
Zápis ze 8. jednání Finančního výboru ZO Dětmarovice 
konaného dne 16.09.2020 

 

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

Hosté : Václav Kyjonka, Hubert Filip 

Omluven : Ladislav Rutka 

Program jednání FV : 1. Zahájení jednání 
   2. Plnění programu rozvoje obce v roce 2020 
   3. Projednání výsledku hospodaření obce k 31.08.2020 
   4. Srovnání daňových příjmů obce k 31.08. let 2019 a 2020 
   5. Rozpočtové změny 
   6. Různé 
   7. Ukončení jednání 
    
 

1.  Zahájení a schválení programu 8. jednání FV : 

Předsedkyní finančního výboru byli jako ověřovatelé zápisu určeni Ing. Miroslav Kozel, Mgr. Libor Stáňa. 

Usnesení : 

Členové FV schvalují program 8. jednání finančního výboru ZO. 

č. 1/8/2020 

HLASOVÁNÍ :   ANO : 8  NE :      0  ZDRŽEL SE :   0     

 

2. Plnění programu rozvoje obce v roce 2020 

Předsedkyně FV poprosila pana Kyjonku a pana Filipa, aby seznámili FV s plněním investičních akcí v r. 2020.  

- Chodník v Koukolné – máme schválenou dotaci, ale k uzavření smlouvy o dotaci musíme splnit ještě 

nějaké podmínky, tato akce by měla být dokončena do konce roku 2020, 

- Výstavba vodovodů – máme přiznanou dotaci, také se musí splnit nějaké podmínky, aby mohla být 

uzavřena smlouva o dotaci. 1. úsek vodovodu bude realizován do konce roku 2020. Ostatní 3 

vodovody budou realizovány v následujících letech, každý rok jeden, čekáme na stavební povolení, 

- Kanalizace na Olmovci – dotace je přiznána, po splnění požadovaných podmínek bude vydáno 

rozhodnutí, 

- Kanalizace Koukolná – stavba je hotová, zažádali jsme o zahájení zkušebního provozu, které má 

nastat do konce 09/2020, 

- Elektronický docházkový systém je nainstalovaný – platba bude provedena až po doladění provozu, 

Projekt na elektro rekonstrukci budovy OÚ je ve fázi rozpracovanosti, bude do konce roku 2020, 

- Projekt odkanalizování  obce střed  je před zahájením územního řízení, čekáme na stanoviska SM 

VaKu, předpoklad nákladů na realizaci cca 100 mil. Kč bez DPH, 

- Stavba domova pro seniory – zpoždění při realizaci cca 1 měsíc, stále předpoklad do konce roku 

2020 hotová hrubá stavba pod střechou s okny a po novém roce úprava vnitřních prostor, získaná 

dotace ve výši 65 % uznatelných nákladů (35,431 mil. Kč), do konce roku prostavíme cca 25 mil. Kč, 

- Parkovací plocha v centru obce - projekt hotov, čeká se na stavební povolení MMK, 

- Zateplení budovy dělnického domu – žádost o dotaci podána, 



- Sportovní hala – projekt hotov, čeká se na vydání stavebního povolení stavebním úřadem 

Dětmarovice, žádost o dataci je podána, do konce listopadu 2020 má být znám výsledek, 

- Odpočinková plocha v centru obce – práce na demolici pokračují, stavba je zdemolovaná, dováží se 

hlína, práce mají být hotovy do konce 09/2020, vyjde na cca 700 tis. Kč a cca 250 tis.Kč za sanaci 

havárie, kdy je hlášeno jako škodní událost, projekt se zpracovává,   

- Technické oddělení sálu motorestu Koukolná  bude přesunuto na rok 2021, 

- Výstavba studny na zálivku na SK – stavební povolení je, stavba se nejspíš bude realizovat v roce 

2021, 

- Přístřešek u motorestu je hotov, 

- Nová akce kolumbárium a koupě budovy č.p. 364 je v rámci rozpočtových opatření na ZO 09/2020. 

Usnesení : 

Členové FV berou na vědomí informace o plnění programu rozvoje obce. 

č. 2/8/2020 

HLASOVÁNÍ :   ANO : 8  NE :    0   ZDRŽEL SE :  0 

 

3. Projednání výsledku hospodaření obce k 31.08.2020 

K 31.08.2020 je na účtu obce zůstatek cca 80 mil. Kč. 

Návrh úpravy rozpočtu v oblasti investic na prosincové zastupitelstvo 2020 dle skutečného předpokladu 

čerpání, aby rozpočet odpovídal lépe skutečnosti. 

Usnesení : 

Členové FV doporučují ZO vzít na vědomí výsledky hospodaření obce k 31.08.2020. 
 
č. 3/8/2020 

HLASOVÁNÍ :   ANO : 8  NE :     0  ZDRŽEL SE :     0 

 

4. Srovnání daňových příjmů obce k 31.08. let 2019 a 2020 

Z předloženého materiálu vyplývá, že výpadek daňových příjmů k 31.8.2020 proti roku 2019, byl pokryt 

jednorázovým nenávratným příspěvkem ze SR pro tento účel, který jsme obdrželi ve výši 5,297 mil. Kč. 

Propad příjmů ze sdílených daní celkově za rok 2020 je u naší obce odhadován ve výši cca 10 mil. Kč. 

Usnesení : 

Členové FV doporučují ZO vzít na vědomí srovnání daňových příjmů obce k 31.08. let 2019 a 2020 

 
č. 4/8/2020 

HLASOVÁNÍ :   ANO : 8  NE :    0  ZDRŽEL SE :     0 

 

5. Rozpočtové změny 

Předsedkyně seznámila s návrhem rozpočtových opatření. 

Usnesení : 

Členové FV doporučují ZO  schválit rozpočtové opatření č. 11 
 



č. 5/8/2020 

HLASOVÁNÍ :  ANO : 8  NE :    0  ZDRŽEL SE :  0 

 

6. Různé 

Navýšení poplatku za odvoz komunálního odpadu od roku 2021 

Na červencové radě bylo ZO doporučeno schválit návrh zpracovaný starostou obce. Dále se projednával 

protinávrh, který na ZO přednese Mgr. Branny. Finanční výbor ocenil práci Mgr. Branneho.  

Usnesení :  

č. 6/8/2020 

Členové FV doporučují ZO schválit variantu č. 2 předloženého protinávrhu Mgr. Branneho.  

HLASOVÁNÍ :   ANO : 6  NE :    2 ZDRŽEL SE :  0 

 

Návrh Ing. Kozla investovat v příštích letech do sečení trávy u okrajů silnic v odlehlejších lokalitách obce 

případně dodavatelskou firmou. Další návrh Ing. Jendryščíka pro rok 2021 na rozpočtování položky údržby 

na OdPa 3632 Pohřebnictví. 

Usnesení : 

č. 7/8/2020 

Členové FV doporučuji při sestavování rozpočtu na rok 2021 navýšit prostředky na výdaje spojené s údržbou 

zeleně kolem cest v obci a na údržbu areálu hřbitova. 

HLASOVÁNÍ :   ANO : 8  NE :    0 ZDRŽEL SE :  0 

 

 

Termín dalšího jednání FV 02.12.2020.   

 

Ověřovatel zápisu :  Ing. Miroslav Kozel, v.r.     Mgr. Libor Stáňa, v.r. 

Zápis vyhotovila : Ing. Radka Filipová, v.r. 

Zápis schválila předsedkyně FV :  Miluše Krůlová, v.r. 

 



Prezenční listina finančního výboru zastupitelstva obce 

Dětmarovice 

 

 

 
konaného dne : 16.09.2020 

 

 

Jméno a příjmení:      podpis: 

 

Miluše Krůlová      PŘÍTOMNA 

 

Ladislav Rutka      OMLUVEN 

 

Ing. Miroslav Kozel      PŘÍTOMEN 

 

Mgr. Libor Stáňa      PŘÍTOMEN 

 

Ing. Drahomír Kryska       PŘÍTOMEN 

          

Ing. Alan Franek      PŘÍTOMEN 

 

Ing. Lumír Jendryščík                           PŘÍTOMEN 

 

Jaroslav Mana       PŘÍTOMEN 

   

Martin Müller                  PŘÍTOMEN 

 

 
 

Zapisovatelka: 

 

Ing. Radka Filipová      PŘÍTOMNA 

 

 

 

Hosté: 

 

Václav Kyjonka      PŘÍTOMEN 

 

Hubert Filip       PŘÍTOMEN 
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