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Zápis z 10. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 24.02.2020 

Přítomni:  Drahomíra Gongolová 
  Petr Jursa 
  Čeněk Juřica  

Josef Karásek 
Omluven: Filip Gongol 
Hosté:  Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru 
   
Jednání začalo v 15:30 hodin. 
 
Návrh pořadu jednání: 

1. Kontrola finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu obce cizím subjektům za rok 2019, 
pokračování v kontrole. 

Pořad jednání byl schválen podle návrhu.         4-0-0 
            

č. 10/FV/1  
Kontrola finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu obce cizím subjektům za rok 2019, 
pokračování v kontrole 

Členové FV ve spolupráci s vedoucí finančního odboru pokračovali v kontrole dokladů k finančním 
příspěvkům, které byly poskytnuty v roce 2019 z rozpočtu obce spolkům a jiným subjektům.  

Nejprve se vrátili k níže uvedeným subjektům, u nichž byly zjištěny nedostatky a které byly vyzvány 
k nápravě do 24.02.2020. Jednalo se o: 

č. 1 – TJ Sokol Dobrá, z.s., 
č. 2 – Junák – český skaut, středisko Doberčata, 
č. 5 – Maminky, z.s., 
č. 7 – ZO Český zahrádkářský svaz Dobrá, 
č. 8 – JK Moravian, 
č. 11 – Myslivecký spolek Vrchy, 
č. 12 – LMK, 
č. 20 – Žirafa - Integrované centrum Frýdek-Místek (dotace organizacím mimo obec Dobrá). 
 
Subjekty  č. 2, 5, 7, 8, 11, 12 a 20 ve stanoveném termínu předložily  požadované doklady, které 
členové FV zkontrolovali a konstatovali, že jsou v pořádku. 
 
Subjekt č. 1 TJ SOKOL Dobrá, z.s. použil částku 11 142, 75 Kč na činnost, která nebyla předmětem 
smlouvy, a proto je vyzván ke vrácení této částky do rozpočtu obce.  
 

Členové finančního výboru následně pokračovali v kontrole dalších subjektů, jejichž kontrola nebyla 
dokončena na předchozím jednání dne 17.2.2020.  

Byly zjištěny nedostatky u těchto subjektů: 

č. 3 – SH ČMS SDH Dobrá, p.s.  
č. 14 – Charita Frýdek-Místek  
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Uvedeným  subjektům se stanovuje lhůta pro odstranění nedostatků do středy 26.02.2020. 

4-0-0 
 
Další jednání Finančního výboru se uskuteční v pondělí 02.03.2019.  
 

Jednání skončeno v 17:00 hodin 

 

Zapsala: Drahomíra Gongolová  
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Usnesení z 10. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 24.02.2020 

 
č. 10/FV/1  
Kontrola finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu obce cizím subjektům za rok 2019, 
pokračování v kontrole 

a) Subjekty  č. 2, 5, 7, 8, 11, 12, 20 předložily  požadované doklady ve stanoveném termínu. 
 
b) Subjekt č. 1 TJ SOKOL Dobrá, z.s. použil částku 11 142, 75 Kč na činnost, která nebyla předmětem 
smlouvy, a proto je vyzván ke vrácení této částky do rozpočtu obce.  
 
c) Byly zjištěny nedostatky u těchto subjektů: 

č. 3 – SH ČMS SDH Dobrá, p.s.  
č. 14 – Charita Frýdek-Místek.  
Uvedeným  subjektům se stanovuje lhůta pro odstranění nedostatků do středy 26.02.2020. 

4-0-0 
 

 

Ing. Drahomíra Gongolová 
předsedkyně finanční výboru ZO 

 

 


