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Zápis z 9. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 17.02.2020 

Přítomni:  Drahomíra Gongolová 
  Petr Jursa 
  Čeněk Juřica  

Josef Karásek 
  Filip Gongol 
Hosté:  Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru 
   
Jednání začalo v 15:00 hodin. 
 
Návrh pořadu jednání: 

1. Kontrola finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu obce cizím subjektům za rok 2019 
2. Rozpočtové opatření č. 1/2020  
3. Rozpočtové opatření č. 2/2020 

Pořad jednání byl schválen podle návrhu.         5-0-0 
            

č. 9/FV/1  
Kontrola finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu obce cizím subjektům za rok 2019 

Členové FV ve spolupráci s vedoucí finančního odboru zahájili kontrolu finančních příspěvků, které 
byly z rozpočtu obce v roce 2019 poskytnuty spolkům a jiným subjektům.  
Kontrola byla zaměřena na tyto oblasti: 

- zda čerpání příspěvků bylo v souladu s uzavřenými smlouvami,  
- zda vyúčtování bylo provedeno řádně,  
- zda vyúčtování bylo předloženo ve stanoveném termínu, 
- na správnost předložených dokladů. 
 
V roce 2019 obec schválila finanční příspěvky ve výši 1 081 990 Kč pro 22 subjektů, z toho pro 13 
místních organizací a spolků a pro 9 organizací mimo obec.  

Ke kontrole byly členům FV předloženy následující doklady: 
-  žádosti o finanční příspěvek,  
-  smlouvy o poskytnutí příspěvků,  
-  vyúčtování poskytnutých příspěvku.  
 
Členové finančního výboru zkontrolovali výše uvedené dokumenty a zjistili nedostatky u těchto 
subjektů: 

č. 1 – TJ Sokol Dobrá, z.s., 
č. 2 – Junák – český skaut, středisko Doberčata, 
č. 5 – Maminky, z.s., 
č. 7 – ZO Český zahrádkářský svaz Dobrá, 
č. 8 – JK Moravian, 
č. 11 – Myslivecký spolek Vrchy, 
č. 12 – LMK, 
č. 20 – Žirafa - Integrované centrum Frýdek-Místek (dotace organizacím mimo obec Dobrá). 
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Uvedeným  subjektům se stanovuje lhůta pro odstranění nedostatků do pondělí 24.02.2020 do 15:00 
hodin. 

5-0-0 
 
č. 9/FV/2  
Rozpočtové opatření č. 1/2020 

Zastupitelstvo obce na jednání 9.12.2019 svěřilo Radě obce na základě zákona č. 250/2000 Sb., 
provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu, včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší 
financování a výdaje rozpočtu obce na rok 2020 a schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů 
příspěvkovým organizacím obce. 

Rozpočtové opatření č. 1/2020 rozpočtuje příjem ze státního rozpočtu na výkon státní správy a 
dotace na ekologické vytápění (půjčky občanům na pořízení kotlů). 
Ve výdajové části jsou upraveny položky na schválené neinvestiční dotace. 
Rozpočtovým opatřením č. 1/2020 se navýší příjmy o 7 003 900 Kč, výdaje o 1 550 000 Kč, rezerva o 
5 453 900 Kč. Po provedených změnách rezerva činí 10 525 900 Kč.  
 
Rozpočtové opatření č. 1/2020 bylo projednáno a schváleno na 43. jednání Rady obce. 
Dotazy k projednávanému bodu nebyly. 
 
FV projednal rozpočtové opatření č. 1/2020 a doporučuje ZO vzít je na vědomí.  
            5-0-0 

 
č. 9/FV/3  
Rozpočtové opatření č. 2/2020 

Rozpočtové opatření č. 2/2020 rozpočtuje příjem dotace z rozpočtu MSK pro Místní knihovnu Dobrá, 
ve výdajích je upravena položka na neinvestiční dotaci pro Místní knihovnu Dobrá a Základní školu 
pro žáky se speciálními potřebami.  
Rozpočtovým opatřením č. 2/2020 se navýší příjmy o 203 000 Kč, výdaje o 213 000 Kč, rezerva se 
pokrátí o 10 000 Kč. Po provedené změně rezerva činí 10 515 900 Kč.  
 
Rozpočtové opatření č. 2/2020 bylo projednáno a schváleno na 44. jednání Rady obce. 
Dotazy k projednávanému bodu nebyly. 
 

FV projednal rozpočtové opatření č. 2/2020 a doporučuje ZO vzít je na vědomí.  
            5-0-0 

 
Další jednání Finančního výboru se uskuteční v pondělí 25.02.2019 v 15:30. 
 

Jednání skončeno v 17:30 hodin 

 

Zapsala: Drahomíra Gongolová  
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Usnesení z 9. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 17.02.2020 

 
č. 9/FV/1  
Kontrola finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu obce cizím subjektům za rok 2019 

Členové finančního výboru provedli kontrolu části předložených dokumentů a zjistili nedostatky u 
těchto subjektů: 

č. 1 – TJ Sokol Dobrá, z.s., 
č. 2 – Junák – český skaut, středisko Doberčata, 
č. 5 – Maminky, z.s., 
č. 7 – ZO Český zahrádkářský svaz Dobrá, 
č. 8 – JK Moravian, 
č. 11 – Myslivecký spolek Vrchy, 
č. 12 – LMK, 
č. 20 – Žirafa - Integrované centrum Frýdek-Místek (dotace organizacím mimo obec Dobrá). 
 
Uvedeným  subjektům se stanovuje lhůta pro odstranění nedostatků do pondělí 24.02.2020 do 15:00 
hodin.  
V kontrole budou členové FV pokračovat dne 24.02.2020 od 15:30 

5-0-0 
 

č. 9/FV/2  
Rozpočtové opatření č. 1/2020 

FV projednal rozpočtové opatření č. 1/2020 a doporučuje ZO je vzít na vědomí.   
           5-0-0 

č. 9/FV/3  
Rozpočtové opatření č. 2/2020 

FV projednal rozpočtové opatření č. 2/2020 a doporučuje ZO je vzít na vědomí.   
           5-0-0 

 

Ing. Drahomíra Gongolová 
předsedkyně finanční výboru ZO 


