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Zápis ze 2. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 12.02.2015 

 

Přítomni:  Drahomíra Gongolová 

  Josef Karásek 

  Tomáš Vojtovič 

  Lukáš Vláčil  

Omluven: Lukáš Krupa 

Hosté:  Jiří Carbol, starosta,  

Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru, 

   

Jednání FV začalo v 16:00 hodin. 

 

Návrh pořadu jednání: 

1. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2015 

2. Kontrola finančních příspěvků poskytnutých cizím subjektům za rok 2014 

3. Různé 

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

 

 

č. 2/FV/1  Návrh rozpočtu 

Starosta podal podrobný výklad jednotlivých položek podle kapitol návrhu rozpočtu na rok 2015. Starosta 
zodpověděl dotazy členů FV k chystaným investicím.  Pak byly projednány jednotlivé příspěvky vlastním 
organizacím, spolkům  i cizím subjektům, které si požádaly o finanční podporu z rozpočtu obce na rok 2015.  

FV projednal návrh rozpočtu obce na rok 2015  a doporučuje  ZO ke schválení.    
           4-0-0 

 

č. 2/FV/2   Kontrola finančních příspěvků poskytnutých za rok 2014 

Členové FV ve spolupráci s vedoucí finančního odboru provedli kontrolu finančních příspěvků, které byly 
poskytnuty v roce 2014 vlastním organizacím, spolkům a cizím subjektům z rozpočtu obce, zda jejich čerpání 
bylo v souladu s uzavřenými smlouvami.  

Vlastní organizace (ZŠ, MŠ a Místní knihovna) dosud nemají zpracovánu roční uzávěrku.   

Bylo zjištěno, že o finanční příspěvek si v roce  2014  požádalo celkem 26 spolků a cizích subjektů. 
Zastupitelstvem obce  bylo schváleno poskytnutí veřejnosprávní podpory z rozpočtu obce ve výši 872 500 Kč, 
vyčerpáno bylo 865 828 Kč. 
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Ke kontrole bylo předloženo 26 žádostí, 26 smluv o poskytnutí finanční podpory a  23 vyúčtování. Tři příspěvky 
byly poskytnuty formou daru (č. 24, 25 a 26 v seznamu, viz příloha) a vyúčtování se nepředkládá. 

Členové FV konstatovali, že vyúčtování 22 spolků a cizích subjektů bylo v pořádku a příspěvky byly použity 
v souladu s uzavřenými  smlouvami. 

U finančního příspěvku evidovaného v seznamu pod č. 7 „Mladí hasiči + SDH“ nebyla kontrola dokončena. 
Členové FV požadují k vyúčtování zájezdu ve dnech 14. a 15.06.2014 doložit  tyto doklady: 

- seznam účastníků,  
- popis trasy zájezdu s uvedením ujetých kilometrů, 
- kopie technických průkazů použitých osobních vozidel. 

Termín pro předložení dokladů na Obecní úřad Dobrá se SDH stanoví do 16.02.2015. Poté bude svolán FV a 
dokončena kontrola vyúčtování finančního příspěvku Mladí hasiči + SDH.   

Příloha zápisu: seznam subjektů a výše jim poskytnutého příspěvku. 

 

FV provedl kontrolu správnosti čerpání finančních příspěvků, které byly poskytnuty v roce 2014 vlastním 
organizacím, spolkům a cizím subjektům z rozpočtu obce dle uzavřených smluv.  

FV požaduje  po SDH k  vyúčtování zájezdu ve dnech 14. a 15.06.2014 doložit  chybějící doklady v termínu do 
16.02.2015.  

4-0-0 

 

č. 2/FV/3  Různé 

Vedoucí finančního odboru zodpověděla dotazy členů výboru. 

Jednání FV skončeno v 18:25 hod. 

 

Zapsala: Drahomíra Gongolová  


