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Zápis z 18. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 21.04.2021 

Přítomni:  Drahomíra Gongolová 
  Filip Gongol 
  Čeněk Juřica  

Josef Karásek 
  Petr Jursa 
Hosté:  Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru 
   
Materiály k rozpočtovým opatřením byly členům FV zaslány předem elektronickou poštou. 
 
Návrh pořadu jednání: 

1. Kontrola finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu obce cizím subjektům za rok 2020 
2. Rozpočtové opatření č. 1/2021  
3. Rozpočtové opatření č. 2/2022 
4. Rozpočtové opatření č. 3/2021 

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

č. 18/FV/1  
Kontrola finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu obce cizím subjektům za rok 2020 

Členové FV ve spolupráci s vedoucí finančního odboru zahájili kontrolu finančních příspěvků, které 
byly z rozpočtu obce v roce 2020 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 2020 obec schválila finanční příspěvky ve výši 1 296 120 Kč pro 24 subjektů, z toho bylo 
vyčerpáno 1 241 576,61 Kč, vráceno 54 543,39 Kč.   

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 nezjistili žádné nedostatky. 

FV projednal vyúčtování finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu obce v roce 2020 a 
neshledal žádné nedostatky.   

5-0-0 
 
č. 18/FV/2  
Rozpočtové opatření č. 1/2021 

Zastupitelstvo obce na 14. jednání 15.2.2021 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 2021 a schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů 
příspěvkovým organizacím obce. 
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Rozpočtové opatření č.1/2021 upravuje příjem dotace od MSK a její použití na regionální funkci 
knihoven a dotaci MŽP na nákup kompostérů.  
Ve výdajové části rozpočtu se přesunují položky dle správného členění. Jedná se o kapitolu Nebytové 
hospodářství a Veřejná správa, důvodem je režim přenesení daňové povinnosti na akci "Zateplení 
OÚ" 
 
Výše rezervy po provedených změnách se nemění a činí 7 494 400 Kč.  
 
Rozpočtové opatření č. 1/2021 bylo projednáno a schváleno na 74. jednání Rady obce. 
Dotazy k projednávanému bodu nebyly. 
 
FV projednal rozpočtové opatření č. 1/2021 a doporučuje ZO vzít je na vědomí.  
            5-0-0 

č. 18/FV/3 
Rozpočtové opatření č. 2/2021 

Rozpočtové opatření č. 2/2021 upravuje příjem transferů od obcí dle dohod na vytvoření školských 
obvodů a příjem z prodej pozemku parc. č. 1688/1 v k. ú. Dobrá.  
Ve výdajové části rozpočtu se navyšuje kapitola Nebytové hospodářství z důvodu zhotovení 
klimatizace v objektu čp. 230 
Výše rezervy po provedených změnách činí 6 539 900 Kč.  
 
Rozpočtové opatření č. 2/2021 bylo projednáno a schváleno na 76. jednání Rady obce. 
Dotazy k projednávanému bodu nebyly. 
 
FV projednal rozpočtové opatření č. 2/2021 a doporučuje ZO vzít je na vědomí.   
            5-0-0 

 
č. 18/FV/4 
Rozpočtové opatření č. 3/2021 

Rozpočtové opatření č.3/2021 upravuje v příjmové části dofinancování překročených výdajů dotace v 
souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů v roce 2020.  
Ve výdajové části rozpočtu se aktualizují příspěvky na dopravní obslužnost, dle uzavřených smluv. 
Výše rezervy po provedených změnách se nemění a činí 6 539 900 Kč.  
 
Rozpočtové opatření č. 3/2021 bylo projednáno a schváleno na 77. jednání Rady obce. 
Dotazy k projednávanému bodu nebyly. 
 
FV projednal rozpočtové opatření č. 3/2021 a doporučuje ZO vzít je na vědomí.   
 
            5-0-0 

 
Další jednání FV bude svoláno podle potřeby. 

  

 

Zapsala: Drahomíra Gongolová  
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Usnesení z 18. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 21.14.2021 

 
 
Pořad jednání byl schválen podle návrhu.       5-0-0 
 
č. 18/FV/1  
 
FV projednal vyúčtování finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu obce v roce 2020 a 
neshledal žádné nedostatky.   

5-0-0 
 
č. 18/FV/2  
Rozpočtové opatření č. 1/2021 

FV projednal rozpočtové opatření č. 1/2021 a doporučuje ZO vzít je na vědomí.  
            5-0-0 

č. 18/FV/3 
Rozpočtové opatření č. 2/2021 

FV projednal rozpočtové opatření č. 2/2021 a doporučuje ZO vzít je na vědomí.   
            5-0-0 

č. 18/FV/4 
Rozpočtové opatření č. 3/2021 

FV projednal rozpočtové opatření č. 3/2021 a doporučuje ZO vzít je na vědomí.   
 
            5-0-0 

 

 
 
 
Drahomíra Gongolová 
předsedkyně finančního výboru 


