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Zápis ze 20. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 15.09.2021 

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. Rozpočtová opatření č. 6/2021 až 9/2021 
 

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

            

č. 20/FV/1  
Rozpočtová opatření č. 6/2021 až 9/2021 
 
Rozpočtové opatření č. 6/2021 upravuje 

- v příjmové části rozpočtu investiční dotaci MSK na projekt "Úprava vstupních prostor před hlavním 
vchodem  
  do ZŠ Dobrá", 

- ve výdajové části rozpočtu kapitoly: 
 „Základní škola“ pasport dešťové kanalizace,  
„Sportovní zařízení v majetku obce“ Sokolské hřiště, urbanistická studie využití území,  
„Nebytové hospodářství“ bezbariérový přístup v objektu Obecního úřadu Dobrá a studie pro stavbu  
  čp. 231 (bývalý MNV),  
„Vnitřní správa“ se navyšuje položka na poskytnutí darů pro obce postižené vichřicí. 
Původní výše rezervy byla 5 668 400 Kč, výše rezervy se po změnách nezměnila. 
 
Rada obce projednala na svém jednání č. 83, dne 12.7.2021. 
Dotazy k tomuto bodu nebyly.  
 

Rozpočtové opatření č. 7/2021 upravuje  

- v příjmové části rozpočtu transfer, kompenzační bonus na rok 2021 (pro OSVČ v době nouzového 
stavu), 

- ve výdajové části rozpočtu se navyšuje kapitola "Silnice" oprava komunikací Dobrá 2021 - rozšíření 
křižovatky komunikace č. 106u a 108u, oprava účelové komunikace 34u, oprava účelové komunikace 
72u, 2. a 3. etapa, dle příloh RO č. 7/2021. 
Původní výše rezervy byla 5 538 400 Kč, rezerva po změnách činí 4 022 400 Kč. 

Rada obce projednala na jednání č. 84, dne 26.7.2021 a na jednání č. 85, dne 16.8.2021. 
Dotazy k tomuto bodu nebyly.  
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Rozpočtové opatření č. 8/2021 upravuje  
 
- ve výdajové části rozpočtu kapitoly 
"Základní škola" navýšení dle dodatku za provedené práce, investiční plán 2021 + TDI,  
"Bytové hospodářství" cena na projekt "Komunitní dům pro seniory",  
"Využívání a zneškodňování komunálních odpadů" náklady na opravu vozidla Multicar, 
"Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň" navýšení na úpravu stanovišť kontejnerů dle vysoutěžené 
ceny. 
 
Původní výše rezervy byla 4 022 400 Kč, rezerva po změnách činí 3 282 400 Kč. 
 
Rada obce projednala na jednání č. 87, dne 6.9.2021.  
Dotazy k tomuto bodu nebyly.  

 
Rozpočtové opatření č. 9/2021 upravuje  
v příjmové i výdajové části dotaci na volby do Parlamentu ČR.  
V kapitole „Mateřská škola“ je úprava položky z důvodu nutnosti výměny stávajících rozvaděčů. 
 
Původní výše rezervy byla 3 282 400 Kč, po změnách rezerva činí 3 152 400 Kč. 
 
Rada obce projednala na jednání č. 88, dne 13.9.2021.  
Dotazy k tomuto bodu nebyly.  

 
Další jednání Finančního výboru se uskuteční podle potřeby. 
 

Zapsala: Drahomíra Gongolová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Dobrá, Finanční výbor ZO 

Obec Dobrá, Finanční výbor ZO, zápis ze 20. jednání Stránka 3 

 

 

 

Usnesení ze 20. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 15.09.2021 

 
č. 20/FV/1 
Rozpočtová opatření č. 6/2021 až 9/2021 

FV projednal rozpočtová opatření č. 6/2021 až 9/2021 a  

doporučuje ZO je vzít na vědomí. 

5-0-0 

 

 

Ing. Drahomíra Gongolová 
předsedkyně Finančního výboru 


