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Zápis ze 24. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 27.08.2018 

Přítomni:  Drahomíra Gongolová 
  Tomáš Vojtovič  

Josef Karásek 
Lukáš Krupa 
Lukáš Vláčil  

   
Návrh pořadu jednání: 
1. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá – kotlíková dotace 
2. Rozpočtová opatření č. 6 a 7/2018 
3. Žádost zaměstnance o půjčku ze sociálního fondu 
 
Pořad jednání byl schválen podle návrhu.           5-0-0 

Materiály byly zaslány členům FV před jednáním prostřednictvím elektronické pošty.  
  

č. 24/FV/1 Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá – kotlíkové dotace 

Členové FV byli seznámeni se žádostmi o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na tzv. kotlíkové dotace. Žádosti 
byly projednány na jednání obecní rady dne 06.08.2018.  

Zastupitelstvo obce na jednání 16.11.2015 schválilo finanční spoluúčast obce na financování „Kotlíkových 
dotací v Moravskoslezském kraji“ ve výši 5% způsobilých výdajů a formu spolufinancování. 

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 26.4.2017 a dodatkem ke smlouvě dne 18.12.2017 schválilo finanční 
spoluúčast  obce na  financování  „Kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraj – 2. výzva“ ve výši 5% 
způsobilých výdajů a formu spolufinancování. 

Forma spolufinancování spočívá v tom, že Krajský úřad zajistí administraci příspěvku obce formou uzavření 
Dohody o spolupráci, na základě které bude výše příspěvku obce předfinancována z krajského rozpočtu a 
následně budou příspěvky podle skutečného čerpání profinancovány zpět prostřednictvím Smlouvy o 
poskytnutí dotace.  

Výše dotace v  případě 1. výzvy činí 30 000 Kč, v případě 2. výzvy činí 112 500 Kč. 
Dotazy k tomuto bodu nebyly.  
 
FV projednal žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá na kotlíkové dotace  a doporučuje  ZO ke 
schválení.            
   

5-0-0 

č. 24/FV/2 Rozpočtová opatření č.  6 a 7/2018 

Členové FV byli seznámeni s rozpočtovými opatřeními (RO): 
 
- č. 6/2018, které projednala rada obce na jednání 18.06.2018. Podle návrhu RO se navýší rozpočet v příjmové 
části o 3 000 000 Kč, výdaje se navýší o 6 642 000 Kč. Rezerva se pokrátí o 3 642 000 Kč. Zůstatek rezervy po 
změnách bude 2 382 400 Kč. 

Rozpočtové opatření č. 6/2018 upravuje zapojení části zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech  
(zůstatek na bankovních účtech obce k 31.12.2017 byl 34 miliónů Kč, zapojeno ve schváleném rozpočtu 2018 
bylo 25 miliónů Kč). 

Ve výdajové části rozpočtu byla posílena kapitola „Silnice“ na opravy místních komunikací. Dne 08.06.2018  
požádala ředitelka MŠ Dobrá Mgr. Jana Maďová o navýšení rozpočtu z důvodu možného nastoupení chůvy ve 
školním roce 2018/2019. Na tyto pozice bude poskytnuta dotace z EU - Šablony, finanční plnění bude až 
v březnu 2019. Základní škole byla ZO schválena krátkodobá finanční výpomoc.  
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- č. 7/2018, které projednala rada obce na jednání 23.07.2018.  Podle návrhu RO se navyšují o 2 140  000 Kč 
výdaje. Rezerva se o tuto částku pokrátí. Zůstatek rezervy po změnách bude 242 400 Kč.  

Rozpočtové opatření č. 7/2018 upravuje výdaje, které se navyšují v kapitole „Silnice" na zpracování "Investičního 
záměru projektu Okružní křižovatky silnic č. II/648 a III/4773h" firmou Dopravoprojekt Ostrava a.s. 

V kapitole  „Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče“  je navýšení z důvodu nárůstu vykonávaných služeb 
(Osobní asistence - Podané ruce)  pro občany obce. 

Akce „Oprava vstupních prostor v ZŠ Dobrá“ je realizována firmou TOKAMA stavební s.r.o., Ostravská 843, 739 25 
Sviadnov, a náklady na akci dle smlouvy činí 1 739 768 Kč. Po ukončení akce příspěvková organizace ZŠ převede  
na  účet zřizovatele (obce) ze svého investičního fondu celkovou proinvestovanou částku.  
Dotazy k tomuto bodu nebyly.  
 
FV projednal rozpočtová opatření č.  6 a 7/2018  a doporučuje ZO vzít na vědomí. 

5-0-0 

     

č. 24/FV/3   Žádost zaměstnance o půjčku ze sociálního fondu  

Členové FV byli seznámeni  se žádostí zaměstnankyně obecního úřadu o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu. 
Rada obce tuto žádost projednala 20.08.2018. 
Dotazy nebyly.  
 
FV projednal žádost zaměstnance obecního úřadu o půjčku ze sociálního fondu a doporučuje ZO schválení 
smlouvy o půjčce. 

5-0-0 

 

Zapsala: Drahomíra Gongolová  


