ZÁPIS č. 11/12/2017
z jednání finančního výboru
konaného dne 11. 12. 2017 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách
Přítomni: Roman Jandík, Jaroslava Kozinková, Vladimír Fučík, Tomáš Rozkydal, Jaroslav Kubečka
a Dita Walterová
Omluveni: Martina Krátká, František Klíma, Milan Svoboda,
Nepřítomen:
Hosté: Jan Jakob – starosta
Na začátku jednání byly přítomni 4 členové výboru, v průběhu přišel p. Rozkydal. O návrzích se
hlasovalo za přítomnosti 5 členů FV
Na programu jednání byly následující body:
1. Návrh rozpočtu na rok 2018
Program schválen všemi přítomnými (5)

K bodu 1)
Členům výboru byl rozeslán návrh rozpočtu na rok 2018, spolu s návrhy rozpočtů
příspěvkových organizací a přehledem nečerpaných investic z roku 2017, které se převedly do
roku 2018.
Pan starosta, jako předkladatel návrhu rozpočtu nejprve seznámil přítomné členy s příjmovou
stránkou rozpočtu, kde po změně RUD došlo k navýšení daňových příjmů a informoval, že do
rozpočtu se zapojuje zůstatek z předchozích let ve výši 80 mil. Kč. Bylo dohodnuto že do
zasedání ZM bude prověřena výše příjmu z nájmů bytů a hlasovalo se o navýšení nájmu bytů
a navýšení v § 3399 pol. 2111 – příjem z přívozu na slavnostech břehů.
Předseda výboru dále navrhl hlasovat o snížení financující položky 8115 z 80 mil Kč na 70
mil. Kč.
Návrh usnesení FV č. 64/2017:
FV doporučuje ZM schválit navýšení příjmové stránky rozpočtu v § 3399 pol. 2111 o
25 000 Kč a o stejnou částku i navýšení výdajů v § 3399 pol. 5169.
Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)
Návrh usnesení FV č. 65/2017:
FV doporučuje ZM schválit navýšení příjmové stránky rozpočtu v § 3612 pol. 2132 na
3 200 000 Kč a o navýšenou částku i výdaje v neadresné rezervě § 6171 pol. 5901.
Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)
Návrh usnesení FV č. 66/2017:
FV doporučuje ZM schválit snížení položky 8115 na 70 mil. Kč.
Hlasování: Pro: 1 Proti: 1 Zdržel se: 3
Výdajová část byla projednávána po jednotlivých paragrafech a diskuze probíhala u každého
samostatně. Ve výdajové části nebylo hlasováno o žádném návrhu usnesení.
V průběhu projednávání FV upozornil na chybný součet v § 3722. Bylo dohodnuto, že návrh
pro zastupitele bude upraven.

Po projednání návrhu rozpočtu bylo hlasováno o návrhu usnesení FV č.67/2017:
FV doporučuje ZM schválit rozpočet na rok 2018.
Hlasování: Pro: 4 Proti: 1 Zdržel se:0
Dále FV požádal o poskytnutí výsledků měření Parschalova žlabu na lednové jednání
FV.
FV žádá, aby na prosincovém zasedání bylo prověřeno čerpání spoluúčasti dotace pro
Sokol Roztoky a v případě čerpání v letošním roce doporučuje uvolnit adresnou
rezervu.
Jednání ukončeno v 20.15 hod.
Další jednání plánované na 18.12.2017 bylo po dohodě přítomných členů zrušeno.
Zapsala: Dita Walterová
Zápis ověřil: Roman Jandík

