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Zápis ze 25. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 08.06.2022 

Přítomni:  Drahomíra Gongolová 
  Čeněk Juřica  

Petr Jursa 
Omluveni: Josef Karásek 
  Filip Gongol  
Hosté: Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru   
 
Materiály k jednání byly všem členům finančního výboru zaslány předem elektronickou poštou. 
 
Návrh pořadu jednání: 
1. Návrh závěrečného účtu za rok 2021 včetně příloh, Zpráva o inventarizaci, Zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 
2. Rozpočtová opatření č. 4/2022 a 5/2022 
 

Pořad jednání byl schválen podle návrhu.         3-0-0 
            

č. 25/FV/1  
Návrh závěrečného účtu za rok 2021 včetně příloh, Zpráva o inventarizaci, Zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 
 
Členové FV projednali návrh závěrečného účtu obce Dobrá za rok 2021. Obsahem jsou údaje 
o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, o financování (zapojení 
vlastních úspor a cizích zdrojů), stavy a obraty na bankovních účtech, peněžní fondy informativně, 
údaje o hospodaření s majetkem. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke 
státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, obcí, státním fondům a vnitřní převody. 
 
Dále jsme byli seznámeni se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce ke dni 31.12.2021. 
Přezkoumání provedli pracovníci Krajského úřadu MSK dne 2.5.2022 a zpráva auditorů konstatuje, že 
v hospodaření obce nebyly shledány žádné nedostatky.  
 
Návrh závěrečného účtu včetně příloh, Zpráva o inventarizaci a Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2021, byly v souladu se zákonem o obcích a o rozpočtových pravidlech 
vyvěšeny na úřední desce dne 22.05.2022 na dobu 15 dnů. 

Dotazy k tomuto bodu nebyly.  

č. 25/FV/2 
Rozpočtová opatření č. 3/2022 až 7/2022 

Rozpočtové opatření č. 3/2022 upravuje ve výdajové části  
kapitolu „Základní škola“ opravy dle investičního plánu na rok 2021 – nejnižší vysoutěžená cena byla 
vyšší, než bylo stanoveno v rozpočtu stavby (2,3 mil. Kč), navýšení o 350 tis. Kč, 
kapitolu „Ostatní záležitosti komunálních služeb a územního rozvoje“ veřejné WC – navýšení o 1,4 
mil. Kč, ve schváleném rozpočtu 1,3 mil. Kč nebyly zahrnuty náklady na zdravotechniku, 
elektroinstalaci, vzduchotechniku, terénní úpravy a dešťovou kanalizaci 
 
Původní výše rezervy byla 6 585 500 Kč, rezerva po změnách je 4 705 500 Kč. 
 
Rada obce projednala na svém jednání č. 103, dne 21.3.2022. 
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Rozpočtové opatření č. 4/2022 upravuje ve výdajové části kapitolu „Bytové hospodářství“ o částku 50 
tis. Kč – vizualizace Komunitní dům pro seniory, a v kapitole „Humanitární pomoc“ o částku 300 tis. 
Kč na pomoc Ukrajině, schváleno zastupitelstvem 

Původní výše rezervy byla 4 705 500 Kč, rezerva po změnách je 4 355 500 Kč.   
 
Rada obce projednala na svém jednání č. 104, dne 28.3.2022. 

Rozpočtové opatření č. 5/2022 upravuje ve výdajové části kapitolu „Silnice“ navýšení ceny na opravu 
mostu přes řeku Morávku a příspěvku na provoz veřejné silniční dopravy, 
kapitolu „Sportovní zařízení v majetku obce“ nákup hnojiva pro hřiště Sparta, opravy po vandalismu 
na víceúčelovém hřišti (ničení zařízení WC), 
kapitolu „Nebytové hospodářství“ – bezbariérový přístup v budově OÚ (administrace projektu výběru 
zhotovitele), 
Kapitolu „Vnitřní správa“ – stravenkový paušál, oprava správnosti zařazení 
 
Původní výše rezervy byla 4 355 500 Kč, rezerva po změnách je 1 423 500 Kč.   
 
Rada obce projednala na svém jednání č. 106, dne 20.4.2022. 

 

Rozpočtové opatření č. 6/2022 upravuje v příjmové části transfer – kompenzační bonus na rok 
2022 (Covid 19) a průtokovou dotaci pro ZŠ Dobrá od MSK na rekonstrukci odborných tříd. 
Původní výše rezervy byla 1 423 500 Kč Kč, rezerva po změnách je 1 639 200 Kč.   

 
Rada obce projednala na svém jednání č. 107, dne 16.5.2022. 
 
 

Rozpočtové opatření č. 7/2022 upravuje ve výdajové části kapitolu „Nebytové hospodářství“ 
z důvodu změny rozsahu prací na projektu Obecní dům dojde k navýšení ceny studie úprava 
dokumentace pro územní rozhodnutí (pasivní stavba), 
kapitola „Ostatní finanční operace“ splátky úroků z úvěrů nebyly rozpočtovány v dostatečné 
výši. 
 
Původní výše rezervy byla 1 639 200 Kč, rezerva po změnách je 1 139 200 Kč.   

 
Rada obce projednala na svém jednání č. 108, dne 30.5.2022. 
 
Paní Kolková zodpověděla dotazy: 
- ohledně navýšení splátek úroků – vzhledem k proměnlivosti úrokových sazeb dochází ke zvýšení, 
- ničení majetku na víceúčelovém hřišti, 
- kompenzační bonus – dorovnání nákladů obce státem v souvislosti s Covid 19. 
 
Další jednání Finančního výboru se uskuteční podle potřeby. 
 

Zapsala: Drahomíra Gongolová  
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Usnesení ze 25. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 08.06.2022 

 
č. 25/FV/1  
Návrh závěrečného účtu za rok 2021 včetně příloh, Zpráva o inventarizaci, Zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 
 

FV projednal návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 vč. příloh, Zprávu o inventarizaci, Zprávu o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 a 

doporučuje ZO je schválit. 

3-0-0 

 
č. 25/FV/2 
Rozpočtová opatření č. 3/2022 až 7/2022 

FV projednal rozpočtová opatření č. 3/2020 až 7/2022 a  

doporučuje ZO je vzít na vědomí. 

3-0-0 

 

 

Ing. Drahomíra Gongolová 
předsedkyně Finančního výboru 


