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Zápis z 1. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 19.11.2018 

Přítomni:  Drahomíra Gongolová 
  Josef Karásek 
  Filip Gongol 
  Petr Jursa 
  Čeněk Juřica 
Hosté:  Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru 
  Jiří Carbol, starosta 
 
Jednání začalo v 17:30 hodin. 
 
Návrh pořadu jednání: 
1. Informace o poslání finančního výboru (FV), jednací řád výborů 
2. Rozpočtová opatření č. 8 a č. 9 
3. Návrh rozpočtu na rok 2019 
4. Různé 
 
Pořad jednání byl schválen podle návrhu.       5-0-0
  
 

č. 1/FV/1 Informace o poslání FV a jednací řád výborů 

Předsedkyně FV seznámila členy s posláním, úkoly a pravomocemi FV. Dále členové FV obdrželi 
jednací řád výborů a projednali jej.  

 

č. 2/FV/1  Rozpočtová opatření č. 8/2018 a č. 9/2018 

Vedoucí finančního odboru OÚ Dobrá paní Kolková podala vysvětlení pojmu „rozpočtové opatření“ a 
vysvětlení k rozpočtovým změnám prováděným v rozpočtu. 

-  č. 8/2018 projednala rada obce na svém  jednání 10.09.2018.  
 
Rozpočtové opatření č. 8/2018 upravuje v příjmové části rozpočtu příjem ZŠ na úhradu nákladů na 
opravy vstupních prostor budovy ZŠ. 
Ve výdajové části se navyšuje kapitola „Silnice“ na dofinancování rekonstrukce a výstavbu 
zpevněných ploch kolem OÚ. Dále jsou výdaje navýšeny o neinvestiční dotace organizacím: Face 2 
face a Slezské diakonii Český Těšín.  Kapitola „Veřejné osvětlení“ je navýšena o částku na veřejné 
osvětlení u nádraží. 
V příjmech i výdajích je rozpočtována neinvestiční dotace pro ZŠ v rámci operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání, dotace na volby do zastupitelstev obcí a částečně také dotace na mzdy 
pracovníků z úřadu práce. Kapitola „Hudební činnost“ je navýšena o příjmy z reklam na Velkou 
doberskou, které jsou zapojeny do výdajů na akci. 

 Podle návrhu RO č. 8/2018 se navyšují příjmy o 3 618 010 Kč, výdaje o 3 799 210 Kč, rezerva se 
poníží o 181 200 Kč. 
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-  č. 9/2018 projednala rada obce na svém  jednání 19.11.2018.  
 
Rozpočtové opatření č. 9/2018 upravuje v příjmové části rozpočtu příjem z DPH, dotaci z úřadu 
práce a dotaci pro MŠ z operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání. 

 Kapitola „Silnice“ se navyšuje z důvodu nákladů na opravy místních komunikací.  Kapitola "Péče o 
vzhled obcí a veřejnou zeleň" se navyšuje průběžně na mzdy pracovníků z úřadu práce, na které je 
obci poskytována úřadem práce dotace. 

Konzultační a poradenské služby v kapitole "Veřejná správa“ jsou navýšeny z důvodu zavedení 

GDPR.  
  Kapitoly - "Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků", "Veřejné osvětlení" a „Sběr a svoz 

komunálních odpadů“, stejně jako položky „úroky a splátky úvěru“ dorovnávají aktuální čerpání 
rozpočtu. 

"Převody vlastním fondům " – jedná se o převod do fondu oprav vodovodů a kanalizací.  
 

Podle návrhu RO č. 9/2018 se navyšují příjmy o 3 994 500 Kč, výdaje o 2 999 500 Kč, rezerva se 
navýší o 995 000 Kč. 
 
FV projednal rozpočtová opatření č. 8/2018 a č. 9/2018 a doporučuje ZO ke schválení.  
            5-0-0 

 

č. 3/FV/1   Návrh rozpočtu na rok 2019 

Vedoucí finančního odboru OÚ Dobrá paní Kolková podala obecnou informaci  o tvorbě rozpočtu a o 
tom, jaké  práce nyní probíhají na přípravě rozpočtu na rok 2019. 

 

č. 4/FV/1   Různé 

V bodě „Různé“ starosta obce Ing. Carbol podrobně seznámil členy s plánem investičních akcí a oprav 
a zodpověděl  jejich dotazy. 

 
Zapsala: Drahomíra Gongolová  


