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Zápis z 11. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 30.05.2015 

Přítomni:  Drahomíra Gongolová 
  Josef Karásek 
  Tomáš Vojtovič 
Omluven: Lukáš Vláčil, Lukáš Krupa 
Hosté:  Jiří Carbol, starosta,  

Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru, 
   

Jednání FV začalo v 17:00 hodin. 

Návrh pořadu jednání: 

1. Závěrečný účet obce na rok 2015 
2. Účetní závěrka za rok 2015 
3. Inventarizace majetku k 31.12.2015 
4. Rozpočtová opatření 
5. Různé 

Pořad jednání byl schválen  podle návrhu.           3-0-0
  

č. 11/FV/1  Závěrečný účet obce za rok 2015 

Členové FV byli seznámeni se Závěrečným účtem obce Dobrá za rok 2015, který musí být schválen ZO do 30.6. 
Vedoucí finančního odboru  podala podrobný výklad jednotlivých položek a zodpověděla dotazy. Starosta se 
vyjádřil k poskytnutým dotacím a investičním výdajům. 

FV projednal Závěrečný účet  obce za rok 2015  a doporučuje  ZO ke schválení.    
           3-0-0 

č. 11/FV/2  Účetní závěrka za rok 2015 

Členové FV projednali  účetní závěrku za rok 2015 a seznámili se s jejími přílohami. 

FV projednal Účetní závěrku  obce za rok 2015  a doporučuje  ZO ke schválení.     

3-0-0 

č. 11/FV/3   Inventarizace majetku k 31.12.2015 

Členové FV byli seznámeni  se zprávou o inventarizaci majetku obce Dobrá ke dni 31.12.2015. Vedoucí 
finančního odboru  podala podrobný výklad jednotlivých položek a zodpověděla dotazy členů FV.  

FV projednal Zprávu o inventarizaci majetku k 31.12.2015 a doporučuje ZO vzít na vědomí. 

3-0-0 

č. 11/FV/4   Rozpočtová opatření č. 1, 2 a 3 

Členové FV byli seznámeni s rozpočtovými opatřeními: 
-  č. 1/2016, které projednala rada obce na svém 53. jednání 25. dubna. Podle návrhu rozpočtového 
opatření (dále jen RO) se navyšuje rozpočet v příjmové části o 8 471 000 Kč (8 301 300 Kč dotace na 
hasičskou zbrojnici), ve výdajové části o 119 000 Kč (dary, příspěvek knihovně). Rezerva se navýšila o 
8 352 300 Kč.  
- č. 2/2016, které projednala rada obce na svém 56. jednání 16. května. Podle návrhu RO se navýší 
rozpočet v příjmové části o 13 000 Kč a ve výdajové části o 757 000 Kč. Rezerva se pokrátí o 744 000 
Kč. 



Finanční výbor, zápis z 11. jednání Stránka 2 

 

 

- č. 3/2016, které projednala rada obce na svém 57. jednání 23. května. Podle návrhu RO se příjmy 
snižují o 1 378 000 Kč (úprava skutečné výše dotace z RP na hasičskou zbrojnici), výdaje se navyšují o 
5 995 000 Kč ( nové investiční akce). Rezerva se snižuje o 7 373 800 Kč. 

FV projednal rozpočtová opatření č. 1 - 3  a doporučuje ZO ke schválení. 

3-0-0 

č. 11/FV/5   Různé 

Vedoucí finančního odboru informovala o žádosti Klubu českých turistů oblast Moravskoslezská o 
poskytnutí finančního příspěvku na projekt „Vzkříšení chaty Prašivá“ z rozpočtu obce Dobrá ve výši 
21 000 Kč na pořízení 1 ks atypického okna. 
 

Jednání FV skončeno v 18:15 hod. 

 

Zapsala: Drahomíra Gongolová  


