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Zápis z 9. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 11.02.2016 

 

Přítomni:  Drahomíra Gongolová 

  Josef Karásek 

  Lukáš Vláčil   

  Tomáš Vojtovič   

  Lukáš Krupa 

Hosté:  Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru, 

  Jiří Carbol, starosta 

     

Jednání FV začalo na Obecním úřadě Dobrá v 16:00 hodin. 

 

Návrh pořadu jednání: 

1. Rozpočtové opatření č. 8/2015 

2. Fakturace občanského sdružení Dobrá 3000, o.s. obci Dobrá za opravu aleje na Vrchách -  ukončení  

3. Kontrola finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu obce cizím subjektům za rok 2015 

4. Různé 

Pořad jednání byl schválen  podle návrhu.        

            5-0-0 

  

č. 9/FV/1  Rozpočtové opatření č. 8/2015 

Členové FV byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 8/2015, které projednala rada obce na svém 
30. jednání 28.12.2015. V příjmové části rozpočtu  došlo k navýšení o 3 338 000 Kč, ve výdajové části 
se rozpočet zkrátil o 1 627 000 Kč  a rezerva se navýšila o 4 965 000 Kč. Celková výše rezervy se 
převedla na účet „Změna stavu prostředků na BÚ“ 

FV projednal rozpočtové opatření  č. 8/2015.        
            5-0-0 

             

č. 9/FV/2 Fakturace občanského sdružení Dobrá 3000, o.s. obci Dobrá za opravu aleje na Vrchách  

Na základě místního šetření bylo  zkontrolováno a doloženo fotodokumentací, že náhradní výsadba  
poškozeného úseku byla provedena.  
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FV projednal   žádost  sdružení Dobrá 3000 o.s. ze dne 17.12.2015 a doporučuje Obci Dobrá vyplatit 
pojistné plnění ve výši 18 905,-Kč.         
            

           4-0-1 

 

č. 9/FV/3  Kontrola finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu obce cizím subjektům za rok 2015 

Členové FV ve spolupráci s vedoucí finančního odboru provedli kontrolu finančních příspěvků, které 
byly poskytnuty v roce 2015 z rozpočtu obce spolkům a cizím subjektům. Kontrola byla zaměřena na 
to, zda čerpání příspěvků bylo v souladu s uzavřenými smlouvami. 

Vlastní organizace, tj. Základní škola Dobrá, příspěvková organizace, Mateřská škola, příspěvková 
organizace, Místní knihovna Dobrá, příspěvková organizace,  nebyly předmětem kontroly.   

O finanční příspěvek si v roce 2015 požádalo celkem 26 subjektů a všem žadatelům bylo vyhověno. 
Zastupitelstvem obce bylo schváleno poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu obce ve výši  
915 680 Kč, vyčerpáno bylo 910 587,40 Kč. 

Ke kontrole bylo předloženo celkem 26 žádostí o finanční příspěvek, 26 smluv o poskytnutí příspěvků, 
26 vyúčtování.  

Finanční příspěvky byly poskytnuty 14  organizacím a spolkům působícím na území obce, 7 cizím 
subjektům  a 5krát formou  daru.  

Všichni  žadatelé o finanční příspěvek předložili vyúčtování ve stanoveném termínu, u  příspěvků 
poskytnutých formou daru ( č. 20 – 24 seznamu přílohy) se vyúčtování nepředkládá. 

Vzhledem k množství materiálů bude FV v kontrole pokračovat na příštím jednání. 

 

č. 9/FV/4 Různé 

Starosta informoval členy FV o přípravách rozpočtu roku 2016, o investičních záměrech a o 
připravovaných investicích. 

Příští jednání finančního výboru se uskuteční 18.2.2016 v 16:00, kdy bude projednán návrh rozpočtu 
na rok 2016. 

 

Jednání FV skončeno v 18:10 hod. 

Zapsala: Drahomíra Gongolová  


