
Obec Dobrá, Finanční výbor ZO 

Obec Dobrá, Finanční výbor ZO, zápis ze 2. jednání Stránka 1 

 

Zápis ze 2. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 10.12.2018 

Přítomni:  Drahomíra Gongolová 
  Filip Gongol 
  Petr Jursa 
  Čeněk Juřica  

Josef Karásek 
Hosté:  Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru 
  Jiří Carbol, starosta 
 
Jednání začalo v 17:30 hodin. 
 
Návrh pořadu jednání: 
1. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2019 
2. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „OZV o poplatku za 
komunální odpad“) 
3. Rozpočtové opatření č. 10/2018 

Pořad jednání byl schválen podle návrhu.       5-0-0
  
 
č. 1/FV/2   Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2019 

Členové FV byli přítomni na pracovním jednání  ohledně návrhu rozpočtu. Starosta podrobně probral 
jednotlivé položky na straně příjmů i výdajů, včetně příloh, podal vysvětlení a zodpověděl dotazy. 
Jeho výklad doplnili vedoucí finančního odboru Marcela Kolková a vedoucí odboru investic a majetku  
Ing. Tomáš Chýlek. 
Starosta  vysvětlil důvody, proč rada obce žádá o pověření k provádění rozpočtových opatření. 

FV projednal návrh rozpočtu na rok 2019 a doporučuje zastupitelstvu obce jej schválit včetně 
pověření rady ve znění návrhu usnesení pro jednání ZO 17.12.2019.    5-0-0 

Člen FV Josef Karásek se omluvil z dalšího jednání. 

 

č. 2/FV/2 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 ( „o poplatku za komunální odpad“)  

Členové FV byli seznámeni s kalkulací výše poplatku za odpad pro rok 2019. Vedoucí finančního 
odboru podala vysvětlení a zodpověděla dotazy. 

FV projednal návrh OZV  č. 1/2018 a doporučuje ZO ke schválení.    4-0-0 

 

č. 3/FV/2   Rozpočtové opatření č. 10/2018 

Vedoucí finančního odboru OÚ Dobrá paní Kolková podala informaci o rozpočtovém opatření (RO) 
č. 10/2018, které rada obce projednala na jednání 10.12.2018.  
Podle návrhu RO se rozpočet navýší v příjmové části o 2 360 000,- Kč, výdaje se navýší o 906 000,- Kč, 
rezerva po změnách se navýší na 2 510 200,- Kč. 
 
 
 



Obec Dobrá, Finanční výbor ZO 

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

 

RO upravuje v příjmové části příjem z daní a příjmy z pojistných plnění. 

Kapitola „Mateřská škola“ se navyšuje z důvodu výdajů na administraci rozšíření budovy MŠ.   
 

 

Základní škola požádala o navýšení neinvestičního příspěvku, z důvodu neočekávaných nákladů  
 

 

na elektrickou energii, které byly způsobeny závadou na elektroměru.  
  

 

Kapitola "Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň" se navyšuje z důvodu nákupu kontejneru na multikar.   

V kapitole "Nebytové prostory" se navyšují náklady na opravu zdravotechniky v budově čp. 230.  
 

 

Kapitoly - "Ostatní záležitosti kultury " a "Vnitřní správa" dorovnávají aktuální čerpání rozpočtu.  
 

 

   

FV projednal rozpočtové opatření  č. 10/2018 a doporučuje ZO ke schválení.   4-0-0 

 

Jednání skončeno v 19:45h 

Zapsala: Drahomíra Gongolová  


