
Zápis z 3. jednání Finančního výboru ZO Dětmarovice 
konaného dne 29.05.2019 

 

Přítomni : Miluše Krůlová,  Ing. Miroslav  Kozel,  Mgr. Libor  Stáňa,    Ing. Drahomír Kryska, Ing.  Lumír  
Jendryščík, Martin Müller  

Hosté : Ing. Ladislav Rosman 

Omluven : Jaroslav Mana, Ing. Alan Franek 

Program jednání FV : 1. Zahájení jednání 
   2. Projednání závěrečného účtu obce Dětmarovice za rok 2018 
   3. Projednání podkladů pro schválení účetní závěrky obce za rok 2018 
   4. Kontrola vyúčtování poskytnutých dotací za rok 2018 
   5. Projednání výsledku hospodaření obce k 30.04.2019 
   6. Rozpočtové změny 
   7. Rozhodnutí o způsobu tvorby rozpočtu obce Dětmarovice pro rok 2020 
   8. Různé 
   9. Ukončení jednání 

 

1.  Zahájení a schválení programu 3. jednání FV : 

V úvodu starosta obce přivítal zúčastněné. Podotkl, že máme za sebou přezkum hospodaření prováděný 

zaměstnanci kraje, a že tento přezkum dopadl dobře. 

Přednesl, že v pátek 31.05.2019 dojde k předání stavby vybudované páteřní kanalizace v Koukolné. Další 

záležitostí je výstavba komunikace na parcele č. 1200. Tato záležitost se blíží k závěrečné kolaudaci. 

Upozornil, že při této akci vznikly nějaké vícepráce spojené s úpravami projektu. Dále máme už stavební 

povolení na kanalizaci na Olmovci. 

Dále starosta seznámil členy FV s postupem „nádstavbových“ projektů pro zkvalitnění života v obci. Co se 

týče odpočinkové plochy u řeky, jsme v kontaktu s povodím Odry, čekáme na průzkum dna řeky. Dále 

nadnesl myšlenku koupě pozemku na parc.č. 4395/6 a 4396/2 (celkem 6967 m2) za cenu 200,-/m2, což je 

velmi výhodná cena. Tato úvaha bude projednávána na ZO v červnu. Co se týče střelnice, hlukové zkoušky 

střelby dopadly hodně dobře a byla oslovena Policie ČR, zda by měli zájem o využívání tohoto prostoru. 

Přišlo z jejich strany zamítavé stanovisko, že zájem nemají a že výhledově má být vybudována střelnice 

v Karviné. Pokud by opravdu v blízkém okolí došlo k výstavbě podobného zařízení, asi by se upustilo od 

realizace této akce. Dále seznámil členy s postupem u akce Kořenová čistírna na Glembovci. Oslovili jsme 

majitele dotčených pozemků se zájmem o koupi. Za necelý 1 ha pozemku předběžně chtějí 250 tis. Kč. 

Odkup by se nejspíš schvaloval na ZO začátkem roku 2020.  

Dále informoval o situaci se získáváním prostředků na výstavbu Domova pro seniory. Pan starosta spolu 

s panem Ing. Jendryščíkem navštívili náměstka hejtmana MSK a zjišťovali možnosti získávání cizích zdrojů na 

tento projekt. Bylo nám sděleno, že by byla možnost získat prostředky z fondu MSK 50 tis.Kč/ lůžko a dále 

se chystá projekt Jessica na poskytování úvěrů s nulovým úrokem. K tomu budeme zjišťovat bližší 

informace. Chceme pozvat na ZO v červnu zástupce České spořitelny k předložení nabídky výhodného úvěru 

na financování této stavby. Uvažuje se, že další nabídky jiných bankovních ústavů by se nechaly zpracovat 

do září 2019, aby se mohlo v září 2019 na ZO rozhodnout, zda se bude akce realizovat či nikoliv.  

Také pan starosta nadnesl otázku stádia rozpracovanosti tzv. Zásad (strategie) rozvoje obce po roce 2018. 

Původně byla úvaha, že bude předloženo na ZO v červnu, ale teď je již zřejmé, že na tento termín se to 

nezvládne. K této záležitosti se vyjádřil i Ing. Jendryščík, že také zastává názor, že by se tento materiál měl 



dopracovat. Zazněl návrh vytvořit pracovní skupinu, která by se tomu věnovala a tyto zásady dotáhla do 

konce. Tento materiál FV vzal na vědomí. 

Dále zazněl dotaz ze strany paní Krůlové na úvahu stran vybudování mateřského centra v obci. Pan starosta 

objasnil stav v této záležitosti. Byla vyvinuta aktivita ze strany matek na mateřské dovolené, aby obec 

zařízení zřídila. Naskytla se možnost nájmu příhodných prostor, ale radní této úvaze nebyli nakloněni. Pak 

se vyjádřil pan ing. Jendryščík, že tento prostor už dříve navrhoval na zřízení obecního muzea, zda by se tato 

myšlenka nemohla zrealizovat. 

Námět pana Ing. Jendryščíka na úpravu pravidel na poskytování darů na ozdravné pobyty seniorů. V případě 

tak velkého zájmu, navrhuje zavést nějaké další podmínky, aby bylo uspokojeno více žadatelů. Paní Krůlová 

vyjádřila, že sociální komise tuto záležitost projednala a v září 2019 chce radě navrhnout úpravu zásad 

v bodě, že by se příspěvek poskytoval žadatelům jednou za dva roky. 

Dotaz Mgr. Stáni, zda je problém se seniortaxi. Pan starosta objasnil, že jsme nemohli vyhovět požadavku 

stávajícího poskytovatele služby na zvýšení ceny, proto tento podal výpověď a bylo vyhlášeno nové 

výběrové řízení. Nový provozovatel bude od 1.6.2019. 

Pan Ing.  Jendryščík se dotazoval, jaký byl náhled rady na jeho námět na vybudování pamětní desky k výročí 

17.listopadu. Pana starosta odpověděl, že radní této myšlence nejsou nakloněni. 

Bylo navrženo hlasování o schválení člena FV, který by vedl dnešní jednání, když nemá FV svého předsedu. 

Byla jednohlasně schválena paní Miluše Krůlová. 

Usnesení : 

Členové FV schvalují program 3. jednání Finančního výboru ZO. 

č. 1/3/2019 

HLASOVÁNÍ :   ANO : 6  NE :     0 ZDRŽEL SE :    0    

 

2. Projednání závěrečného účtu obce Dětmarovice za rok 2018 

Paní Krůlová se u závěrečného účtu pozastavovala nad výsledkem hospodaření příspěvkové organizace a 

navrhuje zjistit, proč škole zůstal tak velký hospodářský výsledek a navrhuje přesnější stanovení požadavků 

na příspěvek od zřizovatele v příštích letech. 

Usnesení : 

Členové FV doporučují ZO Dětmarovice schválení závěrečného účtu obce Dětmarovice za rok 2018 včetně 

zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2018, a to bez výhrad. 

č. 2/3/2019 

HLASOVÁNÍ :   ANO : 6  NE :    0  ZDRŽEL SE :  0 

 

3. Projednání podkladů pro schválení účetní závěrky obce Dětmarovice za rok 2018 

Usnesení : 

Členové FV doporučují ZO Dětmarovice schválení  účetní závěrky obce Dětmarovice za rok 2018 dle 

předložených materiálů. 

č. 3/3/2019 

HLASOVÁNÍ :   ANO : 6  NE : 0 ZDRŽEL SE :    0  



4. Kontrola vyúčtování poskytnutých dotací v roce 2018 

Byla provedena namátková kontrola využívání poskytnutých dotací v roce 2018, především těch, které 

schvalovalo ZO. Nebyly zjištěny závažnější nedostatky při plnění uzavřených smluv. U organizace TJ Sokol 

Dětmarovice bylo konstatováno, že nebyly použity finanční prostředky na všechny účely, které byly 

uvedeny v žádosti. Kanalizační přípojka se nerealizovala a zůstatek finančních prostředků se použil 

v souladu se žádostí na údržbu areálu (výměna laviček). 

 

5. Projednání výsledků hospodaření obce k 30.04.2019 

Usnesení : 

Členové FV doporučují ZO vzít na vědomí výsledky hospodaření obce k 30.04.2019. 

č. 5/3/2019 

HLASOVÁNÍ :   ANO : 6  NE :   0  ZDRŽEL SE :  0 

 

6. Rozpočtové změny 

Názor pana Ing. Kozla, aby po zkolaudování Komunikace na parcele č. 1200 došlo ke zhodnocení, z jakého 

důvodu došlo k tak výraznému navýšení ceny a vzniku nutnosti dodatků z důvodu víceprací.  

Návrh členů oslovit zkušeného zubaře, aby z hlediska své praxe odhadl hodnotu zařízení vybavení zubní 

ordinace. 

Usnesení : 

Členové FV doporučují ZO schválit upravený rozpočet a rozpočtové opatření č. 8 dle upraveného návrhu, a 

to ke dni 12.6.2019. 

 

č. 6/3/2019 

HLASOVÁNÍ :   ANO :   6  NE :    0  ZDRŽEL SE :   0  

 

7.  Rozhodnutí o způsobu tvorby rozpočtu obce Dětmarovice pro rok 2020 

Usnesení : 

Členové FV doporučují ZO schváli rozpočet pro rok 2020 dle varianty „A“ obecných pravidel a časového 

harmonogramu přípravy rozpočtu – Návrh rozpočtu na běžný kalendářní rok. 

č. 7/3/2019 

HLASOVÁNÍ :   ANO : 6  NE :   0  ZDRŽEL SE :  0 

 

8.    Různé 

K bodu „Nabídka České spořitelny“ – návrh pana Ing. Jendyščíka, aby nebyl na jednání ZO pozván 

k prezentaci nabídky zástupce České spořitelny ani jiného potenciálního zástupce bankovního ústavu. Návrh 

Ing. Kozla eventuální úvěr řešit až v případě získání dotace na budování Domova pro seniory. 

K bodu „Jednací řád finančního a kontrolního výboru“ nebyly žádné připomínky. 



Návrh pana Ing. Kozla, aby při realizaci oprav místních komunikací bylo důsledně dbáno při přípravě a 

realizaci na dodržování původního profilu komunikací. 

Na účast při kontrole prováděné kontrolním výborem dne 03.06.2019 byl ostatními členy navržen a 

schválen pan Ing. Kozel. 

 

 

Termín dalšího jednání FV 28.08.2019. 

 

Zápis vyhotovila : Ing. Radka Filipová 

Zápis schválil člen FV pověřený vedením dnešního jednání :  Miluše Krůlová 
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