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Zápis ze 26. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 29.08.2022 

Přítomni:  Drahomíra Gongolová 
  Filip Gongol  

Čeněk Juřica  
Petr Jursa 

  Josef Karásek 
    
Materiály k jednání byly všem členům finančního výboru zaslány předem elektronickou poštou, 
jednání proběhlo online. 
 
Návrh pořadu jednání: 
1. Rozpočtová opatření č. 8/2022 až 10/2022 
2. Různé 

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

 
č. 26/FV/1 Rozpočtová opatření č. 8/2022 až 10/2022 
Rozpočtové opatření č. 8/2022 upravuje ve výdajové části  
kapitoly „Nebytové hospodářství“ a „Vnitřní správa“ kdy plánovaný nákup vozidla pro rozvoz obědů 
se odkládá a částka se převádí na náklady na bezbariérový přístup v budově OÚ. 
 
Výše rezervy 1 139 200 Kč se po změnách nemění. 
 
Rada obce projednala na svém jednání č. 110, dne 20.06.2022. 

Rozpočtové opatření č. 9/2022 upravuje v příjmové části příjem z DPH a příjem kompenzačního 
bonusu (covid-19), příjmy se tak navyšují celkem o 3 008 100 Kč,  
ve výdajové části kapitolu "Ostatní záležitosti komunálních služeb a územního rozvoje" (akce Veřejné 
WC) a kapitolu "Veřejná zeleň" (mzda řidiče a VP pracovníků), výdaje se tak navyšují celkem o 
750 000 Kč. 

Původní výše rezervy byla 1 139 200 Kč, rezerva po změnách je 3 397 300 Kč.   
 
Rada obce projednala na svém jednání č. 113, dne 27.07.2022. 

Rozpočtové opatření č. 10/2022 upravuje v příjmové i výdajové části rozpočtu příjem dotace od 
Ministerstva kultury pro knihovnu,  
ve výdajové části kapitolu „Základní školy“ opravy a údržba z důvodu výměny osvětlení, vyrovnání 
podlah a dalších úpravy v prostorách ZŠ dříve využívaných MŠ. 
 
Původní výše rezervy byla 3 397 300 Kč, rezerva po změnách je 3 147 300 Kč.   
 
Rada obce projednala na svém jednání č. 114, dne 15.08.2022. 

 

č. 26/FV/2 Různé 
V závěru jednání předsedkyně finančního výboru všem poděkovala za práci pro obec, za výbornou 
spolupráci ve volebním období 2018–2022 a popřála dobré zdraví a úspěchy v osobním životě. 
 

Zapsala: Drahomíra Gongolová  
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Usnesení ze 26. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 29.08.2022 

 
 
č. 26/FV/1 
Rozpočtová opatření č. 8/2022 až 10/2022 

FV projednal rozpočtová opatření č. 8/2020 až 10/2022 a  

doporučuje ZO je vzít na vědomí. 

5-0-0 

 

 

Ing. Drahomíra Gongolová 
předsedkyně Finančního výboru 


