
Obec Dobrá, Finanční výbor ZO 

Obec Dobrá, Finanční výbor ZO, zápis z 11. jednání Stránka 1 

 

Zápis z 11. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 02.03.2020 

Přítomni:  Drahomíra Gongolová 
  Petr Jursa 
  Čeněk Juřica  

Josef Karásek 
  Filip Gongol 
Hosté:  Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru 
   
Všichni členové finančního výboru obdrželi materiály před jednáním elektronickou poštou. 
 
Návrh pořadu jednání: 

1. Kontrola finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu obce cizím subjektům za rok 2019, 
dokončení. 

2. Rozpočtové opatření č. 3/2020 

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

č. 10/FV/1  
Kontrola finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu obce cizím subjektům za rok 2019 - 
dokončení 

Členové FV ve spolupráci s vedoucí finančního odboru dále pokračovali v kontrole dokladů k 
finančním příspěvkům, které byly poskytnuty v roce 2019 z rozpočtu obce spolkům a jiným 
subjektům.  

Nejprve se vrátili ke 2 subjektům, u nichž byly na posledním jednání FV zjištěny nedostatky, a které 
byly vyzvány k nápravě do 26.02.2020. Jednalo se o č. 3 – SH ČMS SDH Dobrá, p.s. a č. 14 – Charita 
Frýdek-Místek. Tyto subjekty předložily ve stanoveném termínu požadované doklady, které členové 
FV zkontrolovali a konstatovali, že vyúčtování jsou v pořádku. 

Tímto byla ukončena kontrola finančních příspěvků z rozpočtu obce za rok 2019. 

č. 11/FV/2  
Rozpočtové opatření č. 3/2020 

Rozpočtové opatření č. 3/2020 upravuje příjem dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci 
„Rozšíření mateřské školy Dobrá“. 
Ve výdajové části je upravena kapitola Mateřská škola ve stejné výši a dále je rozpočtovaná položka 
na nákup pozemku od Úřadu pro zastupování státu a schválená půjčka ze sociálního fondu. 
Rozpočtovým opatřením č. 3/2020 se navýší příjmy o 27 401 000 Kč, výdaje o 27 721 000 Kč, rezerva 
se pokrátí o 320 000 Kč. Po provedených změnách rezerva činí 10 195 900 Kč.  
 
Rozpočtové opatření č. 3/2020 bylo projednáno a schváleno na 45. jednání Rady obce dne 25.2.2020. 
Dotazy k projednávanému bodu nebyly. 
 
 
Další jednání Finančního výboru se uskuteční podle potřeby.  
 

 

Zapsala: Drahomíra Gongolová  
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Usnesení z 11. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 02.03.2020 

 
č. 11/FV/1  
Kontrola finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu obce cizím subjektům za rok 2019 - 
dokončení 

a) Finanční výbor zkontroloval 22 předložených finančních vypořádání. 
b) Finanční výbor konstatoval, že z  předložených vyúčtování 21 subjektů použilo finanční prostředky  
     v souladu s veřejnoprávními smlouvami o poskytnutí dotací z rozpočtu obce Dobrá.  
c) Finanční výbor zjistil závadu u 1 subjektu, u TJ Sokol Dobrá, kdy částka 11 142, 75 Kč byla použita  
    na činnost, která nebyla předmětem smlouvy. 
d) Finanční výbor doporučuje Obecnímu zastupitelstvu, aby prostřednictvím Obecního úřadu Dobrá,  
     finanční odbor, byl TJ Sokol Dobrá vyzván ke vrácení částky 11 142,75 Kč zpět do rozpočtu obce. 
 

5-0-0 
 

č. 11/FV/2  
Rozpočtové opatření č. 3/2020 

FV projednal rozpočtové opatření č. 3/2020 a doporučuje ZO vzít je na vědomí.   
           5-0-0 

 

Ing. Drahomíra Gongolová 
předsedkyně finanční výboru ZO 

 

 


