
Zápis z 1. zasedání Finančního výboru ZO Dětmarovice 
konaného dne 15.02.2023 

 

Přítomni : Ing. Martin Krůl, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Drahomír Kryska, Jaroslav Mana, Ing. Martin Pasz, 
Ing. Ondřej Menšík, Ing. Libor Tannhäuser  

Hosté : Ing. Ladislav Rosman 

Omluven : Ing. Kateřina Trombalová, Ing. Tomáš Lejsal 

Program jednání FV : 1. Zahájení zasedání 
   2. Plán práce výboru na rok 2023 
   3. Projednání výsledků hospodaření obce k 31.12.2022 
   4. Rozpočtová opatření 
   5. Dotace a dary organizacím pro rok 2023 
   6. Různé 
   7. Ukončení jednání 
    

1.  Zahájení a schválení programu 1. zasedání FV  

Na úvod pan starosta přivítal všechny zúčastněné členy a uvedl dvě věci, které nebyly uvedeny v programu, 

ale chtěl s nimi seznámit členy FV, že budou projednávány na nadcházejícím zasedání ZO. Viz. bod č. 6 Různé.  

Ověřovatelem zápisu byl stanoven Jaroslav Mana. 

Usnesení : 

č. 1/1/2023 

Členové FV schvalují program 1. zasedání finančního výboru ZO. 

HLASOVÁNÍ :   ANO : 7  NE :     0  ZDRŽEL SE :       0 

 

2. Plán práce výboru na rok 2023 

Návrh předsedy FV o doplnění plánu práce FV o kontrolu vybrané položky rozpočtu obce. 

Na příští zasedání FV by byla na programu Analýza smluv a spotřeby elektrické energie a plynu odběrných 

míst obce. Členové výboru si schválili plán práce. 

Usnesení : 

č. 2/1/2023 

Členové FV doporučují ZO schválit plán práce výboru pro rok 2023. 

HLASOVÁNÍ :  ANO : 7  NE :     0  ZDRŽEL SE :       0 

 

3. Projednání výsledků hospodaření obce k 31.12.2022 

Byla diskuze k pohybu na jednotlivých položkách v průběhu roku. 

Usnesení: 

č. 3/1/2023 

Členové FV doporučují ZO vzít na vědomí výsledky hospodaření obce k 31.12.2022.  

HLASOVÁNÍ :   ANO :    7  NE :     0    ZDRŽEL SE : 0 



4. Rozpočtová opatření 

Předseda FV poukázal na způsob sestavování návrhu rozpočtu a k tomuto navrhl přijetí doporučujícího 

usnesení pro vedení obce. 

Usnesení: 

č. 4/1/2023 

Členové FV doporučují vedení obce, aby při sestavování  návrhu rozpočtu zohlednilo všechny plánované 
investiční výdaje, včetně těch, o kterých je známo, že budou převedeny z předchozího roku. 

HLASOVÁNÍ :   ANO : 7  NE :     0  ZDRŽEL SE :     0 

 
Členové FV doporučují ZO schválit rozpočtové opatření č. 3 dle předloženého návrhu. 
 
HLASOVÁNÍ :   ANO : 7  NE :     0  ZDRŽEL SE :     0 

 

5. Dotace a dary organizacím pro rok 2023 

Usnesení: 

č. 5/1/2023 

Členové FV doporučují ZO schválit dotace dle návrhu rady obce. 

HLASOVÁNÍ :   ANO : 7  NE :     0  ZDRŽEL SE :     0 

 

6. Různé 

První záležitost ohledně špatného technického stavu budovy sokolovny. Toto má přímý vliv na výši 

poskytnuté dotace na rok 2023 pro TJ Sokol, kdy pro zajištění chodu TJ bude potřeba dotace ve výši 250 tis. 

Kč. Na opravu krovů Sokolovny, které jsou v havarijním stavu, bude potřeba cca 12 mil. Kč, proto se zvažuje 

možnost, že by budovu odkoupila místní sokolská organizace a obec by pomohla s financováním koupě a 

oprav. Prodejní cena zatím není známa, odborný odhad ohodnocení majetku je ve stádiu zpracování. Proto 

je návrh starosty, že by se schvalování dotace pro TJ Sokol odložilo na další zasedání ZO. 

Druhá záležitost se týká projektu cyklistického propojení obce Dětmarovice a Godów – lávka přes řeku Olši. 

Je vypracovaná studie ve dvou variantách možného provedení. Odhad výdajů na realizaci cca 30 – 40 mil. Kč. 

Jelikož to nezapadá do plánů rozvoje obce v nejbližším časovém horizontu a existuje domněnka, že případná 

dotace na zpracování projektu by obsahovala podmínku na samotnou realizaci v určitém časovém úseku, 

navrhuje starosta odklad zpracování projektu na roky 2026-2030. 

Zazněl dotaz ze strany předsedy FV, jaký je náhled na pokračování akce rozhledny obce. Na což starosta 

odpověděl, že momentálně není v plánu. 

Usnesení: 

č. 6/1/2023 

Finanční výbor bere na vědomí informace poskytnuté starostou obce. 

HLASOVÁNÍ :   ANO :    7  NE :     0    ZDRŽEL SE : 0 

Termín dalšího jednání FV 12.04.2023.         

Ověřovatel zápisu: Jaroslav Mana, v.r.      

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

Zápis schválil předseda FV:  Ing. Martin Krůl, v.r. 



Prezenční listina finančního výboru zastupitelstva obce 

Dětmarovice 

 

 
konaného dne : 15.02.2023 

 

 

Jméno a příjmení:      podpis: 

 

Předseda: 

 

Ing. Martin Krůl      PŘÍTOMEN 

 

Členové: 

 

Ing. Miroslav Kozel      PŘÍTOMEN 

 

Ing. Drahomír Kryska     PŘÍTOMEN 

 

Ing. Tomáš Lejsal      OMLUVEN 

 

Jaroslav Mana         PŘÍTOMEN 

          

Ing. Ondřej Menšík      PŘÍTOMEN 

 

Ing. Martin Pasz                            PŘÍTOMEN 

 

Ing. Libor Tannhäuser     PŘÍTOMEN 

   

Ing. Kateřina Trombalová                OMLUVENA 

 

 
 

Zapisovatelka: 

 

Ing. Radka Filipová      PŘÍTOMNA 

 

 

Hosté: 

 

Ing. Ladislav Rosman      PŘÍTOMEN 
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