Zápis ze 13. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 21.11.2016
Přítomni:

Nepřítomen:
Hosté:

Drahomíra Gongolová
Josef Karásek
Tomáš Vojtovič
Lukáš Vláčil,
Lukáš Krupa
Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru, Jiří Carbol, starosta

Jednání FV začalo v 17:00 hodin.
Návrh pořadu jednání:
1.
2.
3.

Návrh rozpočtu 2017
Rozpočtová opatření č. 6 - 8
Obecně závazná vyhláška č.5/2016

Pořad jednání byl schválen podle návrhu.

č. 13/FV/1

4-0-0

Návrh rozpočtu na rok 2017

Starosta podrobně seznámil členy s jednotlivými kapitolami rozpočtu ve výdajové i příjmové části.
Dále nás seznámil s investičními akcemi a velkými opravami. Záměr obce je, aby v r. 2017 byly
vyprojektovány a v r. 2018 realizovány.
Celková výše rozpočtu je podle návrhu 21 mil. Kč.
FV projednal návrh rozpočtu na rok 2017 a doporučuje ZO ke schválení.
4-0-0

č. 13/FV/2

Rozpočtová opatření č. 6 - 8

Členové FV byli vedoucí finančního odboru seznámeni s rozpočtovými opatřeními od posledního
jednání zastupitelstva:
- č. 6/2016, které projednala rada obce na svém jednání 19.9.2016. Podle návrhu rozpočtového
opatření (dále jen RO) se navyšuje rozpočet ve výdajové části o 220 tis. Kč (doplatek na opravy soc.
zařízení v ZŠ a úprava nákladů podle skutečnosti), rozpočet se navyšuje v příjmové části o 130 tis. Kč
(zohlednění darů za Velkou doberskou). Rezerva se pokrátila o 90 000 Kč.
- č. 7/2016, které projednala rada obce na svém jednání 10.10.2016. Podle návrhu RO se navyšuje
v příjmové části o 44 180 Kč (dotace na volby), ve výdajové části o 99 180 Kč (např. výdaje na volby,
kotlíkové dotace), rezerva se poníží o 55 000 Kč.
- č. 8/2016, které projednala rada obce na svém jednání 21.11.2016. Podle návrhu RO se navyšuje
v příjmové části o 4 134 410 Kč (SDH, přijatý úvěr chodníky k Pazderně), ve výdajové části o 245 000
Kč (opravy komunikací), rezerva se zvýšila o 3 889 410 Kč.
FV projednal rozpočtová opatření č. 6, 7 a 8.
4-0-0
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č. 13/FV/3

Obecně závazná vyhláška č.5/2016

Členové FV byli informováni o návrhu OZV o místním poplatku za odpady. Sazba poplatku zůstává
pro rok 2017 stejná. Změna je v termínu splatnosti, který byl posunut do 31. října.
FV projednal OZV č. 5/2016 doporučuje ZO ke schválení.
4-0-0

Jednání FV skončeno v 18:30 hod.
Zapsala: Drahomíra Gongolová
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