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Zápis z 5. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 22.05.2019 

Přítomni:  Drahomíra Gongolová 
  Čeněk Juřica  

Josef Karásek 
Omluveni:  Filip Gongol, Petr Jursa 
Hosté:  Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru 
   
Materiály k jednání byly členům FV zaslány elektronickou poštou. 
 
Návrh pořadu jednání: 
1. Závěrečný účet za rok 2018 a účetní závěrka k 31.12.2018 
2. Inventarizační zpráva k 31.12.2018  

3. Zpráva o hospodaření obce 2018 
4. Rozpočtová opatření č. 2/2019 a 3/2019. 
 

Pořad jednání byl schválen podle návrhu.         3-0-0 
            

č. 5/FV/1  
Závěrečný účet obce za rok 2018 a účetní závěrka k 31.12.2018 

Členové FV byli seznámeni se závěrečným účtem a účetní závěrkou obce Dobrá za rok 2018, které obsahují 
údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření 
s majetkem a o dalších finančních operacích. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke 
státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, obcí a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. 

Členové FV projednali  účetní závěrku k 31.12.2018 a seznámili se s jejími přílohami (rozvaha, výkaz zisku a 
ztrát).  

Vedoucí finančního odboru OÚ Dobrá paní Kolková podala vysvětlení k výše uvedeným dokumentům. 
Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, musí být 
závěrečný účet  spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření  obce  zveřejněn po dobu 15 dnů na 
úřední desce a projednán a schválen ZO do 30.6. 

Dotazy k tomuto bodu byly ihned zodpovězeny.  

 

č. 5/FV/2 
Zpráva o inventarizaci k 31.12.2018 

Členové FV byli paní Kolkovou seznámeni se zprávou o inventarizaci majetku obce Dobrá ke dni 31.12.2018, kdy 
zdůraznila významné pohyby na majetkových účtech. Dotazy k tomuto bodu nebyly.  
 

č. 5/FV/3 
Zpráva o hospodaření obce 2018 

Obec má povinnost dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).  

Přezkoumání hospodaření  obce (audit)  provedli pracovníci Krajského úřadu Ostrava s výsledkem zjištění bez 
výhrad 

Členové FV projednali zprávu o hospodaření obce za rok 2018. Dotazy k tomuto bodu nebyly. 
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č. 5/FV/4 
Rozpočtová opatření č. 2/2019 a 3/2019 

Rozpočtové opatření č. 2/2019 upravuje v příjmové části rozpočtu příjem dotace pro Základní školu 
Dobrá na akci „Bezbariérové úpravy a jazyková učebna, kterou obec škole převede. Obec obdržela v 
rámci programu "Dobrý soused 2019" finanční příspěvek od společnosti Hyundai na akci "Velká 
doberská 2019". V kapitole „Bytové hospodářství“ se navyšuje položka, dle skutečného plnění dle 
smlouvy na akci Osazení odsavačů par v budově čp. 39. Neinvestiční transfer ve výši 20 tisíc Kč - zde 
je rozpočtován schválený dar pro Ing. Marenčáka.  
 
Rozpočtové opatření č. 3/2019 upravuje ve výdajové části rozpočtu neinvestiční příspěvek JUDU 
oddílu Dobrá, odkup pozemku Vojenských lesů a výdaje na volby do Evropského parlamentu. 
 

 
Další jednání Finančního výboru se uskuteční podle potřeby. 
 

Zapsala: Drahomíra Gongolová  
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Usnesení z 5. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 22.05.2019 

č. 5/FV/1  
Závěrečný účet obce za rok 2018 a účetní závěrka k 31.12.2018 

FV projednal závěrečný účet obce za rok 2018 a účetní závěrku 31.12.2018  a doporučuje  ZO ke 
schválení. 

3-0-0 

č. 5/FV/2 
Zpráva o inventarizaci k 31.12.2018 

FV projednal Inventarizační zprávu provedenou ke dni 31.12.2018. 

3-0-0 

 

č. 5/FV/3 
Zpráva o hospodaření obce 2018 

 FV projednal zprávu o hospodaření obce za rok 2018 a doporučuje ZO ke schválení.  

3-0-0 

č. 5/FV/4 
Rozpočtová opatření č. 2/2019 a 3/2019 

FV projednal rozpočtová opatření č. 2/2019 a č. 3/2019 a doporučuje ZO vzít na vědomí.  
            3-0-0 

 


