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Zápis z 19. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 16.06.2021 

Přítomni:  Drahomíra Gongolová 
  Čeněk Juřica  

Josef Karásek 
  Filip Gongol  

Petr Jursa 
   
 
Materiály k jednání byly všem členům finančního výboru zaslány předem elektronickou poštou. 
 
Návrh pořadu jednání: 
1. Návrh závěrečného účtu za rok 2020, Příloha, Zpráva o inventarizaci, Zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 
2. Rozpočtová opatření č. 4/2021 a 5/2021 
 

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

č. 19/FV/1  
Návrh závěrečného účtu za rok 2020, Příloha, Zpráva o inventarizaci, Zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 
 
Členové FV projednali návrh závěrečného účtu obce Dobrá za rok 2020. Jeho obsahem jsou údaje 
o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, o financování (zapojení 
vlastních úspor a cizích zdrojů), stavy a obraty na bankovních účtech, peněžní fondy informativně, 
údaje o hospodaření s majetkem. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke 
státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, obcí, státním fondům a vnitřní převody. 
Dále byli seznámeni se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020, kdy zpráva 
auditorů konstatuje, že v hospodaření obce nebyly shledány žádné nedostatky.  
 
Návrh závěrečného účtu, příloha, Zpráva o inventarizaci a zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2020, byly v souladu se zákonem o obcích a o rozpočtových pravidlech 
vyvěšeny na úřední desce dne 11.06.2021 na dobu 15 dnů. 
Dotazy k tomuto bodu nebyly.  

 

č. 19/FV/2 
Rozpočtová opatření č. 4/2021 a 5/2021 

Rozpočtové opatření č. 4/2021 upravuje v příjmové části transfer, kompenzační bonus na rok 2021. 
Přesun částky 2,4 mil. Kč dotace na most (došlo k úpravě na správnou položku). Ostatní úpravy 
rozpočtují skutečně přijaté částky (dary, pojistné, vratky poskytnutých dotací). Ve výdajové části se 
upravuje kapitola „Ostatní záležitosti kultury, církví“ o schválený dar, kapitola „Ostatní sportovní 
činnosti“ o studii využití sokolského hřiště a kapitola „Nebytové hospodářství“ o dodatek č. 3 smlouvy 
na zateplení OÚ. Původní výše rezervy byla 6 536 900 Kč, rezerva po změnách je 5 824 400 Kč. 
 
Rada obce projednala na svém jednání č. 80, dne 26.5.2021. 
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Rozpočtové opatření č. 5/2021 upravuje v příjmové části příjem z prodeje pozemku parc. č. 1497/3. 
Ve výdajové části se upravuje kapitola „Bytové hospodářství“ o částku na výměnu kotle v obecním 
bytě čp. 937 a navyšuje se v kapitole „Činnost místní správy“ položka na nákup auta. Původní výše 
rezervy byla 5 824 400 Kč, rezerva po změnách je 5 668 400 Kč.  

Rada obce projednala na svém jednání č. 81, dne 7.6.2021. 

Dotazy k tomuto bodu nebyly.  

 
Další jednání Finančního výboru se uskuteční podle potřeby. 
 

Zapsala: Drahomíra Gongolová  
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Usnesení z 19. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 16.06.2021 

 
č. 19/FV/1  
Návrh závěrečného účtu za rok 2020, Příloha, Zpráva o inventarizaci, Zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 
 

FV projednal návrh závěrečného účtu obce za rok 2020, přílohu, Zprávu o inventarizaci, Zprávu o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 a 

doporučuje ZO je schválit. 

5-0-0 

č. 19/FV/2 
Rozpočtová opatření č. 4/2021 a 5/2021 

FV projednal rozpočtová opatření č. 4/2021 a 5/2021 a  

doporučuje ZO je vzít na vědomí. 

5-0-0 

 

 

Ing. Drahomíra Gongolová 
předsedkyně Finančního výboru 


