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Zápis ze 7. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 20.11.2019 

Přítomni:  Drahomíra Gongolová 
  Filip Gongol 
  Čeněk Juřica  

Josef Karásek 
Omluven: Petr Jursa 
Hosté:  Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru 
   
Materiály k jednání byly členům FV zaslány předem elektronickou poštou. 
 
Jednání začalo v 16:00 hodin. 
 
Návrh pořadu jednání: 
1. Rozpočtová opatření č. 6/2019 a 7/2019. 
2. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2020 
3. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „OZV o poplatku za 
komunální odpad“) 
4. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů 
5. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze vstupného 
6. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
  
 
č. 7/FV/1 
Rozpočtová opatření č. 6/2019 a 7/2019 

Rozpočtové opatření č. 6/2019 upravuje ve výdajové části rozpočtu náklady na nákup 
kontejnerového mezirámu pro sypač a navýšení výdajů na opravu zdravotechniky v budově č. p. 230 
(obecní úřad) –  
I. etapa (místní knihovna). Dále se navýšily úroky z úvěru. Výdaje se celkem navýšily o 840 tisíc Kč, o 
tuto částku se ponížila rezerva a po změně činila 9 184 700 Kč. 
Rada obce toto rozpočtové opatření projednala a schválila na 28. jednání dne 2.9.2019. 
 
Rozpočtové opatření č. 7/2019 upravuje ve výdajích náklady na opravu závady místní komunikace 
před č. p. 480 (bývalé sídlo policie), nebude se realizovat projektová dokumentace na komunitní dům 
pro seniory (navržena do rozpočtu r. 2020) a oprava fasády nad vstupem na poštu, neuskuteční se 
příjezd ke garážím u bytového domu č. p. 39. 
V mateřské škole se uskutečnila oprava, výměna a doplnění herních prvků (800 tisíc Kč ve výdajové 
části). Mateřská škola převedla zřizovateli prostředky ze svého investičního fondu (766 tisíc Kč 
v příjmové části). 
Zastupitelstvo obce schválilo dar pro farnost Dobrá ve výši 1,5 mil. Kč s tím, že farnost peníze použije 
na opravu skautské klubovny v budově fary a zaváže se po dobu 15 let k pronájmu části budovy 
skautské organizaci. 
Rada obce toto rozpočtové opatření projednala a schválila na 32. jednání dne 30.9.2019. 
Dotazy k projednávaným materiálům nebyly. 

č. 7/FV/2  
Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2020 

Členové FV byli vedoucí finančního výboru seznámení s návrhem rozpočtu na rok 2020. Podrobně 
byly probrány jednotlivé položky na straně příjmů i výdajů, včetně přílohy č. 4 – investiční akce a 
velké opravy zapojené do rozpočtu na rok 2020.  
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Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, kdy výdaje i příjmy činí 71 804 000 Kč. 
Dotazy byly zodpovídány průběžně. 
  

Projednání obecně závazných vyhlášek č. 2 – 5/2019 
 
V úvodu byli členové FV  informováni o novele zákona o místních poplatcích, o doporučení řešit 
problematiku jednotlivých místních poplatků samostatnými vyhláškami a o zapracování těchto  změn 
 zákona v oblasti pojmů, osvobození a úlev do jednotlivých obecně závazných vyhlášek. 

č. 7/FV/3 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 ( „o poplatku za komunální odpad“)  

Změny se projevily v úpravách textu v článcích č. 1,  2,  4 a  6  stávající vyhlášky. 

Výše poplatku na rok 2020 zůstává stejná, přestože se náklady zvyšují - obec nechce, aby vznikaly 
černé skládky. 

 

č. 7/FV/4 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 ( „o místním poplatku ze psů“)  

U této vyhlášky se změny týkají rozšíření okruhu držitelů psů, kteří jsou osvobozeni od poplatku 
(osoby s průkazem ZTP a ZTP/P, osoby, které provozují útulky pro zvířata).  

Výše poplatku zůstává stejná. 

 

č. 7/FV/5 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 ( „o místním poplatku ze vstupného“)  

U této vyhlášky se změny týkají osvobození a úlev od poplatku.  

Výše poplatku zůstává stejná. 

 

č. 7/FV/6  Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 ( „o místním poplatku za užívání veřejného 
  prostranství“)  

U této vyhlášky se změny týkají výše sazby poplatku za umístění zařízení sloužících pro poskytování 
prodeje. Ze stávajících 30 Kč za m2 dojde k navýšení poplatku na 50 Kč za m2. Změny jsou také u 
osvobození a úlev od poplatku.  

Sazby ostatních poplatků uvedených v článku č. 5  vyhlášky zůstávají stejné. 

Dotazy k výše projednávaným OZV nebyly. 

Členové FV byli informováni o zásadách pro odměňování a o výkazu docházky.  

 

Jednání skončeno v 17:05 h 

Zapsala: Drahomíra Gongolová  
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Usnesení ze 7. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 20.11.2019 

 
Pořad jednání byl schválen podle návrhu.      4-0-0 
 
1. Rozpočtová opatření č. 6/2019 a 7/2019. 
FV projednal rozpočtová opatření  č. 6/2019 a č. 7/2019 a doporučuje ZO ke schválení.  
           4-0-0 

2. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2020 
FV projednal návrh rozpočtu na rok 2020 a doporučuje zastupitelstvu obce jej schválit  
           4-0-0 

3. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „OZV o poplatku 
za komunální odpad“) 
FV projednal návrh OZV  č. 2/2019 a doporučuje ZO ke schválení.   4-0-0 
 
4. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů 
FV projednal návrh OZV  č. 3/2019 a doporučuje ZO ke schválení.   4-0-0 
 
 
5. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze vstupného 
FV projednal návrh OZV  č. 4/2019 a doporučuje ZO ke schválení.   4-0-0 
 
 
6. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
FV projednal návrh OZV  č. 5/2019 a doporučuje ZO ke schválení.   4-0-0 
 
 
 

 
 

 

 


