ZÁPIS č. 6/2013
z jednání finančního výboru
konaného dne 10.6. 2013 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách
Přítomni: Martin Matas, Jakub Haas, Milan Svoboda, Bedřich Svoboda, Miroslava Hyská, Martin Vašků,
Dita Walterová
Omluveni: Jan Scholz, Zdeněk Richter, Jiřina Roškotová
Přizváni: Roman Jandík
Členové výboru pan Richter a pan Scholz byli v době konání finančního výboru přítomni na schůzce
k financování dostavby ZŠ.
Na programu jednání byly následující body:
1) Návrh rozpočtového opatření
2) Kontrola - chodníky
3) Závěrečný účet za rok 2012
Program byl schválen všemi členy.
K bodu 1)
Členům výboru byly předloženy dva návrhy rozpočtového opatření.
Prvním opatřením je navýšení příspěvku MŠ Přemyslovská o 200 000,- Kč. Finance budou použity na nákup
zařizovacích předmětů do prostor nové třídy MŠ v Lidické ulici.
Návrh usnesení:
FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření spočívající v přesunu částky 200 000,- Kč z rezervy rozpočtu §
6171 pol. 5901 do § 3111 pol. 5331.
Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 2 (návrh nebyl přijat)
Druhým opatřením je posílení položky 5492 v § 6171. Posílení položky, ze které se vyplácí dary obyvatelstvu je
nutné z důvodu schválení darů občanům, jako kompenzaci za úrazy na chodnících.
Z této položky se zároveň vyplatil dar prodejci kaprů.
Návrh usnesení:
FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření spočívající v přesunu částky 40 000,- Kč z rezervy rozpočtu §
6171 pol. 5901 do § 6171 pol. 5492.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
FV doporučuje ZM uložit MÚ prověření pojistné smlouvy a provést porovnání záznamů o úklidu chodníků,
případně záznamů z GPS úklidových vozů TS spolu se záznamy o úrazech.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Proti: 0
K bodu 2)
Členům výboru byla předložena zpráva z kontroly čerpání § 2212 pol. 5171 ( opravy chodníků).
Bylo dohodnuto, že kompletní materiály použité ke kontrole, spolu se zprávou bude rozeslán všem členům
výboru a zároveň vedení města a panu Šefrovi k vyjádření.
Vyjádření bude předloženo na jednání zastupitelstva spolu se zprávou z kontroly.
Návrh usnesení: FV se ztotožňuje se závěrem kontrolní skupiny. FV konstatuje, že došlo k porušení rozpočtové
kázně, snaze o obcházení finančního výboru při prosazení věcně nezdůvodněného rozpočtového opatření a
v případě objednávky 252 a 253/2013 lze jednání bývalého místostarosty p. Šefra posuzovat jako zneužité
pravomoci veřejného činitele. FV doporučuje prošetřit potenciální porušení rozpočtové kázně.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
K bodu 3)
Členům výboru byl předložen závěrečný účet za rok 2012 spolu s přílohami.
Členové výboru závěrečný účet spolu se zprávou o přezkumu hospodaření vzali na vědomí a žádají předložit
vyjádření finančního odboru spolu s nápravnými opatřeními a harmonogram nápravných opatření.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Členové výboru byli panem místostarostou Jandíkem informováni, že vzhledem ke krizové situaci při povodních
byla objednána čerpadla pro dobrovolné hasiče. Došlo k mimořádnému výdaji nad rámec rozpočtu. Finance ale
budeme připočítávat k prvotním nákladům, o jejichž proplácení rozhodne Krajský úřad.
Čerpání rozpočtu bude členům výboru rozesláno dodatečně, během týdne a případné dotazy budou zodpovězeny.
Jednání ukončeno v 19.10
Zapsala: Walterová Dita

