
Finanční výbor, zápis z 23. jednání Stránka 1 

 

Zápis ze 23. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 29.05.2018 

Přítomni:  Drahomíra Gongolová 
  Tomáš Vojtovič  
  Lukáš Krupa 

Lukáš Vláčil  
Josef Karásek 

Hosté:  Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru 
   
Návrh pořadu jednání: 
1. Závěrečný účet obce k 31.12.2017 
2. Účetní závěrka za rok 2017 
3. Inventarizační zpráva k 31.12.2017 
4. Rozpočtová opatření č. 4 a 5 
 
Pořad jednání byl schválen  podle návrhu.           5-0-0 

Materiály byly zaslány členům FV před jednáním  prostřednictvím elektronické pošty.  
  

č. 23/FV/1  Závěrečný účet obce, zpráva o hospodaření obce za rok 2017 

Členové FV byli seznámeni se Závěrečným účtem obce Dobrá za rok 2016. Závěrečný účet obsahuje 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. 

Obec je povinna 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)  provedly pracovnice Krajského úřadu Ostrava s výsledkem zjištění bez 
výhrad.  

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 nebyly.  

FV projednal Závěrečný účet  obce za rok 2017  a doporučuje  ZO ke schválení.    
           

5-0-0 

č. 23/FV/2  Účetní závěrka za rok 2017 

Členové FV projednali  účetní závěrku za rok 2017 a seznámili se s jejími přílohami (rozvaha, výkaz zisku a ztrát). 
Dotazy k tomuto bodu nebyly 

FV projednal Účetní závěrku  obce za rok 2017  a doporučuje  ZO ke schválení.     

5-0-0 

č. 23/FV/3   Inventarizační zpráva k 31.12.2017 

Členové FV byli seznámeni  se zprávou o inventarizaci majetku obce Dobrá ke dni 31.12.2017. Dotazy nebyly.  
 
FV projednal Inventarizační zprávu provedenou ke dni 31.12.2017 a doporučuje ZO vzít ji na vědomí. 

5-0-0 
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č. 23/FV/4   Rozpočtová opatření č.  4 a 5 

Členové FV byli seznámeni s rozpočtovými opatřeními (RO): 
- č. 4/2018, které projednala rada obce na svém 117. jednání 26. února. Podle návrhu RO se navýší rozpočet 
v příjmové části o 741 400 Kč, výdaje se navyšují o 246 400 Kč. Rezerva se navýší o 495 000 Kč.  

Rozpočtové opatření č. 4/2018 upravuje v příjmové části  dotační příjmy pro Mateřskou školu Dobrá.  

- č. 5/2017, které projednala rada obce na svém 123. jednání 14. května. Podle návrhu RO se výdaje navyšují o 

130  000 Kč. Rezerva se  pokrátí o částku  130 000 Kč. Zůstatek rezervy po změnách bude 6 024 400 Kč.  

 
Rozpočtové opatření č. 5/2018 upravuje ve výdajové části  již schválené dotace a dary pro organizace a spolky. 

V kapitole Vnitřní správa je navýšení z důvodu nákupu nové kopírky a již schválené půjčky ze sociálního fondu.  

FV projednal rozpočtová opatření č.  4 a 5  a doporučuje ZO vzít na vědomí. 

5-0-0 

Zapsala: Drahomíra Gongolová  


