1

VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 – 2018
MĚSTO TŘEBOŇ
Zápis č. 22/2017
z jednání finančního výboru
konaného dne:
místo:
čas zahájení jednání:

20. 7. 2017 (čtvrtek)
MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí
17:00 h

Seznam členů FV:

Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., předseda – přítomen
Ing. Lubomír Skála – přítomen
Ing. Karla Doňková – nepřítomna - omluvena
Ing. et Ing. Jiří Kuta – přítomen
Ing. Milan Hlásek – přítomen

Hosté:

----------------------------------------

Program jednání:
1. Úvod
2. Body pro jednání zastupitelstva města č. 23 - 24. 7. 2017
3. Různé
4. Závěr
1.

Ing. J. Vopátek, Ph.D. vyhotoví zápis z jednání FV. Za ověřovatele zápisu byl dle
jednacího řádu FV určen Ing. Lubomír Skála.
Podkladové materiály pro jednání ZM obdrželi všichni členové FV.
Předmětem jednání FV je podkladový materiál pro jednání mimořádného ZM –
„Výstavba zimního stadionu Třeboň – opakované podání žádosti o dotaci“.
S navrženým programem členové FV souhlasí.
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2.

Po vzájemné diskusi přítomných členů přijal FV následující usnesení:
Podkladový materiál pro jednání ZM č. 23/24. 7. 2017 – bod č. 2

Finanční výbor upozorňuje na možnou souvislost s § 13 odst. 3 zákona o místním referendu,
kde v poslední větě se uvádí:
„Ode dne vyhlášení místního referenda do dne vyhlášení jeho výsledků nepřísluší orgánům
obce rozhodovat o věci, která je předmětem otázky ve vyhlášeném místním referendu.“
Referendum ve věci výstavby zimního stadionu v Třeboni bylo zastupitelstvem města
vyhlášeno dne 26. 6. 2017 pod Usnesením ZM č. 66/2017-22 se zněním otázky takto:
„Souhlasíte s tím, aby město Třeboň v probíhajícím volebním období zastupitelstva města
(2014 – 2018) zahájilo stavbu „Zimní stadion Třeboň“, dle městem zveřejněného projektu,
a to v lokalitě sportovního areálu Hliník v Třeboni?“
Vyhlášené místní referendum se bude konat dne 16. 9. 2017 (sobota) v čase od 8:00 h do
16:00 h, a to na celém území města Třeboně a jeho místních částí.
Tato souvislost by neměla být MŠMT (posuzovatel dotace) zamlčena.
Usnesení FV – bez čísla usnesení
Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr opakovaného
podání žádosti o dotaci ve věci Výstavba zimního stadionu Třeboň - dle podkladového
materiálu.
PRO: 1

PROTI: 3

ZDRŽEL SE: 0

Závěr: FV navržené usnesení dle podkladového materiálu pro jednání ZM nepodpořil.
Navržené usnesení nebylo FV přijato.
3. Různé:
Členové FV se shodli, že další jednání se uskuteční takto, kdy termíny a časy jednání se
mohou po vzájemné dohodě změnit:
FV č. 23 – 14. 9. 2017 – čtvrtek, 17 h, MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí
FV č. 24 – 2. 11. 2017 – čtvrtek, 17 h, MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí
FV č. 25 – 15. 12. 2017 – pátek, 17 h, MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí
Na jednání se zařadí zejména vybrané body pro jednání zastupitelstva města.
Termíny a časy mohou být na základě vzájemné dohody členů FV upraveny.
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4. Zápis z dnešního jednání FV bude předložen na jednání ZM, tj. 24. 7. 2017.
Poté bude v souladu s jednacím řádem FV zveřejněn na webových stránkách
města.
Předseda FV poděkoval za konstruktivní jednání a věcný přístup.
Jednání bylo ukončeno v 17:30 h.
Zápis vyhotovil: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., v. r. dne 20. 7. 2017, 17:30 h.
Zápis vyhotoven na místě.
Zápis ověřil: Ing. Lubomír Skála.
Zápis byl ověřen na místě v den jednání FV.

