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Zápis ze 24. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 09.03.2022 

Přítomni:  Drahomíra Gongolová 
  Čeněk Juřica  

Josef Karásek 
  Petr Jursa 
Omluven:  Filip Gongol 
Hosté:  Marcela Kolková 
  Ing. Tomáš Chýlek 

Jednání začalo v 16 h.  
Materiály k bodu č. 2 jednání byly všem členům finančního výboru zaslány předem elektronickou 
poštou. 
 
Návrh pořadu jednání: 

1. Kontrola finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu obce cizím subjektům za rok 2021 
2. Rozpočtová opatření č. 14/2021, 1/2022 a 2/2022. 
3. Různé 

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

č. 24/FV/1  
Kontrola finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu obce cizím subjektům za rok 2021 

Členové FV ve spolupráci s vedoucí finančního odboru pokračovali v kontrole dokladů k finančním 
příspěvkům poskytnutým v roce 2021 z rozpočtu obce spolkům a jiným subjektům.  

Na 23. jednání byly zjištěny nedostatky ve vyúčtování u subjektů, které byly vyzvány k nápravě do 
07.03.2022. Jednalo se o: č. 8 – Letečtí modeláři, č. 11 – TJ Sokol Dobrá, z.s., č. 13 – SH ČMS SDH Dobrá, 
p.s., č. 17 – Myslivecký spolek Vrchy. 
 
Všechny výše uvedené subjekty předložily požadované doklady. 
Členové FV provedli jejich kontrolu a konstatovali, že vyúčtování jsou v pořádku. 

Tímto byla ukončena kontrola finančních příspěvků z rozpočtu obce za rok 2021. 

FV projednal vyúčtování finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu obce v roce 2021 a 
neshledal žádné nedostatky.   

4-0-0  

   
č. 24/FV/2 
Rozpočtová opatření č. 14/2021, č. 1/2022 a č. 2/2022 
 
Zastupitelstvo obce Dobrá na svém jednání dne 20.12.2021 na základě zákona č. 250/2000 Sb., 
svěřilo Radě obce provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu, včetně rozpočtových opatření, 
kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu obce na rok 2022 a schvalování a provádění úprav 
závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím obce. 
 
Rozpočtové opatření č. 14/2021 upravuje 

- v příjmové části příjmy podle skutečného plnění rozpočtu, dotaci na jednotky SDH a správně se 
zařazuje příjem neinvestiční dotace na opravu mostu, 
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- ve výdajové části se navýší kapitola „Požární Ochrana“ o dotaci, 
 
- v příjmové i výdajové části se navýší tvorba fondu obnovy vodovodu a kanalizací. 
 
Původní výše rezervy byla 339 400 Kč, výše rezervy po změnách je 7 921 400 Kč. 
Rada obce projednala na svém jednání č. 97, dne 29.12.2021. 

 
Rozpočtové opatření č. 1/2022 upravuje 

- v příjmové části příjem dotace od MSK na použití pro Místní knihovnu, p. o. na regionální funkci 
knihoven, dotaci na akci „Rozšíření kapacity MŠ Dobrá“ a splátku půjčky ZŠ Dobrá,   
 
- ve výdajové části kapitola „Silnice“ - náklady na opravu komunikace p. č. 2278 /hranice Dobrá- 
Nošovice, dokončeno v r. 2021/, kapitola „Sportovní zařízení v majetku obce“ – dopracování 
projektové dokumentace na náhradní zdroj jímání podzemní vody pro zavlažovací systém fotbalového 
hřiště v areálu Sparta, kapitola „Nebytové hospodářství“ – bezbariérový přístup v objektu OÚ Dobrá 
(úhrada nákladů na administraci – podání žádosti o dotaci), kapitola „Ostatní služby v oblasti sociální 
péče“ – náklady na provoz sociálních zařízení.  
 
Navýšení kapitoly „Nebytové hospodářství na akci Oprava zdravotechniky OÚ a IDS o 1,4 mil. Kč je 
z důvodu aktualizace projektu, který je z roku 2017.  
Ve schváleném rozpočtu je vyčleněna částka 4,5 mil. Kč. Skládá se z nákladů na realizaci, výkon TDI, 
BOZP a na administraci zakázky. U realizace byla původní cena z r. 2017 do schváleného rozpočtu 
navýšena o 45 %, u TDI a BOZP byl předpoklad 125 tis. Kč a částka na administraci vycházela ze smlouvy. 
Nejnižší nabídková cena realizace je o 90 % vyšší, než byla projektovaná cena v r. 2017. 
 
Původní výše rezervy byla 4 115 500 Kč, po změnách je rezerva 6 785 500 Kč.  
Rada obce projednala na svém jednání č. 99, dne 24.01.2022. 

 
Rozpočtové opatření č. 2/2022 upravuje 

- v příjmové části příjem investičního daru na dobudování chodníku k Penny Market, 
 

- ve výdajové části kapitoly „Silnice“ stavba č. 8 - rozšíření křižovatky komunikací 106u a 108u/ Stará 
dědina, za dálnicí/ (přeložka NN kabelu), „Mateřská škola“ - rekonstrukce kuchyně (administrace 
dotace a vypracování projektu na elektroinstalaci), „Bytové hospodářství“ - Komunitní dům pro seniory 
náklady na připojení k distribuční soustavě NN + vizualizace, „Nebytové hospodářství“ – za administraci 
dotace - OBD čp. 231,  
 
 - v příjmové i výdajové části je uvedena daň z příjmů právnických osob, neboť obec je příjemcem své 
vlastní daně z příjmů. 
 
Původní výše rezervy byla 6 785 500 Kč, výše rezervy po změnách je 6 585 500 Kč. 
Rada obce projednala na svém jednání č. 102, dne 07.03.2022. 
Dotazy byly zodpovězeny Marcelou Kolkovou a Ing. Tomášem Chýlkem.  
 
FV projednal rozpočtová opatření č. 14/2021, 1/2022 a 2/2022 a doporučuje ZO je vzít na vědomí. 

4-0-0  
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č. 24/FV/3 
Různé  
Účast členů Finančního výboru v pracovní skupině k participačnímu rozpočtu 2022 

 

Předsedkyně FV předala informaci z jednání Rady obce č. 101, dne 21.02.2022.  
Rada obce schválila složení pracovní skupiny k participativnímu rozpočtu projednávanému v r. 2022 a 
za FV do pracovní skupiny jmenovala p. Gongolovou a p. Karáska. Oba s účastí souhlasí. 
  
 
Další jednání Finančního výboru se uskuteční podle potřeby. 
 

Zapsala: Drahomíra Gongolová  
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Usnesení ze 24. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 09.03.2022 

 
č. 24/FV/1  
Kontrola finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu obce cizím subjektům za rok 2021 

FV projednal 26 předložených vyúčtování finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu obce v roce 
2021 a neshledal žádné nedostatky.   
 

4-0-0 
 

 
č. 24/FV/2 
Rozpočtová opatření č. 14/2021, 1/2022 a 2/2022   

FV projednal rozpočtová opatření č. 14/2021, 1/2022 a 2/2022 a doporučuje ZO je vzít na vědomí. 

4-0-0 

č. 24/FV/3  
Různé 
 
FV bere na vědomí, že v pracovní skupině k projednání participativního rozpočtu budou za FV 
zastoupeni p. Gongolová a p. Karásek, oba s účastí souhlasí.  
 

4-0-0 

 
Drahomíra Gongolová 
předsedkyně Finančního výboru 


