
Obec Dobrá, Finanční výbor ZO 

Obec Dobrá, Finanční výbor ZO, zápis ze 14. jednání Stránka 1 

 

Zápis ze 14. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 24.11.2020 

Přítomni:  Drahomíra Gongolová 
  Čeněk Juřica  
  Filip Gongol  
Nepřítomni:  Petr Jursa, Josef Karásek 
   
Jednání probíhalo on-line, členové finančního výboru obdrželi materiály elektronickou poštou.  
 
Návrh pořadu jednání: 
1. Rozpočtové opatření č. 13/2020 
2. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 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 provizorium 
4. Různé  
 

Pořad jednání byl schválen podle návrhu.         3-0-0 
           
č. 14/FV/1 
Rozpočtové opatření č. 13/2020  

Rozpočtové opatření č. 13/2020 rozpočtuje příjem ze státního rozpočtu (příspěvek na mzdy pracovníků 
zaměstnaných na základě smlouvy uzavřené s Úřadem práce). Ve výdajové části výdaje na nákup služeb 
a materiálu v souvislosti s koronavirem SARS Cov-2 a náklady spojené s konáním voleb do zastupitelstev 
Krajů a Senátu ČR.  
 
Rada obce projednala RO č. 13 na jednání č. 65 dne 2.11.2020. 
Dotazy k tomuto bodu nebyly.  
 
č. 14/FV/2 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „OZV o poplatku za 
komunální odpad“) 
 
Náležitosti obecně závazné vyhlášky se oproti OZV č. 2/2019 nemění. Byla přepočtena sazba poplatku, 
a to dle nákladů obce za rok 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Výše poplatku 
zůstává stejná jako v letošním roce. Návrh této nové vyhlášky byl zaslán ke kontrole Odboru dozoru 
Ostrava Ministerstvo vnitra ČR. Změny:  
Mění se a nahrazuje Čl. 4 Sazba poplatku 
(1) Sazba poplatku činí 440,- Kč a je tvořena: 
      a) z částky 101,- Kč za kalendářní rok a 
      b) z částky 339,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů 
obce    předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za 
poplatníka a kalendářní rok.  
 (2) Skutečné náklady za rok 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 1 104 076,- 
Kč a byly rozúčtovány takto: 
náklady 1 104 076,- Kč děleno 3 257 (3 164 počet přihlášených osob na území obce + 93 počet staveb 
určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není přihlášena žádná fyzická 
osoba) = 338,98 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 
339,- Kč.  
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Rada obce projednala OZV č. 1/2020 na jednání č. 66 dne 16.11.2020. 
Dotazy k tomuto bodu nebyly.  
 
č. 14/FV/3 
Rozpočtové provizorium 
 
Rada obce projednala podle § 13 zákona o Rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků 
návrh rozpočtového provizoria pro hospodaření obce Dobrá pro začátek roku 2021 měsíčně na úrovni 
1/12 schváleného rozpočtu roku 2020, a to až do doby schválení rozpočtu obce Dobrá na rok 2021 
s výjimkou smluvních závazků z minulých let.   
 
Podle ustanovení zákona, nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí 
se rozpočtové hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí v době do schválení 
rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria, potřebná k zajištění 
plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u právnických 
osob financovaných z územních rozpočtů, stanoví zastupitelstvo obce.  Při uplatnění opatření 
podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nesmí měsíční výdaje územního samosprávného 
celku stanovené v pravidlech rozpočtového provizoria překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu 
schváleného pro předchozí rozpočtový rok. 
 
Rada obce projednala dotace na jednání č. 67 dne 23.11.2020. 
Dotazy k tomuto bodu nebyly.  
 
č. 14/FV/4 
Různé:  
 

1. Informace o dotacích pro domovy seniorů, sociální zařízení od 1.1.2021 
 

Členové FV byli informováni, že na základě žádosti Domova se zvláštním režimem DELPHINUS DELPHIS 
s.r.o. (se sídlem v Raškovicích) rada obce schválila poskytnutí finanční garance ve výši 30 000,- Kč na 
rok za občana s trvalým pobytem v obci Dobrá umístěným ve výše uvedeném sociálním 
zařízení/domově. Z důvodu zajištění rovných podmínek, pro všechna sociální zařízení, která obec o 
dotaci požádají a splní stanovené podmínky pro udělení dotace, je radou obce navržena částka 30 
000,- Kč na rok za občana s trvalým pobytem v obci Dobrá, a částka 10 000,- Kč za občana na rok, který 
měl poslední předešlý trvalý pobyt v obci Dobrá před umístěním v sociálním zařízení. Dotaci lze 
poskytnout na základě žádosti a splnění podmínek stanovených "Pravidly pro poskytnutí dotací z 
rozpočtu obce Dobrá". Rada obce projednala dotace na jednání č. 66 dne 16.11.2020. 
 

2. Informace o sdruženém pojištění souboru vozidel obce Dobrá 2020-2022 
 
Členové FV byli informováni, že bylo provedeno posouzení aktuální situace na trhu s použitím 
průzkumu trhu na akci "Sdružené pojištění souboru vozidel obce Dobrá 2020-2022". V souladu s 
metodickými pokyny k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu bylo obesláno 7 společností. 
S firmou, která podá nejvýhodnější nabídku, bude uzavřena smlouva o dílo. Nejvýhodnější nabídku 
podala firma Generali Česká pojišťovna, a.s.  Rada obce projednala na jednání č. 66 dne 16.11.2020. 
 
Další jednání Finančního výboru se uskuteční podle potřeby. 
 

Zapsala: Drahomíra Gongolová  
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Usnesení ze 14. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 24.11.2020 

 
 
č. 14/FV/1 
Rozpočtové opatření č. 13/2020  

FV projednal rozpočtové opatření č. 13/2020 a doporučuje ZO je vzít na vědomí.   
            
            3-0-0 

č. 14/FV/2 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „OZV o poplatku za 
komunální odpad“) 
 

FV projednal návrh OZV č. 1/2020 a doporučuje ZO ke schválení.    
3-0-0 

 

č. 14/FV/5 
Rozpočtové provizorium 
 

FV projednal informaci o návrhu rozpočtového provizoria pro hospodaření obce Dobrá pro začátek 
roku 2021 měsíčně na úrovni 1/12 schváleného rozpočtu roku 2020, a to až do doby schválení 
rozpočtu obce Dobrá na rok 2021 s výjimkou smluvních závazků z minulých let a doporučuje ZO ke 
schválení. 

3-0-0 
 
č. 14/FV/4 
Různé 
 
Členové FV projednali a vzali na vědomí informace o výši dotací pro domovy seniorů, sociální zařízení 
od 1.1.2021 a informaci o provedení posouzení aktuální situace na trhu s použitím průzkumu trhu na 
akci "Sdružené pojištění souboru vozidel obce Dobrá 2020-2022". 

3-0-0 

 

Ing. Drahomíra Gongolová 
předsedkyně finančního výboru 


