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ZÁPIS z jednání finančního výboru č. 2/2022
Město Roztoky

datum: 22. 3. 2022, čas: 19:00 - neanonymizovaná verze zápisu

Prezence:

Přítomni: (6) Josef Šalamon, Jiří Hašek, Vladimir Fučík, Milan Svoboda, Jaroslav Kubečka, Petr
Macoun

Omluveni: (0)
Nepřítomni: (2) Petra Kazdová, Jan Vidim
Hosté: Petr Skřivan
Zapisovatel/ka: Markéta Skálová

Přítomno je 6 členů a finanční výbor je usnášeníschopný.

Jednání zahájeno 22.03.2022 v 19:02:51

1. Určení pracovní komisí (bod číslo 1)
Předkladatel: Jaroslav Kubečka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:02:59

Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí

Ověřovatelé: Jaroslav Kubečka
Předsedající: Jaroslav Kubečka

Bod byl přijat bez hlasování.

Diskuze zahájena v 19:02:59

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:03:14

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)
Předkladatel: Jan Jakob

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:03:26

Program jednání
1. Určení pracovní komisí
2. Schválení programu jednání
3. Čerpání rozpočtu 1-2/2022
4. Rozpočtová opatření č. 2

Diskuze zahájena v 19:03:26

V 19:05:17 přišel Tomáš Rozkydal, přítomno 7 členů finančního výboru.

Aktualizovaný stav prezence:
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Přítomni: (7) Josef Šalamon, Jiří Hašek, Vladimir Fučík, Milan Svoboda, Jaroslav Kubečka, Petr
Macoun, Tomáš Rozkydal

Omluveni: (0)
Nepřítomni: (1) Petra Kazdová

V 19:06:31 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jan Jakob") v tomto
znění:

Finanční výbor schvaluje návrh programu jednání s těmito změnami:

- doplňuje se bod informace o investičních akcích města
- doplňuje se bod Různé

Hlasování
pro: (7) Petr Macoun, Jaroslav Kubečka, Vladimir Fučík, Jiří Hašek, Tomáš Rozkydal, Josef Šalamon, Milan

Svoboda
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (1) Tomáš Rozkydal

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UFV-1-2/22
zodpovídá:  
termín: IHNED (22. 3. 2022)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:06:39

3. Čerpání rozpočtu 1-2/2022 (bod číslo 3)
Předkladatel: Jan Jakob

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:06:46

Důvodová zpráva
Předkládáme Vám čerpání rozpočtu za období 1-2/2022.

Diskuze zahájena v 19:06:46

V 19:07:26 přišel Petra Kazdová, přítomno 8 členů finančního výboru.

Aktualizovaný stav prezence:

Přítomni: (8) Josef Šalamon, Jiří Hašek, Vladimir Fučík, Milan Svoboda, Jaroslav Kubečka, Petr
Macoun, Tomáš Rozkydal, Petra Kazdová

Omluveni: (0)
Nepřítomni: (0)

Finanční výbor bere materiály předložené k bodu č. 3 - Čerpání rozpočtu 1-2/2022 na
vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:15:51

4. Rozpočtová opatření č. 2 (bod číslo 4)
Předkladatel: Jan Jakob

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:16:11
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Důvodová zpráva
Rozpočtové opatření č. 2a) spočívá v navýšení výdajů v § 6221 (humanitární zahraniční pomoc přímá)
o 500 000 Kč. Z toho 200 000 Kč bylo posláno Velvyslanectví Ukrajiny, dále byly nakoupeny knihy
v ukrajinském jazyce pro uprchlíky v hodnotě 45 000 Kč a zbývajících 255 000 Kč je rezerva na
krizové výdaje spojené s ubytováním a pomocí uprchlíkům.

Rozpočtové opatření č. 2b) spočívá v navýšení výdajů v §6171 pol. 5169 (samospráva – nákup
ostatních služeb) o částku 133 000 Kč. Finance budou použity na úhradu faktury na provedení účetní
závěrky města. Vzhledem k tomu, že účetní nastoupila v lednu a zaučovala se, proto bylo potřeba
využít na pomoc při účetní závěrce města specializovanou firmu. To bylo schváleno na jednání rady
města usnesením č. UR – 37-1/22.

Rozpočtové opatření č.2c) spočívá v navýšení příjmů v §6221 položka 2321 (humanitární zahraniční
pomoc přímá – přijaté neinvestiční dary) o 111 000 Kč. Jedná se o dary od právnických osob na
pomoc válečným uprchlíkům na území Roztok, které budou použity na obědy, základní vybavení do
bytů, služby spojené s užíváním bytů atd. Dary jsou od společností POHL cz a.s., B.B.D. s.r.o., VUAB
Pharma a.s., Eaton Elektrotechnik, Šetelík a Oliva s.r.o., IPPOS Bohemia s.r.o, Hadraba s.r.o.

Rozpočtové opatření č. 2d) spočívá v navýšení příjmů v § 2321 pol. 2321 (odvádění a čištění
odpadních vod a nakládaní s kaly – přijaté neinvestiční dary) ve výši 1 000 000 Kč jako příspěvek na
rozvoj infrastruktury města. Jedná se dar od fyzické osoby (více informací v bodu Schválení přijetí
daru určeného na rozvoj vodohospodářské infrastruktury města). Část daru ve výši 400 000 Kč bude
použita na úpravu schodiště v mateřské školce Jungmannova za knihovnou, zbývajících 600 000 Kč
bude uloženo do neadresné rezervy.

Diskuze zahájena v 19:16:11

V 19:18:18 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jan Jakob") v tomto
znění:

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2a),
které spočívá v navýšení výdajů v §6221 pol. 5520 o 200 000 Kč, navýšení výdajů v §6221
pol. 5194 o částku 300 000 Kč a snížení neadresné rezervy v § 6171 pol. 5901 o částku
500 000 Kč (humanitární pomoc pro válečné uprchlíky)

Hlasování
pro: (8) Petra Kazdová, Jaroslav Kubečka, Petr Macoun, Vladimir Fučík, Jiří Hašek, Tomáš Rozkydal, Josef

Šalamon, Milan Svoboda
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (1) Tomáš Rozkydal

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UFV-2-2/22
zodpovídá: Markéta Skálová
termín: 22. 3. 2022

V 19:20:50 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Jan Jakob") v tomto
znění:

Finanční výboru doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2b),
které spočívá v navýšení výdajů v §6171 pol. 5169 o částku 133 000 Kč a snížení
neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 133 000 Kč. (úhrada účetní závěrky)

Hlasování
pro: (8) Petr Macoun, Petra Kazdová, Jaroslav Kubečka, Vladimir Fučík, Jiří Hašek, Tomáš Rozkydal, Josef

Šalamon, Milan Svoboda
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proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (1) Tomáš Rozkydal

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UFV-3-2/22
zodpovídá: Markéta Skálová
termín: 22. 3. 2022

V 19:33:37 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "C" (navrhovatel: "Jan Jakob") v tomto
znění:

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2c),
které spočívá v navýšení příjmů v § 6221 pol. 2321 o částku 166 000 Kč a navýšení
výdajů v §6221 pol. 5194 o částku 166 000 Kč. (humanitární pomoc pro válečné
uprchlíky)

Hlasování
pro: (8) Petra Kazdová, Jaroslav Kubečka, Petr Macoun, Vladimir Fučík, Jiří Hašek, Tomáš Rozkydal, Josef

Šalamon, Milan Svoboda
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (1) Tomáš Rozkydal

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UFV-4-2/22
zodpovídá: Markéta Skálová
termín: 22. 3. 2022

V 19:37:46 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "D" (navrhovatel: "Jan Jakob") v tomto
znění:

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2d),
které spočívá v navýšení příjmů v §2321 pol. 2321 o částku 1 000 000 Kč a navýšení
výdajů v §3111 pol. 6121 o částku 400 000 Kč a navýšení neadresné rezervy v §6171 pol.
5901 o částku 600 000 Kč. (příjem daru od fyzické osoby)

Hlasování
pro: (8) Petra Kazdová, Jaroslav Kubečka, Petr Macoun, Vladimir Fučík, Jiří Hašek, Tomáš Rozkydal, Josef

Šalamon, Milan Svoboda
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (1) Tomáš Rozkydal

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UFV-5-2/22
zodpovídá: Markéta Skálová
termín: 22. 3. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:37:54

5. Informace o investičních akcích města (bod číslo 5)
Předkladatel: Jan Jakob

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:38:31
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Diskuze zahájena v 19:38:31

Informace do zápisu v 19:44:34: Pan Skřivan informoval o probíhajících investičních akcích ve
městě.

Informace do zápisu v 19:45:38: Od pondělí 21.3.2022 začíná oprava vybraných úseků ulice
Hálkova.

Informace do zápisu v 19:46:42: Energetické audity u škol a školek (u starých budov - Školní
náměstí).

Informace do zápisu v 19:48:09: Projektové práce - statika Základní škola na Školním náměstí -
původní budova.

Informace do zápisu v 20:01:13: Výměna střešní krytiny na budově Nádražní 22. Rekonstrukce
městských bytů - v poslední době se uvolnilo větší množství bytů.

Finanční výbor bere materiály předložené k bodu č. 5 - Informace o investičních akcích
města na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 20:03:43

6. Různé (bod číslo 6)
Předkladatel: Jan Jakob

Projednávání bodu bylo zahájeno v 20:03:49

Informace do zápisu v 20:08:50: Monitor ministerstva financí - rozpočtová odpovědnost. Fiskální
pravidlo bezpečné úrovně dluhu. Průměr příjmů za poslední 4 roky - 202,7 mil Kč. Nesplacený dluh
139,2 Kč. Na konci roku se dostaneme na 60 %, v případě mimořádné splátky bude výše dluhu pod
60%.

Informace do zápisu v 20:09:43: Vytvoření sbírky na pomoc uprchlíkům. Bude spuštěna v
nejbližších dnech.

Finanční výbor bere materiály předložené k bodu č. 6 - Různé na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 20:13:46

Jednání ukončeno 22.03.2022 v 20:13:56
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Ověřeno ověřovateli:

1)   23. 3. 2022 11:56 Jaroslav Kubečka   

 

Podpisy odpovědných osob:

Starosta(ka):
  

Místostarosta(ka):
  

23. 3. 2022 vygeneroval systém Usnesení.cz © 2015 - 2022
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