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Zápis ze 20. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 28.02.2018 

Přítomni:  Drahomíra Gongolová 
  Josef Karásek 
  Tomáš Vojtovič  
  Lukáš Krupa,  

Lukáš Vláčil 
Hosté:  Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru 
   

Návrh pořadu jednání: 

1. Rozpočtová opatření č. 11/2017, 1 – 3/2018 
 

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

 
Materiály ke 20. jednání byly zaslány předsedkyní FV členům předem prostřednictvím elektronické 
pošty.  
 

č. 20/FV/1   Rozpočtová opatření č.  11/2017 a 1 – 3/2018 

Od posledního jednání finančního výboru byla radou obce projednána  tato rozpočtová opatření:  

Rozpočtové opatření č. 11/2017, kdy  se  navyšuje rozpočet v příjmové části o 5 084,4 tisíc Kč, ve 
výdajové části  o 1 302,4  tisíc Kč. Rezerva se navýší o 3 782 tisíc Kč.   
 
Zdůvodnění podala vedoucí finančního odboru:  
Rozpočtové opatření č. 11/2017 upravuje daňové příjmy podle skutečného plnění  a dotace na 

činnost jednotek SDH, dotaci pro Základní školu a dotaci z úřadu práce na veřejněprospěšné 

pracovníky.  Ve výdajové části rozpočtu se upravují náklady dle skutečných i očekávaných plnění do 

konce roku 2017. 

Rozpočtové opatření č. 1/2018, kdy   se  navyšuje rozpočet v příjmové části o 215 tisíc Kč a ve 
výdajové části  o 238 tisíc Kč. Rezerva se pokrátí o 23 tisíc Kč.   
 
Zdůvodnění: 
Rozpočtové opatření č. 1/2018 upravuje výdaje z rozpočtu obce o neinvestiční dotace organizacím : 

Letečtí modeláři, ZO Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín a převod dotace pro Místní knihovnu 

Dobrá od Moravskoslezského kraje.  

Rozpočtové opatření č. 2/2018,  kdy   se  navyšuje rozpočet v příjmové i výdajové části   o 64,72 tisíc 
Kč.  
 
Zdůvodnění: 
Rozpočtové opatření č. 2/2018  upravuje rozpočet v souvislosti s přípravami  na volby prezidenta 

České republiky v roce 2018. 
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Rozpočtové opatření č. 3/2018,  kdy   se  navyšuje rozpočet ve výdajové části   o 86 tisíc Kč. Rezerva 
se pokrátí o tuto částku. 
 
Zdůvodnění: 
Rozpočtové opatření č. 3/2018  upravuje výdaje z rozpočtu obce na již schválené neinvestiční dotace, 

dar a nákup pozemku.  

FV projednal rozpočtová opatření č. 11/2017, 1 – 3/2018 a doporučuje ZO tato rozpočtová opatření 
vzít na vědomí. 

5-0-0 

 
Zapsala: Drahomíra Gongolová  


