
ZÁPIS č. 3/2014 

z  jednání finančního výboru 

konaného dne 17.3. 2014 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách 
 

Přítomni: Martin Matas, Milan Svoboda, Bedřich Svoboda, Jan Scholz, Zdeněk Richter, Martin 

Vašků, Miroslava Hyská, Dita Walterová 

Omluveni: Jiřina Roškotová, Jakub Haas 

Hosté: Roman Jandík – místostarosta 

 

Na začátku jednání informoval předseda výboru o schůzce skupiny posuzující VZ na ICT vybavení   

Základní školy. 

 

Na programu jednání byly následující body: 

 

1. Přehled přečerpaných a nedočerpaných §§ rozpočtu 2013 

2. Plán kontrol na rok 2014 

3. Harmonogram investic 2014 

4. Různé – vyhláška 220/2013 Sb. - informace ústně 

Program byl schválen všemi přítomnými 

 

K bodu 1) 

Členům výboru byl předložen materiál se soupisem důvodů přečerpání a nedočerpání §§ v rozpočtu 

2013. Členové výboru byli stručně s materiálem seznámeni a po krátké diskuzi jej vzali na vědomí 

s informací, že změny rozpočtu již byly zastupitelstvem schváleny. 

 

K bodu 2)  

Členové výboru, na základě plánu kontrol z roku 2013 navrhovali a schvalovali plán kontrol na rok 

2014. Bylo dohodnuto, že termínem pro provedení kontrol je konec září 2014. Tento termín je navržen 

z důvodu komunálních voleb. Plán kontrol je přílohou tohoto zápisu a měl by být schválen 

zastupitelstvem města. 

Návrh usnesení: 

FV doporučuje ZM schválit plán kontrol finančního výboru na rok 2014 

Pro: všichni přítomní (7) 

 

K bodu 3) 

Členům výboru byl předložen upravený harmonogram investic pro rok 2014. Přítomný místostarosta 

p. Jandík seznámil členy výboru s obsahem harmonogramu a úpravami, které byly provedeny. Po 

krátké diskuzi, která se týkala např. priorit města při rekonstrukcích komunikací, nebo umístění 

vodního prvku vzali členové výboru harmonogram na vědomí. 

 

K bodu 4) 

Členové výboru byli seznámeni s platností nové vyhlášky 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 

účetních uzávěrek a povinností, která pro město vzniká.  Mimo jiné bude město, spolu s čerpáním 

rozpočtu čtvrtletně schvalovat účetní výkazy. Pro posuzování těchto výkazů bylo navrženo, aby byl 

vytvořen kontrolní tým, který projde výkazy a účtování před samotným předložením výkazů 

finančnímu výboru. Členy tohoto týmu budou zaměstnanci úřadu. Zároveň bylo navrženo, že by 

členem tohoto týmu mohl být některý z členů výboru. Členové výboru, kteří by o tuto činnost měli 

zájem, se mohou do kontrolního týmu nominovat. 

 

FV zároveň upozorňuje na doporučení z minulého výboru přesoutěžit bankovní služby. 

 

Jednání ukončeno v 19.10 

Zapsala: Walterová Dita 

Zápis ověřil: Martin Matas 

Další jednání FV je plánované na 14.4.2014 od 18.00 


