Město Nový Jičín
Zápis č. 9/2020
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín (dále jen „FV ZM“),
konaného 02.12.2020 v 15.30 hod. v malé zasedací síni (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. Faluši, p. Bárta, p. Kudela, p. Droščín, p. Furmánek, p. Pavlíčková, p. Zetocha
Nepřítomní členové omluvení: p. Šturala, p. Adámek
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 byla zahájena místopředsedkyní FV ZM p. Faluši, která přítomné přivítala.
1. Schválení programu jednání výboru.
1. Návrh na přijetí investičního úvěru na rekonstrukci a revitalizaci 3 bytových domů.
2. Návrh rozpočtu města NJ na rok 2021.
3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města NJ na léta 2022-2025.
4. Programové dotace města na rok 2020-2021.
5. Plán činnosti FV ZM na rok 2021.

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

1. Návrh na přijetí investičního úvěru na rekonstrukci a revitalizaci 3 bytových domů.
Ze strany 1. místostarosty a tajemnice FV ZM byla detailně vysvětlena možnost přijetí úvěru účelově určeného pouze na 3 velké akce: Rekonstrukce
bytového domu K Archívu, Revitalizace bytového domu Zborovská 11 a Revitalizace bytového domu Na Lani 212. Nabídky podaly 3 banky – ČS,
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ČSOB, RB, očekáváme ještě nabídku z KB. Návrh smlouvy ze strany ČS jako nejvýhodnější nabídky byl členům FV M předem písemně zaslán.
Podmínky ostatních bank byly sděleny ústně, neboť si banky podmínily zaslané nabídky mlčenlivostí.

Hlasování: Výbor doporučuje přijetí investičního úvěru na zmíněné akce.
Pro: 5, proti: 2, zdrželi se: 0
Usnesení bylo přijato.

2. Návrh rozpočtu města Nový Jičín na rok 2021..
1. místostarosta podrobně vysvětlil strukturu sestaveného návrhu rozpočtu města NJ na rok 2021. Rovněž byly zodpovězeny všechny dotazy členů.

Hlasování: Výbor doporučuje ZM schválit v předloženém znění.
Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 2
Usnesení bylo přijato.

3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města NJ na léta 2022-2025.
Byly odůvodněny oba návrhy střednědobého výhledu rozpočtu města NJ na léta 2022-2025 – vytvořený městem, i druhý – od odborníka Ing. Luďka
Tesaře „Návrh střednědobého výhledu města Nový Jičín s ratingem a analýzou financí“. Autor město NJ hodnotí velmi kladně, v některých
ukazatelích až excelentně. Doporučuje bezpečnou úvěrovou zátěž až do výše 600 mil. Kč. Doporučuje ji určitě v současnosti využít (na trhu jsou
velice příznivé podmínky ze strany bank pro poskytnuté úvěry) – stěžejně na realizaci investic.

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

4. Programové dotace města na rok 2020-2021.
Bylo vysvětleno navržené usnesení ke schválení v ZM 14.12.2020. Finanční objemy pro jednotlivé programy a podprogramy byly schváleny v ZM už
15.06.2020. Odborné komise RM pečlivě posuzovaly obdržené žádosti ve všech otevřených programech a výstupem jejich hodnocení byly tabulkové
přehledy konkrétních žadatelů (kteří vyhověly podmínkám) i s přesným návrhem výše dotace.

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

5. Plán činnosti FV ZM na rok 2021.
Nebyly žádné připomínky ani návrh na doplnění ze strany přítomných k navrhovanému plánu činnosti FV ZM na rok 2021.

Hlasování: Výbor doporučuje ZM schválit v předloženém znění.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Novém Jičíně dne: 11.12.2020

Zapsala: p. Straková (tajemnice FV ZM)
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