
ZÁPIS č. 7/2013 

z  jednání finančního výboru 

konaného dne 19.8. 2013 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách 

 
 

Přítomni: Martin Matas, Jan Scholz, Milan Svoboda, Bedřich Svoboda, Miroslava Hyská, Martin 

Vašků, 

Dita Walterová 

Omluveni:, Zdeněk Richter, Jiřina Roškotová Jakub Haas, 

Přizváni: Jan Jakob, Roman Jandík 

 

 

Na programu jednání byly následující body: 

 

1) Návrhy rozpočtového opatření 

2) Dotace na dostavbu školy  

3) Čerpání rozpočtu za červen a červenec 

4) Různé: Závěrka Technických služeb, Informace o pokutě ÚOHS 

 

Program byl schválen všemi přítomnými členy. 

 

K bodu 1) 

Starosta města seznámil přítomné členy s návrhy rozpočtových opatření týkající se MŠ Lidická a 

investičních akcí. 

První  projednávané  opatření  byly  přesuny  týkající se MŠ Lidická, druhým rozpočtová opatření 

týkající se investičních akcí města. Tato opatření se projednávala dle jednotlivých částí a o každé části 

se hlasovalo odděleně. 

 

Rozpočtové opatření MŠ Lidická spočívá v navýšení příjmů v § 3111 pol. 3121 o 150 000,. Kč, 

snížení výdajů v § 3111 pol. 5164 o 200 000,- Kč, snížení nespecifikované rezervy o 80 000,- Kč, 

navýšení výdajů v § 3111 pol. 6121 o 195 000,- Kč a navýšení v § 3111 pol. 5331 o 235 000,- Kč. 

 

Návrh usnesení: 

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření týkající se MŠ Lidická a rekonstrukci nové třídy MŠ 

zařadit  do plánu kontrol FV. 

Hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Dalším návrhem bylo rozpočtové opatření řešící přesuny mezi položkami investic. 

Členové výboru se rozhodli hlasovat o každé skupině opatření zvlášť. Pro zastupitelstvo je však 

navrženo hlasovat o opatřeních společně, aby byl zachován vyrovnaný rozpočet. 

 

a) Dostavba ZŠ: členové výboru zvlášť hlasovali o potřebě navýšení položky na investici do 

dostavby školy. Bylo dohodnuto, že položka bude navýšena na celkem potřebných 50 mil. Kč 

s tím, že bude navýšena o poskytnutou dotaci a zároveň bude navýšena financující položka 

8115 o 3 298 600. 

 

 

Návrh usnesení: 

FV doporučuje ZM schválit opatření vztahující spočívající v navýšení § 3113 pol. 6121 o 21 408 980,- 

Kč, v navýšení položky 8115 o 3 298 600,- Kč a snížení adresné rezervy na dostavbu ZŠ o 5 000 000,- 

Kč 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

 

 



b) Další částí je rozpočtové opatření týkající se silnic 

 

Návrh usnesení: 

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření spočívající v navýšení § 2212 pol. 5171 o 400 000,- 

Kč, navýšení § 2212 pol. 6121 o 5 700 000,- Kč, snížení adresné rezervy na silnice ve výši 4 169 380,- 

Kč. 

Hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

c) Další částí je rozpočtové opatření týkající se odkupu pozemků 

 

Návrh usnesení 

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření spočívající v navýšení § 3639 pol. 6130 o 750 000,- 

Kč 

Hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

d) Poslední část rozpočtového opatření se týkala vodohospodářské infrastruktury. 

 

Návrh usnesení: 

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení § 2310 pol. 6121 o 2 140 000,- 

Kč, snížení § 2321 pol. 6121 o 8 500 000,- Kč a snížení adresné rezervy na vodohospodářskou 

infrastrukturu o 5 151 000,- Kč. 

Hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Zároveň FV žádá, aby na další jednání byl předložen aktualizovaný harmonogram investičních 

akcí v roce 2013 

 

 

K bodu 2)  

 

FV předřadil projednání tohoto bodu před dalším návrhem rozpočtového opatření 

 

Starosta města informoval přítomné o získané dotaci na dostavbu budovy Základní školy. 

Pro rok 2013 obdrželo město dotaci ve výši 30 mil. Kč. 

 

Návrh usnesení: 

FV doporučuje ZM schválit přijetí dotace a rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příslušných 

příjmů a výdajů o 30 000 000,- Kč. 

Hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

K bodu 1) 

 

Členům výboru byl předložen návrh rozpočtových opatření č. 8/2013 ve formě materiálu pro ZM 

 

Návrh usnesení: 

FV doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření č. 8/2013 tak jak byla předložena. 

Hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

K bodu 3) 

 

Členům výboru byl předložen přehled čerpání za měsíce červen a červenec 2013. 

FV doporučuje prověření čerpání v § 6171 pol. 5154 el. energie. Zároveň byli členové FV informováni 

o přesoutěžení cen energie. 

Po zodpovězení dotazů vzal FV čerpání rozpočtu za měsíce červen a červenec na vědomí. 

 

 

 



K bodu 4) 

 

Závěrka Technických služeb: FV byla předložena účetní závěrka spolu se zprávou auditora. 

 

Návrh usnesení: 

FV doporučuje ZM schválit účetní závěrku Technických služeb za rok 2012. 

Hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Pokuta ÚOHS: Členům výboru bylo rozesláno rozhodnutí ÚOHS, kterým byla městu uložena pokuta 

ve výši 150 000 ,- Kč za výběrové řízení na správu ICT v roce 2007. 

 

Návrh usnesení: 

FV doporučuje ZM zvážit možnou trestní odpovědnost konkrétních osob, která vede ke způsobené 

škodě a navrhuje městu podat rozklad proti rozhodnutí v bodě 36. 

Hlasování: Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

Jednání ukončeno v 19.45 

Další jednání je plánováno na 16.9.2013 od 18.00 

 

Zapsala: Dita Walterová 

Zápis ověřil: Martin Matas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


