatek ke zřizovací listině TSM NJ.
TSM NJ požádaly o přidělení do správy 2 volných zděných garáží na ul. Palackého (při vjezdu do areálu ČSAD vlevo) k možnosti uložení
mechanizace ze střediska veřejné zeleně (rovněž na ul. Palackého). Do ZM je navrženo souhlasné stanovisko.

Hlasování: Výbor doporučuje ke schválení ZM v předloženém znění.
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Pro: 8 (odchod p. Faluši)
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

6. Směrnice č. 7/2020 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města
Nový Jičín.
Vysvětlen důvod vzniku nové Směrnice: člen odborné komise při možném střetu zájmů nejpozději před hlasováním ohlásí ústně „střet
zájmů“ a poté závisí na jeho úvaze (na morálním postoji a politické odpovědnosti), zda se hlasování zúčastní či nikoliv.

Hlasování: Výbor doporučuje ke schválení ZM v předloženém znění.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
7. Programy města Nový Jičín pro poskytování dotací z rozpočtu města Nový Jičín pro roky
2020/2021.
Navrhuje se snížení objemu prostředků v rozpočtu města na všechny programy (oproti dříve stanoveného objemu do 5,5% daňových a
daňových příjmů z předchozího uzavřeného kalendářního roku) o 5,757 mil. Kč (16,32%) v souvislosti s dopadem pandemie koronaviru
SARS CoV-2 z důvodu.

Hlasování: Výbor doporučuje ke schválení ZM v předloženém znění.
Pro: 7
Proti: 1
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
8. Směrnice č. 8/2020 Cestovní náhrady.
Stávající směrnice je s účinností od 1.1.2018, proto byla zrevidována a porovnána se zákonnou úpravou a vnitřními předpisy města. Nově
vymezen pojem „zaměstnavatel“ a zjednodušeno označení „pracovní cesta“. Nově je upraveno i prokazování jízdného v souvislosti
s elektronizací jízdenek (především úhrady v MHD platebními kartami). Upřesněna 1. fáze finanční kontroly a kdo vysílá na pracovní cestu..
Bezhotovostní vyúčtování cestovních náhrad. Elektronický cestovní příkaz. Týká se nejen zaměstnanců města v pracovním poměru, ale i
zastupitelů města.

Hlasování: Výbor doporučuje ke schválení ZM v předloženém znění.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
9. Žádosti o dotace: TJ Nový Jičín.
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Objasněny 2 individuální žádosti:
- Na pořízení malé mechanizace a sportovního vybavení v rámci rekonstrukce Hlavního fotbalového stadionu TJ s atletickou drahou požadovaná výše dotace 2.205.600,- Kč.
- Na obnovu umělé travnaté plochy na hřišti TJ Nový Jičín – požadovaná výše dotace 13.800.000,- Kč.
Obě žádosti byly doporučeny opětovně k posouzení nejdříve v 9/2020.

Hlasování: Výbor doporučuje ke schválení ZM v předloženém znění u obou žádostí.
Pro: 8
Proti: 0.
Zdržel se: 0.
Usnesení bylo přijato.
Další jednání FV ZM se uskuteční 2.9.2020 v 15.30 hod. Místo konání bude upřesněno v pozvánce.

Novém Jičíně dne 12.6.2020

Zapsala: p. Straková (tajemnice FV ZM)

Podpis: ………………………..

Schválil: p. Šturala (předseda FV ZM)

Podpis: ………………………..
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