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Zápis z 1. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 21.11.2022 

Přítomni:  Marcel Bednář  
David Hernik  
Drahomíra Gongolová 
Petr Jursa 

  Radka Zítová  
Hosté: Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru   
 
Materiály k jednání byly všem zaslány předem elektronickou poštou. 
Jednání zahájeno v 16:30. 
 
Návrh pořadu jednání: 
1. Zahájení a seznámení se s činností finančního výboru 
2. Rozpočtová opatření č. 11/2022 až 14/2022 
3. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2023 
 
Pořad jednání byl schválen podle návrhu.        5-0-0 
            

č. 1/FV/1  
Zahájení a seznámení se s činností finančního výboru 
 
Členové FV se navzájem představili. Každý z nich se již v minulosti nějakým 
způsobem podílel na práci v orgánech obce. Byli seznámeni s náplní práce výboru. 
Dotazy byly průběžně zodpovězeny.  

č. 1/FV/2 
Rozpočtová opatření č. 11/2022 až 14/2022 

Paní Kolková podala vysvětlení k procesu sestavení rozpočtu, jeho zveřejnění a 
schválení. Na změny v rozpočtu v průběhu roku reagují rozpočtová opatření: 
 
„Schválený rozpočet má jasně vymezené příjmy a výdaje na jednotlivých 
paragrafech a položkách. Žádná obec však není schopna predikovat příjmy ani 
výdaje tak pregnantně, aby nepotřebovala v průběhu roku provést přesun 
finančních prostředků z paragrafů a položek, o kterých ví, že nebudou dočerpány, 
ve zbývající výši na ty, které naopak potřebují navýšit. 
Tyto přesuny se nazývají rozpočtová opatření (§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Změny ve schváleném rozpočtu 
schvaluje zastupitelstvo obce, které však může část pravomocí schvalování 
rozpočtových opatření delegovat na radu obce. 
Rozpočtová opatření se předkládají písemně s odůvodněním nutnosti přesunu 
finančních prostředků. K návrhu rozpočtového opatření patří jasný popis pohybu 
peněz v rámci rozpočtové skladby. Např. bude jasně definován paragraf a 
položka, na kterém se finanční částka sníží a na kterém se zvýší. 
Neprovedením rozpočtového opatření se obec dopustí správního deliktu (§ 22a 
odst. 1 e) zákona č. 250/2000 Sb.). Pokuty za správní delikty jsou podle § 22a odst. 5) 
zákona č. 250/2000 Sb. až do výše 1 mil. Kč (zdroj: Rukověť starosty) 
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Následovalo projednání rozpočtových opatření schválených radou obce za období 
od jednání zastupitelstva 12.09.2022 do 21.11.2022. 
 
 
Rozpočtové opatření č. 11/2022 upravuje: 
 
V příjmové části dotaci ve výši 84 tis. Kč na podzimní volby; investiční převod ve 
výši 3, 354 mil. Kč se týká úpravy konečné výše poskytnuté dotace na akci 
„Rozšíření MŠ Dobrá“. 
 
Ve výdajové části se navyšuje kapitola „Základní škola“ o 3,5 mil. Kč (akce „Úprava 
vstupu před vchodem do ZŠ“ (celkem 13,5 mil. Kč) z důvodu ceny ze soutěže) a 
kapitola “Silnice“ o 500 tis. Kč (100 tis. Kč na navýšení ceny projektové 
dokumentace na akci “Místo pro přecházení u pekárny“ a 400 tis. Kč na akci 
„Oprava mostu přes řeku Morávku“ (zesílení ocelové konstrukce lávek pro pěší a 
oprava korodovaných příčníků mostovky a drobné opravy komunikací)). 
 
Původní výše rezervy byla 3 147 300 Kč, rezerva po změnách je 2 501 300 Kč. 
Rada obce projednala na svém jednání č. 117, dne 12.9.2022. 

 

Rozpočtové opatření č. 12/2022 upravuje: 

V příjmové části se příjmy upravují podle současného stavu plnění rozpočtu 
(navýšení o 180 tis. Kč).  

Ve výdajové části se navyšují částky za tisk Doberských listů (o 120 tis. Kč), na 
nákup stromů (o 180 tis. Kč) a na volby do zastupitelstva (o 310 tis. Kč)  

Původní výše rezervy byla 2 501 300 Kč, rezerva po změnách je 2 371 300 Kč.   
Rada obce projednala na svém jednání č. 119, dne 10.10.2022. 
 
 
Rozpočtové opatření č. 13/2022 upravuje: 
 
V příjmové části se příjmy upravují podle současného stavu plnění rozpočtu 
(příjem z daní 8 mil. Kč).  
 
Ve výdajové části se navyšují částky za navýšení smluvní ceny projektové 
dokumentace „Vodovodní a kanalizační řad ÚK 95u u Černého potoka“ (o 100 tis. 
Kč), a v kapitole „Veřejná zeleň“ (oprava zadní nápravy svozového vozu M27 250 tis. 
Kč). 
 
Původní výše rezervy byla 2 371 300 Kč, rezerva po změnách je 10 021 300 Kč.   
Rada obce projednala na svém jednání č. 1, dne 7.11.2022. 

 

Rozpočtové opatření č. 14/2022 upravuje: 
 
V příjmové i ve výdajové části průtokovou dotaci pro ZŠ od ministerstva 
školství ve výši 4 347 810 Kč.  
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Ve výdajové části upravuje kapitoly „Veřejné osvětlení“ (o 150 tis. Kč na 
výměnu svítidel za LED za dálnicí a u kostela) a „Veřejná správa“ (o 420 tis. Kč 
na nákup vybavení kanceláře místostarosty a NB pro nové radní). 
 
Původní výše rezervy byla 10 021 300 Kč, rezerva po změnách je 9 451 300 Kč.   
Rada obce projednala na svém jednání č. 2, dne 14.11.2022. 
 
 
č. 1/FV/3 
Projednání návrhu rozpočtu na rok 2023 
 
Členové FV byli přizváni k pracovnímu jednání ohledně projednání návrhu 
rozpočtu obce na rok 2023. Na jednání byli přítomni zastupitelé a zaměstnanci 
obce, kteří se na tvorbě rozpočtu podílejí. 
 
Návrh rozpočtu je rozdělen do dvou částí – příjmové a výdajové. Výdajová část 
se ještě dělí na výdaje běžné a kapitálové. 
 
Postupně byly projednány předpokládané příjmy a navrhované výdaje podle 
jednotlivých kapitol. Dále byl předložen návrh investičních a neinvestičních akcí. 
Podle předloženého návrhu jsou do rozpočtu zapojeny zůstatky minulých let ve výši 
25 mil. Kč a rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. 
 
Jednání skončeno v 18:45. 
 
Další jednání Finančního výboru se uskuteční podle potřeby. 
 

Zapsala: Drahomíra Gongolová  
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Usnesení z 1. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 21.11.2022 

 
 
č. 1/FV/2  
Rozpočtová opatření č. 11/2022 až 14/2022 

FV projednal rozpočtová opatření č. 11/2020 až 14/2022 a doporučuje ZO je vzít na 
vědomí. 

5-0-0 

 
č. 1/FV/3 
Návrh rozpočtu obce na rok 2023  
 

FV projednal návrh rozpočtu obce na rok 2023 a doporučuje ZO jej schválit. 

5-0-0 

 

 

Drahomíra Gongolová 
předsedkyně Finančního výboru 


