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Zápis ze 12. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 27.05.2020 

Přítomni:  Drahomíra Gongolová 
  Čeněk Juřica  

Josef Karásek 
  Filip Gongol  

Petr Jursa 
Hosté:  Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru 
   
Všichni členové finančního výboru obdrželi materiály před jednáním elektronickou poštou. 
 
Návrh pořadu jednání: 
1. Závěrečný účet za rok 2019, účetní závěrka ke 31.12.2019, zpráva o hospodaření obce za rok 2019 
2. Zpráva o inventarizaci ke 31.12.2019 
3. Rozpočtová opatření č. 4/2020 až 7/2020 
 

Pořad jednání byl schválen podle návrhu.         5-0-0 
            

č. 12/FV/1  
Závěrečný účet obce za rok 2019, účetní závěrka ke 31.12.2019, zpráva o přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2019  

Členové FV byli seznámeni s návrhem závěrečného účtu obce Dobrá za rok 2019, které obsahují 
údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, financování 
(zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů), stavy a obraty na bankovních účtech, peněžní fondy 
informativně, údaje o hospodaření s majetkem. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních 
vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, obcí, státním fondům a vnitřní převody. 
 
Dále byli seznámeni se zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, s finančním 
hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem. 
 
Závěrečný účet i zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, které členové FV projednali,  
byly v souladu se zákonem o obcích a o rozpočtových pravidlech vyvěšeny na úřední desce dne 
22.05.2020 na dobu 15 dnů. 
Dotazy k tomuto bodu nebyly.  

č. 12/FV/2 
Zpráva o inventarizaci k 31.12.2019 

Členové FV byli seznámeni se zprávou o inventarizaci majetku obce Dobrá ke dni 31.12.2019. 
Dotazy k tomuto bodu nebyly.  
 
č. 12/FV/3 
Rozpočtová opatření č. 4/2020 až 7/2020 

Rozpočtové opatření č. 4/2020 upravuje v příjmech dotaci z úřadu práce a ve výdajích navýšení ceny 
kontejneru s hydraulickou rukou. Kapitola „Krizová opatření“ se navyšuje z důvodu nákupu materiálu 
na výrobu roušek, na nákup desinfekčních prostředků apod.  

Rozpočtové opatření č. 5/2020 upravuje v příjmech i ve výdajích navýšení daně z příjmu právnických 
osob za obec, kdy obec je příjemcem vypočtené daně z příjmu. Kapitola "Krizová opatření" - nákup 
čisticích prostředků, desinfekcí, roušek. Kapitola "Vnitřní správa" se položka: „stroje, přístroje a 
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zařízení“ se navyšuje z důvodu pořízení nového serveru a položka „poskytnuté náhrady“ je spoluúčast 
na pojistných událostech. 

Rozpočtové opatření č. 6/2020 upravuje ve výdajích navýšení neinvestičního příspěvku Místní 
knihovně Dobrá na nákup nábytku. 

Rozpočtové opatření č. 7/2020 upravuje ve výdajích navýšení kapitoly „Silnice“ dle dodatku č. 2 na 
akci opravy MK 4c, 6c a 12c. V kapitole „Základní škola“ je úprava rozpočtu dle vysoutěžené ceny na 
opravu podlahy ve školní jídelně. 
Dotazy k tomuto bodu nebyly.  
Všechna rozpočtová opatření byla projednána radou obce. 

 
Další jednání Finančního výboru se uskuteční podle potřeby. 
 

Zapsala: Drahomíra Gongolová  
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Usnesení ze 12. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 27.05.2020 

 
č. 12/FV/1  
Závěrečný účet obce za rok 2019, účetní závěrka ke 31.12.2019, zpráva o přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2019  

 

FV projednal závěrečný účet obce za rok 2019, účetní závěrku ke 31.12.2019  a zprávu o přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2019 a 

doporučuje ZO je schválit. 

5-0-0 

č. 12/FV/2 
Zpráva o inventarizaci k 31.12.2019 

FV projednal Inventarizační zprávu o inventarizaci provedené ke dni 31.12.2019 a  

doporučuje ZO je vzít na vědomí. 

5-0-0 

č. 12/FV/3 
Rozpočtová opatření č. 4/2020 až 7/2020 

FV projednal rozpočtová opatření č. 4/2019 až 7/2019 a  

doporučuje ZO je vzít na vědomí.         
            5-0-0 

 


