
ZÁPIS č. 1/1/2013 

z mimořádného jednání finančního výboru 

konaného dne 14. 1. 2013 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách 

 
Společné jednání zahájeno v 18:05 hodin v zasedací místnosti MÚ. 

 

 

Přítomni: Viz presenční listina: Martin Matas, Jan Scholz, Roman Jandík, Martin Vašků, Zdeněk Richter, 

Jiřina Roškotová   Miroslava Hyská a Dita Walterová 

Omluven: Jakub Haas, Milan Svoboda 

 

Předsedou výboru bylo svoláno mimořádné jednání finančního výboru. 

 

Na začátku jednání byl všemi přítomnými schválen následující program: 

1) Informace o personálních změnách ve vedení města a ve složení FV 

2) Návrh rozpočtu na rok 2013 

3) Diskuze a doporučení pro ZM v oblasti daní a poplatků 

4) Prodej obecních bytů 

5) Rozpočtové opatření – navýšení investic 

6) Žádost o kompenzaci ušlého zisku z prodeje kaprů – pan Čermák 

 

 

 

K bodu 1) Předseda výboru seznámil přítomné se změnami, které vzešly po posledním zasedání zastupitelstva, 

kdy byl odvolán místostarosta René Šefr a novým neuvolněným místostarostou byl zvolen Roman Jandík. 

Usnesením zastupitelstva byl také zvolen nový člen finančního výboru, kterým se stal Zdeněk Richter. Pan 

Jandík seznámil přítomné se svými úkoly a bylo sděleno, že další rozdělení kompetencí vychází z koaliční 

smlouvy. Finanční výbor vzal informace na vědomí. Pan Richter seznámil přítomné se svou motivací být členem 

výboru. 

Zároveň předseda FV vyzval ODS k projednání náhrady pana Jandíka ve finančním výboru jiným členem ODS. 

 

K bodu 2) Členům výboru byl předložen detailní návrh rozpočtu na rok 2013. 

Zároveň byla podána informace, že rozpočet nebyl zastupitelstvem schválen, proto se členové výboru rozhodli 

návrh projednat a doporučit ZM případné úpravy. 

 

FV jednal o následujících doporučeních: 

 

V příjmové stránce rozpočtu: 

 

Položku 1211 – daňový příjem z DPH snížit na 29 mil. 

Hlasování: Pro: 2  Proti: 3  Zdržel se: 2 – návrh nebyl přijat 

 

Položku 4213 navýšit o 372 964,9 Kč a položku 4216 navýšit o 7 086 333,1 Kč. Tyto částky vychází ze 

schválené dotace na sběrný dvůr a zateplení školní jídelny. Ve výdajích navrhuje FV o stejné částky navýšit 

neadresnou rezervu. 

Hlasování: Pro 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Ve výdajové stránce rozpočtu: 
 

V § 2212 položce 6121 snížit návrh o 3 mil. Kč a převést je do adresné rezervy rozpočtu na komunikace. 

Hlasování: Pro: 4  Proti: 1  Zdržel se: 2 – návrh nebyl přijat 

 

V § 3111 upozornil předseda výboru na možnost úspory nákladů v případě, že si prostory v Lexiku pronajme 

přímo Mateřská škola. 

 

V § 3639 položce 5166 snížit návrh o 600 000,- Kč a ty přesunout do adresné rezervy. 

Hlasování: Pro 5  Proti: 2  Zdržel se: 0 

 

V § 3722 položku 5169 navýšit na 3,5 mil. 

Hlasování: Pro: 6  Proti: 1  Zdržel se: 0 

 



Celý § 6112 snížit na 2 mil. Kč a poměrově upravit položky dle uspořených prostředků za odměny uvolněného 

místostarosty. 

Hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

K bodu 3) mezi členy výboru proběhla diskuze k problematice daní z nemovitosti a místních poplatků. Členové 

výboru se vyjádřili k možnému návrhu zrušení místních poplatků a navýšení daně z nemovitosti. 

FV žádá vedení města, aby případný návrh změn ve výši daní či zrušení poplatků byl předložen finančnímu 

výboru před jeho předložením zastupitelstvu. Spolu s takovým materiálem by měla být předložena i analýza 

dopadů na město i občany. 

 

Po projednání tohoto bodu se členové FV dohodli na prodloužení jednání do 20.30 hod. 

 

K bodu 4): Členové výboru byli seznámeni s návrhem odprodeje obecních bytů s informací, že zastupitelstvo 

prozatím neschválilo záměr tohoto prodeje a v současné době probíhají jednání s nájemníky. Členům výboru byl 

sdělen termín veřejného projednávání možného prodeje. 

Bylo dohodnuto, že FV tuto problematiku probere na svém dalším jednání a členové výboru si připraví svůj 

názor k možnému prodeji bytů, tak aby bylo možné schválit případné doporučení zastupitelstvu. 

 

K bodu 5): Členové výboru byli informováni, že zastupitelstvo neschválilo rozpočtové opatření na navýšení 

financí na opravy chodníků a investice do přestavby budovy MÚ. Vzhledem k tomu, že opravy chodníků již byly 

proplaceny a došlo tak k přečerpání §, mohl by být tento krok definován jako porušení rozpočtové kázně. Tuto 

situaci je třeba řešit ještě před uzavřením rozpočtu. 

FV proto žádá o předložení podkladů k neschváleným návrhům rozpočtového opatření znovu na zasedání ZM 

dne 16.1.2012.  

 

K bodu 6)  Členům výboru byla předložena žádost pana Čermáka o kompenzaci ušlého zisku z prodeje kaprů. 

Po diskuzi k tomuto bodu  bylo doporučeno ZM přijmout následující usnesení: 

ZM ukládá MÚ zpracovat návrhy možné kompenzace ušlého zisku. 

Hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Termín příštího řádného jednání byl posunut na 28.1.2013 od 18.00 v zasedací místnosti MÚ.   

 

Jednání bylo ukončeno ve 20.30 

 

 

Zapsala: Dita Walterová 

Zápis ověřil: Martin Matas 

 

 

 

 

 

 

 


