Zápis z 8. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 03.12.2015

Přítomni:

Drahomíra Gongolová
Josef Karásek
Lukáš Krupa
Lukáš Vláčil
Tomáš Vojtovič

Hosté:

Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru,
Jiří Carbol, starosta

Jednání FV začalo na Obecním úřadě Dobrá v 16:00 hodin.

Návrh pořadu jednání:
1. Rozpočtové opatření č. 6/2015
2. Rozpočtové opatření č. 7/2015
3. Návrh Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
4. Rozpočtový výhled 2016-2020
5. Různé

Pořad jednání byl schválen podle návrhu.
5-0-0
č. 8/FV/1

Rozpočtové opatření č. 6/2015

Členové FV byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 6/2015, které projednala rada obce na svém
32. jednání 2.11.2015. V příjmové části rozpočtu se navýšil rozpočet o 15 800 Kč, ve výdajové části se
navýšil rozpočet o 191 800 Kč a rezerva se snížila o 176 000 Kč.
FV projednal rozpočtové opatření č. 6/2015.
5-0-0
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č. 8/FV/2

Rozpočtové opatření č. 7/2015

Členové FV byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 7/2015, které projednala rada obce na svém
37. jednání 30.11.2015. V příjmové části rozpočtu se navýšil rozpočet o 8 mil. Kč (přijetí úvěru na
rekonstrukci a přístavbu hasičské zbrojnice.
FV projednal rozpočtové opatření č. 7/2015.
5-0-0

č. 8/FV/3
Návrh Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Členové FV byli seznámeni s návrhem výše uvedené OZV, která bude projednána na příštím jednání
zastupitelstva obce.
FV projednal a doporučuje ke schválení výši místního poplatku za komunální odpad, která byla
vypočtena z nákladů za sběr a svoz kom. odpadu za rok 2014.
5-0-0

č. 8/FV/4

Rozpočtový výhled 2016-2020

Členové FV byli seznámeni s rozpočtovým výhledem na roky 2016-2020. Do výhledu byla zapracovaná
změna, která nastala přijetím úvěru ve výši 20 mil. Kč.
FV projednal rozpočtový výhled 2016-2020
5-0-0

č. 8/FV/5

Různé

V závěru jednání starosta zodpověděl dotazy členů a informoval o plánovaných záměrech obce
v příštím roce.

Jednání FV skončeno v 17:00 hod.
Zapsala: Drahomíra Gongolová

Členové FV:
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