
Zápis č. 16/17 z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 6.3.2017 

 

Přítomni:  

Jiří Kaňok 

Magda Otčenášková 

Ing. Ludmila Baranová 

Ing.Jan Krupa 

Marcel Bednář 

 

Za OÚ Dobrá: 

Jana Kolářová 

 

Jednání započalo v 16:00 hod. Žádný s členů KV nevznesl jakoukoliv námitku proti svolání 

jednání KV. Nikdo ze členů KV neměl připomínky k poslednímu zápisu z jednání, které 

proběhlo dne 6.2.2017. 

 

Předseda Jiří Kaňok navrhnul tento pořad jednání: 

1) Zpráva z úseku výběru místních poplatků 

2) Projednání zápisů z jednání RO 

3) Projednání materiálů pro jednání ZO Dobrá 

 

Pořad jednání byl schválen 5-0-0. 

 

Ad. 1) Paní Jana Kolářová přednesla zprávu o výběru místních poplatků za rok 2016. Nikdo 

z přítomných neměl připomínky. 

 

Usnesení KV č. 16/17/1 
KV bere na vědomí zprávu o výběru místních poplatků za rok 2016 
Schváleno 5-0-0. 

 
Ad. 2)  Jednání rady obce – pan Jiří Kaňok seznámil členy KV s rozhodnutím RO Dobrá o 

vypracování vysvětlení týkající se bodu jednání rady obce č.80 – vrácení části dotací  a také 

vypracování návrhu řešení nevyplácení sociální výpomoci občanům. 

Dále byly projednány ostatní body jednání RO obce Dobrá. 

 

Usnesení KV č. 16/17/2 

KV bere na vědomí  zápisy z jednání RO. 

Schváleno 5-0-0. 

 

Ad. 3) Byly projednány materiály ke 12. jednání ZO Dobrá, především územní plán obce 

Dobrá. 

 

Usnesení KV č. 16/17/3 
KV bere na vědomí materiály pro 12.jednání ZO Dobrá. 

 

Schváleno 5-0-0. 

Příloha:  Zpráva - Místní poplatky pro rok 2016 
 

Zapsala: Ing. Ludmila Baranová          Kaňok Jiří vr. 

                                                                                                           předseda K 



Obec Dobrá, Finanční odbor  
 
Zpráva pro kontrolní výbor 
 
Pro kontrolní výbor předkládá : Jana Kolářová, referent  fin. odboru 

 

 

Místní poplatky pro rok 2016 
(dle Obecně závazné vyhlášky č. 5/2014, o místních poplatcích, Obecně závazné vyhlášky 

č. 3/2015,  dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a dle zákona 280/2009 Sb, 

Daňový řád) 

 

Místní poplatek ze psů  
Celkem bylo evidováno 471 poplatníků (držitelů psů), z toho bylo 5 poplatníků osvobozeno 

od poplatku ze psů, a to z důvodu vlastnictví loveckého psa, 

a 1 poplatník osvobozen na základě rozhodnutí soudu o přidělení III. stupně závislosti – 

- osoba s těžkým zdravotním postižením. 

Počet psů 508. 

 

Celkem bylo vybráno na tomto místním poplatku Kč 52.219,-. 

 

Nedoplatek (dluh) nebyl k 31.12.2016 žádný. 

 

Přeplatek činil k 31.12.2016 – Kč 876,-. Přeplatek vzniká odhlášením psa v průběhu roku.  

 

Místní poplatek z odpadů   
Celkem bylo vybráno na tomto místním poplatku Kč 1.135.962,-. 

 

K 01.01.2016 byl nedoplatek (dluh) – Kč 6.160.- . V průběhu roku 2016 byl splacen tento 

dluh ve výši 3.080,- Kč. 

 

Nedoplatek (dluh) činil k 31.12.2016 – Kč 3.080,-. 

Poplatek neuhradilo 5 osob, všichni byli upomínáni. 

 

Přeplatek činil ke konci roku 2016 – Kč 23.444,-. Přeplatek vzniká úmrtím nebo změnou 

trvalého bydliště poplatníků v průběhu roku. Po 6 letech, pokud si občané nebo dědici 

nepožádají o vrácení tohoto přeplatku, připadne obci.  

Přeplatek byl vrácen 8 osobám ve výši Kč 1.337,-. 

 

Místní poplatek ze vstupného  
Celkem bylo vybráno na tomto místním poplatku Kč 33.603,-. 

 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 
Celkem bylo vybráno na tomto místním poplatku Kč 40,-. 

 

Dobrá   2.3.2017                  Jana Kolářová 

 

 


