
                         ZÁPIS  č.  9   /2013 

                                  z jednání finančního výboru 

  konaného dne 14. 10. 2013 od 18. hod na Městském úřadě v Roztokách 

Přítomni: Martin Matas, Jan Scholz, Miroslava Hyská, Jiřina Roškotová, Martin Vašků, Zdeněk 

Richter,  Bedřich Svoboda, Milan Svoboda, Jakub Haas, Naďa Salačová – OF MÚ Roztoky 

Omluveni: Dita Walterová 

 

Na programu jednání byly následující body: 

1. Schválení programu 

2. Čerpání rozpočtu za září 2013 

3. Kontrola KÚSK – nápravná opatření 

4. Tabulky 

5. Ostatní  - informace sl. Walterové 

Bod č. 1 

Program  byl schválen všemi členy výboru. 

Bod č. 2 

1. Rozpočet  -  příjmy 

- FV připomíná úpravu rozpočtu v příjmech u plnění nad 100 % rozpočtovým opatřením 

- FV bere na vědomí informace o dotaci ZŠ její průběh  a systém čerpání 

   Rozpočet  -  výdaje 

- FV doporučuje kontrolu položek a úpravu rozpočtu  u výdajů v čerpání do 30 % 

rozpočtovým opatřením 

- Par x pol -  3421 – 6121 – kdy OSRMŽP plánuje zahájit realizaci výstavby víceúčelového 

hřiště na Obránců míru? 

- Přijatá pojistná plnění – 3639 – 2322 – na Kč  14 058,-   -  ČPP – sloup veřejného osvětlení 

2. FV prosí o informaci, zda software v el. podobě umožní  výpis  rozpočtu v tabulce 

s rozkliknutím na jednotlivé položky čerpání – faktury, pokl.doklady, apod.- týkalo by se 

hlavně výdajové části rozpočtu 



 

3. Kapitola – zeleň – 3745 - FV žádá OSRMŽP  vysvětlení o nečerpání prostředků na péči o 

zeleně města,  proč nebyly doposud provedeny, nebo alespoň zahájeny rozpočtované 

investice 

4. Položka 3635 -6119 – kapitola územní plánování: FV žádá  Stavební úřad o informaci, zda 

se plánuje objednání regulačního plánu v Nádražní ulici, VTP  parku a náklady na změnu 

územního plánu 

5.Položka  3639 – 6130 –Kapitola komunální služby a územní rozvoj – pozemky – FV žádá 

vysvětlení nečerpání rozpočtované položky 

6. Položka 3322 – 5169 – Kapitola zachování a obnova kult. Památek – čerpání pouze 17 % ? 

7. Položka 3631 – 5171 – Kapitola  veřejné osvětlení FV žádá o soupis akcí, které mají být 

ještě realizovány na opravy a údržbu veřejného osvětlení např. rekonstrukce ulic, apod. 

8. FV žádá o informaci, zda bude ještě letos realizována akce „fasáda Městského úřadu“. 

Finanční výbor bere na vědomí výdajovou část  „ROZPOČTU“,  s výše uvedenými 

poznámkami a požadavky. 

Jednohlasně odsouhlaseno. 

Bod č. 3 

Finanční výbor žádá předložení soupis nápravných opatření kontroly KÚSK pro příští jednání i 

jednání ZM. Finanční výbor prosí o zaslání dokumentů ke kontrole metodik a finanční 

kontrole. 

Jednohlasně odsouhlaseno. 

Bod č. 4 

TABULKY: FV bere na vědomí tabulky jednotlivých projektů a žádá znovu MÚ o přehled 

investičních a neinvestičních akcí podle jednotlivé skladby. FV doporučuje vystavení 

objednávky na rozsah prací, které mají být fakturovány a objednávka evidována na odboru 

financí. .FV se domnívá, že tento způsob evidence by byl přehlednější pro kontrolu čerpání 

investice. 

Jednohlasně odsouhlaseno. 

Bod 5. 

- FV bere na vědomí informaci o výši darů na „Slavnosti  P + L  břehu“ 

-  FV doporučuje MÚ , aby náklady související s úklidem psích exkrementů /uklízeč, koše, 

sáčky/ odpovídaly výši vybíraných poplatků – doporučení pro rok 2014 



- FV prosí o rozpis položky 3471 – pozn. Tento náklad byl v plánu kontrol. 

Hlasování:  pro  6       proti  3 

 

- FV sděluje, že presentace softwaru TED  bude v pátek 18. 10. Od 10. hod. v zasedací 

místnosti MÚ.   Předseda vyzývá členy FV, aby mu podali zprávu, kdo se této prezentace 

zúčastní. Současně FV žádá MÚ o rozpis nákladů, které by zapojením  systému TED 

požadoval,  a to i následujících letech. 

 

 

Zapsala:  Naďa Salačová 

 

Zápis ověřili:  Martin Matas  - předseda 

                         Jiřina Roškotová 

 

 

 


