
ZÁPIS č. 10/11/2012 

z  jednání finančního výboru 

konaného dne 19. 11. 2012 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách 

 
Společné jednání zahájeno v 18:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu. 

 

Přítomni: Viz presenční listina:  Martin Matas, Milan Svoboda, Jakub Haas, Martin Vašků, Jan Scholz, 

Miroslava Hyská a Dita Walterová  

Omluven: Roman Jandík, Jiřina Roškotová, Martin Urx 

Na programu jednání byly následující body: 

 

1) Čerpání rozpočtu za říjen 2012 

2) Návrh rozpočtových opatření 

3) Přehled investičních akcí 

4) Přehled dlužníků za odpady 

 

Program byl schválen všemi přítomnými 

 

Na začátku jednání předseda FV informoval přítomné členy o schválených návrzích usnesení FV na 

mimořádném zasedání zastupitelstva. 

 

K bodu 1: 

 

Členům výboru bylo předloženo čerpání za měsíc říjen 2012. V přehledu nejsou zapracována rozpočtová 

opatření schválená v říjnovém zastupitelstvu. Zápis z posledního ZM byl schválený až po odeslání výkazu plnění 

rozpočtu. 

K příjmové stránce měli členové výboru některé připomínky a doporučení. 

K § 3639 pol. 2131 bude předložen přehled nájemních smluv od odboru SRMŽP. Při projednávání zápisu v ZM 

bude k této položce připraven přehled plnění. 

Zároveň si FV přeje předložit přehled udělených pokut v § 6171 a § 5311. 

Pro příští jednání FV a ZM bude připraveno rozpočtové opatření, kterým bude řešen nesoulad v položkách 

týkajících se příjmů v VHP a loterií. Bude nutné přečíslovat položku 1347 na 1355. 

 

FV doporučuje ZM vzít na vědomí plnění příjmů za říjen 2012 s doplněním o informaci, že neobsahuje 

schválená rozpočtová opatření č. 8. 

 

Při projednávání výdajové části požádal FV, aby na další jednání byla předložena inventura reklamních 

předmětů, tak aby bylo zřejmé, které jsou původní předměty, které byly kontrolovány FV a které jsou nově 

pořízené. Dále bude upraven součet v § 3111.  

 

FV doporučuje ZM vzít čerpání za říjen 2012 na vědomí. 

 

K bodu 2: 

 

Členům výboru byl předložen materiál s návrhy rozpočtových opatření. 

FV projednával jednotlivé návrhy samostatně a všechny byly schváleny. 

 

Návrhy usnesení: 

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření 9a) 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření 9b) 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření 9c) 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření 9d) 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření 9e) 



Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

K bodu 3:  

 

Členům výboru byl předložen upravený přehled investičních akcí. FV doporučil finance na akce, jejichž čerpání 

se přesouvá do dalšího roku, převést o adresné rezervy. 

Tento návrh se týká částky 150 000,- Kč na projektovou dokumentaci kanalizace, 720 000,- Kč na rekonstrukci 

sálu pod jídelnou a částky 1 290 099,- Kč na sportoviště v ulici Obránců míru. 

Dále bylo při jednání doporučeno zvážit kontrolu opravy Smetanovy ulice. Bylo dohodnuto, že do přehledu bude 

doplněn účelový znak u akcí hrazených z dotace a sloupeček s uvedením profinancované částky v roce 2012. 

K přehledu investice do přestavby MÚ požaduje FV, aby při projednávání zápisu v ZM byla předložena i 

informace o zbývajících nákladech na přestavbu MÚ, tak aby bylo možné doplnit celkovou částku, která bude 

v roce 2012 uhrazena. 

 

K bodu 3:  

 

Členům výboru byl předložen soupis nedoplatků a přeplatků za odpady v roce 2012. Celková částka nedoplatků 

je 834 186,- Kč a přeplatků 150 026,- Kč. 

FV žádá doplnit informaci o počtu dlužníků.  

Návrh usnesení: FV doporučuje zvážit v příštím roce změnu systému a obnovit rozesílání složenek. Zároveň 

doporučuje zvážit možnost uveřejnění dlužníků v ODRAZU s upozorněním na možnost exekučního vymáhání a 

navýšení poplatku. 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Členové výboru byli informováni, že již je nastavená možnost tisku složenek přímo z programu ORTEX a 

náklady na složenky tak budou poníženy o tisk poštou.  

 

Různé: 

 

Členové výboru se dohodli na doplnění plánu kontrol tak, že kontrola právních služeb se týká celé položky 5166. 

Plán kontrol bude v textu upraven. 

 

 

Jednání ukončeno ve 19.30 

 

Další jednání FV proběhne dne 10.12.2012 od 18.00 

 

Zapsala: Dita Walterová 

Ověřil: Martin Matas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


