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Zápis ze 23. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 02.03.2022 

Přítomni:  Drahomíra Gongolová 
  Čeněk Juřica  

Josef Karásek 
  Petr Jursa 
Omluven:  Filip Gongol 
Hosté:  Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru 
Jednání začalo v 16 h.   
 
Návrh pořadu jednání: 

1. Kontrola finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu obce cizím subjektům za rok 2021 

Pořad jednání byl schválen podle návrhu.         4-0-0 
            

č. 23/FV/1  
Kontrola finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu obce cizím subjektům za rok 2021 

Členové FV ve spolupráci s vedoucí finančního odboru zahájili kontrolu finančních příspěvků, které byly 
z rozpočtu obce poskytnuty spolkům a jiným subjektům v roce 2021.  
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 2021 obec schválila finanční příspěvky ve výši 1 150 400 Kč pro 26 subjektů, z toho bylo 
vyčerpáno 1 137 600 Kč, vráceno 12 800 Kč.   

Ke kontrole byly členům FV předloženy následující doklady: 
-  žádosti o finanční příspěvek,  
-  smlouvy o poskytnutí příspěvků,  
-  vyúčtování poskytnutých příspěvků.  
 
Členové finančního výboru zkontrolovali výše uvedené dokumenty a zjistili nedostatky u těchto 
subjektů: 
č. 8 – Letečtí modeláři  
č. 11 – TJ Sokol Dobrá, z.s.  
č. 13 – SH ČMS SDH Dobrá, p.s. 
č. 17 – Myslivecký spolek Vrchy  
 
Uvedené subjekty byly o tom ihned telefonicky vyrozuměny a mají možnost odstranit nedostatky ve 
lhůtě do pondělí 07.03.2022 do 15 h. 
 

4-0-0 
Další jednání Finančního výboru se uskuteční ve středu 09.03.2022 v 16 h.  
Jednání skončeno v 17:45 h 

 

Zapsala: Drahomíra Gongolová  
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Usnesení ze 23. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 02.03.2022 

 
č. 23/FV/1  
Kontrola finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu obce cizím subjektům za rok 2021,  

Členové finančního výboru zkontrolovali předložené dokumenty a zjistili nedostatky u těchto subjektů: 
 
č. 8 – Letečtí modeláři  
č. 11 – TJ Sokol Dobrá, z.s.  
č. 13 – SH ČMS SDH Dobrá, p.s. 
č. 17 – Myslivecký spolek Vrchy  
 
Lhůta pro odstranění nedostatků se stanovuje do pondělí 07.03.2020 do 15 h.  
 

4-0-0 
 

 

Ing. Drahomíra Gongolová 
předsedkyně finanční výboru ZO 

 

předsedkyně finančního výboru 


