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Zápis ze 13. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 02.09.2020 

Přítomni:  Drahomíra Gongolová 
  Čeněk Juřica  

Josef Karásek 
  Filip Gongol  

Petr Jursa 
   
Všichni členové finančního výboru obdrželi materiály před jednáním elektronickou poštou. 
 
Návrh pořadu jednání: 
1. Rozpočtová opatření č. 8/2020 až 12/2020 
 

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

č. 13/FV/3 
Rozpočtová opatření č. 8/2020 až 12/2020 

Rozpočtové opatření č. 8/2020 upravuje ve výdajích navýšení částky o 200 tis. Kč na opravu podlahy 
ve školní jídelně ZŠ podle vysoutěžené ceny.  Rada projednala RO č. 8 na jednání č. 55 dne 15.6.2020. 
 

Rozpočtové opatření č. 9/2020 upravuje ve výdajích navýšení částky o 2,5 mil. Kč na zateplení budovy 
OÚ podle vysoutěžené ceny a na náklady na strategický plán rozvoje obce 2021-2027. Rada 
projednala RO č. 9 na jednání č. 57 dne 13.7.2020. 
 

Rozpočtové opatření č. 10/2020 upravuje ve výdajích navýšení částky v kapitole „Silnice“ podle 
dodatku č. 4 na akci Chodník od křižovatky s MK 4c, navýšení v kapitole „Mateřská škola“ na akci 
Rozšíření kapacity MŠ na administraci výběru zhotovitele a TDI. Kapitola „Vnitřní správa“ se navyšuje 
o náklady na mzdy kotlíkových specialistů. Příjmová část se navyšuje o 300 tis. Kč – příjem splátek 
kotlíkových půjček od obyvatelstva. Rada projednala RO č. 10 na jednání č. 58 dne 27.7.2020. 
 

Rozpočtové opatření č. 11/2020 upravuje ve výdajích navýšení částky v kapitole „Základní škola“ . 
Jedná se o úpravu rozpočtu na technický dozor na akci Oprava podlah ve školní jídelně ZŠ. V kapitole 
„Požární ochrana“ došlo k navýšení z důvodu opravy a dovybavení vozidla CAS Renault Midlum. 
Rada projednala RO č. 11 na jednání č. 59 dne 17.8.2020. 
 
 
Rozpočtové opatření č. 12/2020 rozpočtuje příjem ze státního rozpočtu na volby do zastupitelstva 
kraje a zároveň i výdaje spojené s jejich konáním ve výši 94 tis. Kč, jednorázový nenávratný příspěvek 
- kompenzační bonus v souvislosti s výskytem koronaviru SARS COV-2 – ve výši 1 250,-Kč/obyvatele, 
celkem ve výši 4 006 250,- Kč a dotaci pro ZŠ Dobrá v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání. Rada projednala RO č. 12 na jednání č. 61 dne 31.8.2020. 

Dotazy k tomuto bodu nebyly.  
 
Další jednání Finančního výboru se uskuteční podle potřeby. 
 

Zapsala: Drahomíra Gongolová  
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Usnesení ze 13. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 02.09.2020 

 
 
č. 13/FV/1 
Rozpočtová opatření č. 8/2020 až 12/2020 

FV projednal rozpočtová opatření č. 8/2020, č. 9/2020, č. 10/2020, č. 11/2020 a č. 12/2020 a 
doporučuje ZO je vzít na vědomí.         
            
           5-0-0 

 


