Město Nový Jičín
Zápis č. 8/2020
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín (dále jen „FV ZM“),
konaného 2.9.2020 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 (místopředsedkyně), p. Bárta,
p. Droščín, p. Furmánek, p. Adámek, p. Kudela, p. Pavlíčková, p. Zetocha
Přítomní členové: p. Šturala, p. Faluši, p. Bárta, p. Kudela, p. Furmánek, p. Droščín, p. Zetocha
Nepřítomní členové omluvení: p. Adámek, p. Pavlíčková
Nepřítomni členové neomluvení: --Tajemník výboru: p. Straková
Hosté: p. Dobrozemský
Při zahájení schůze bylo přítomno 7 členů z celkového počtu 9 členů výboru.
Výbor je usnášeníschopný.
Zahájení:
Schůze FV ZM byla zahájena p. Šturalou, který přítomné přivítal.

1. Schválení programu jednání výboru.
1. Plnění schváleného (upraveného) rozpočtu města a výsledky hospodaření města Nový Jičín včetně jeho příspěvkových organizací za I.
pololetí 2020.
2. Harmonogram procesu sestavování, projednávání a schvalování rozpočtu města Nový Jičín na rok 2021.
3. Různé.

Hlasování: Výbor schvaluje navržený program jednání.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Navrhovaný program tohoto jednání FV ZM byl přijat.
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1. Plnění schváleného (upraveného) rozpočtu města a výsledky hospodaření města Nový Jičín
včetně jeho příspěvkových organizací za I. pololetí 2020.
Byly objasněny důsledky koronavirové pandemie na rozpočet města k 30.6.2020, tzn. nutnost snížení rozpočtových příjmů i výdajů
v letošním roce, výpadek v příjmech z daní cca 65 mil. Kč, obdržení kompenzačního bonusu ze státního rozpočtu (1250 Kč/1 občan) – cca
29 mil. Kč, obdržení investiční dotace cca 25 mil. Kč na rekonstrukci střechy Zimního stadiónu, propad v tržbách i ostatních příjmech u
města i jeho zařízeních, neuskutečněné akce města v době nouzového stavu i poté, naopak nárůst výdajů na ochranné pomůcky,
desinfekce, apod..

Hlasování: Výbor doporučuje Zastupitelstvu města přijmout usnesení v navrhovaném znění.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

2. Harmonogram procesu sestavování, projednávání a schvalování rozpočtu města Nový Jičín
na rok 2021.
Na vědomí byl členům FV ZM vysvětlen postup při sestavování rozpočtu města Nový Jičín na příští rok, který schválila Rada města dne
26.8.2020.

Hlasování: Výbor bere na vědomí.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

3. Různé.
Pan Furmánek objasnil na dotazy ostatních přítomných členů FV ZM stávající stav a následný postup prací při dokončení rekonstrukce
střechy zimního stadionu v NJ.

Hlasování: Výbor bere na vědomí.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

V Novém Jičíně dne: 8.9.2020

Zapsala: p. Straková (tajemnice FV ZM)

Podpis: ………………………..

Schválil: p. Šturala (předseda FV ZM)

Podpis: ………………………..
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