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Zápis ze 14. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 06.03.2017 

Přítomni:  Drahomíra Gongolová 
  Josef Karásek 
  Tomáš Vojtovič  
  Lukáš Krupa 
Omluven: Lukáš Vláčil, 
Hosté:  Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru,  
   

Jednání FV začalo v 17:00 hodin. 

Návrh pořadu jednání: 

1. Rozpočtová opatření č. 9/2016, 1/2017 a 2/2017 
2. Kontrola finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu obce cizím subjektům za rok 2016 

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

  

č. 14/FV/1   Rozpočtová opatření č. 9/2016, 1/2017 a 2/2017 

Členové FV byli vedoucí finančního odboru seznámeni s rozpočtovými opatřeními (dále jen RO) od 
posledního jednání zastupitelstva: 
 
-  RO č. 9/2016, které projednala rada obce na svém  jednání 12.12.2016. Podle návrhu RO  se 
navyšuje rozpočet ve výdajové části o 270 tis. Kč, rozpočet se pokrátí v příjmové části  o 2 496 tis. Kč ( 
dlouhodobé přijaté prostředky - úvěr ČS), rezerva se poníží o 2 766 tis. Kč.  
 
- RO č. 1/2017, které projednala rada obce na svém jednání 13.02.2017. Podle návrhu RO se navyšuje 
v příjmové části o 211 tis. Kč, ve výdajové části  o 562,1 tis Kč), rezerva se poníží o 351 tis. Kč. 

- RO č. 2/2017, které projednala rada obce na svém jednání 27.02.2017. Podle návrhu RO se navyšuje 
v příjmové části i ve výdajové části  o 727,17 tis. Kč.  

FV projednal rozpočtová opatření č. 9/2016, 1 a 2/2017. 

4-0-0 

 

č. 14/FV/2  Kontrola finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu obce cizím subjektům za rok 
2016 

Členové FV ve spolupráci s vedoucí finančního odboru zahájili kontrolu finančních příspěvků, které 
byly poskytnuty v roce 2016 z rozpočtu obce spolkům a jiným subjektům. Kontrola byla zaměřena na 
to, zda čerpání příspěvků bylo v souladu s uzavřenými smlouvami, zda vyúčtování bylo provedeno 
řádně a na správnost předložených dokladů. 

Finanční příspěvek  v roce 2016 byl poskytnut 19 subjektů, z toho 11 místním organizacím a spolků a 
8 cizím organizacím. Zastupitelstvem obce bylo schváleno poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu 
obce ve výši  905 000 Kč, vyčerpáno bylo 904 783 Kč ( pro porovnání: v roce 2015 bylo poskytnuto 
915 680 Kč, vyčerpáno 910 587,40 Kč). 
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Ke kontrole bylo předloženo celkem 19 žádostí o finanční příspěvek, 19 smluv o poskytnutí příspěvků. 

Členové finančního výboru zjistili nedostatky u níže uvedených subjektů: 

č. 1 - Svaz tělesně postižených, 
č. 4 – B.H.C. Dobrá, 
č. 5 – JK Moravian Dobrá, 
č. 6  - Mladí hasiči + SDH, 
č. 8 – Leteckomodelářský klub, 
č. 9 – Myslivecké sdružení Vrchy. 
 
Těmto subjektům se stanovuje lhůta pro odstranění nedostatků do středy 22.03.2017 do 17:00 
hodin. 
 
Další jednání Finančního výboru se uskuteční v pondělí 27.03.2017 v 17:00 hodin. 

4-0-0 

 
Jednání FV skončeno v 18:55 hod. 

Zapsala: Drahomíra Gongolová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


