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Zápis ze 4. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 25.02.2019 

Přítomni:  Drahomíra Gongolová 
  Petr Jursa 
  Čeněk Juřica  

Josef Karásek 
Omluven:  Filip Gongol 
Hosté:  Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru 
   
Materiály k jednání byly zaslány elektronickou poštou. 
 
Návrh pořadu jednání: 

1. Kontrola finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu obce cizím subjektům za rok 2018 
2. Rozpočtové opatření č. 11/2018 

Rozpočtové opatření č. 1/2019 

Pořad jednání byl schválen podle návrhu.         4-0-0 
            

č. 4/FV/1  
Kontrola finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu obce cizím subjektům za rok 2018 

Členové FV ve spolupráci s vedoucí finančního odboru pokračovali v kontrole finančních příspěvků, 
které byly z rozpočtu obce v roce 2018 poskytnuty spolkům a jiným subjektům.  
 
Na jednání FV dne 12.02.2019 byl zjištěn nedostatek u subjektu „Face 2 Face“.  
Ve stanovené lhůtě došlo k odstranění nedostatku tím, že byl doložen chybějící doklad. 

Členové FV uzavřeli kontrolu finančních příspěvků poskytnutých za rok 2018 tímto zjištěním: 
 
Finanční výbor zkontroloval předložená finanční vypořádání a potvrzuje, že všechny byly použity 
v souladu s veřejnoprávními  smlouvami  o poskytnutí dotací z rozpočtu obce Dobrá. 

4-0-0 

č. 4/FV/2 
Rozpočtové opatření (RO) č. 11/2018, rozpočtové opatření (RO) č. 1/2019   

Vedoucí finančního odboru OÚ Dobrá paní Kolková podala vysvětlení k rozpočtovým změnám 
prováděným v rozpočtu. 

-  č. 11/2018 projednala rada obce na svém 6. jednání 17.12.2018.  
 
Rozpočtové opatření č. 11/2018 upravuje v příjmové části rozpočtu příjem z daní, příjmy z dotace na 
jednotky SDH a dotaci z úřadu práce. Ve výdajové části se upravují neinvestiční transfery spolkům a 
organizacím. 
Podle návrhu RO č. 11/2018 se příjmy navyšují o 2 170 000 Kč, výdaje o 350 000 Kč, rezerva se navýší 
o 1 820 000 Kč a celkem po změnách činí nyní 4 330 200 Kč. 
 
-  č. 1/2019 projednala rada obce na svém  9. jednání 04.02.2019.  
 
Rozpočtové opatření č. 1/2019 upravuje v příjmové části rozpočtu příjem ze státního rozpočtu na 
výkon státní správy, dotaci pro Místní knihovnu Dobrá na regionální funkci knihoven, kterou obec 
knihovně převede. 
 



Obec Dobrá, Finanční výbor ZO 

Obec Dobrá, Finanční výbor ZO, zápis ze 4. jednání Stránka 2 

 

Daň z příjmu právnických osob za obec je uvedena v příjmech i ve výdajích, protože obec je 
příjemcem své vlastní daně z příjmu. Příjem z prodeje pozemku je za pozemek parc. č. 1578/8. Nákup 
pozemku parc. č. 46/2 byl schválen na minulém jednání zastupitelstva obce. 
 
Neinvestiční transfery jsou dotace spolkům a organizacím již schválené nebo připravované. 
Podle návrhu RO č. 1/2019 se příjmy navyšují o 4 063 700 Kč,  výdaje  o 1 326 000 Kč, rezerva se 
navýší  o 2 737 700 Kč. Výše rezervy celkem po změnách činí 11 063 700 Kč. 
 
 
FV projednal rozpočtová opatření č. 11/2018 a č. 1/2019 a doporučuje ZO vzít na vědomí.  
            4-0-0 

 

 
Další jednání Finančního výboru se uskuteční podle potřeby. 
 

Zapsala: Drahomíra Gongolová  


