ZÁPIS č. 1/1/2011
z jednání finančního výboru
konaného dne 10. 1. 2011 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách
Společné jednání zahájeno v 18:00 hodin v zasedací místnosti.
Přítomni: Viz presenční listina: Ing.Bohdan Hejduk, Jakub Haas, Jan Scholz, Jiřina Roškotová, Martin Vašků,
Martin Matas, Miroslava Hyská a tajemnice výboru Dita Walterová
Přizvaní: Jan Jakob - starosta, René Šefr - místostarosta, Bc.Alice Mezková - tajemnice
Omluven: Svoboda Milan
Nepřítomen: Roman Jandík
Všichni členové byli v pozvánce seznámeni s následujícím programem:
a) Čerpání rozpočtu za měsíce listopad a prosinec 2010
b) Návrh rozpočtových opatření
Na začátku jednání byl řešen organizační postup svolávání jednání a rozesílání pozvánek. Bylo dohodnuto, že
jednání výboru budou svolávána operativně. Pozvánka a materiály budou zasílány elektronicky, alespoň
s týdenním předstihem.
Prvním bodem bylo předložení čerpání za měsíc listopad 2010. Vzhledem k tomu, že byl již k dispozici i přehled
za měsíc prosinec, finanční výbor vzal na vědomí příjmovou i výdajovou část čerpání rozpočtu za listopad 2010.
Druhým bodem bylo předložení přehledu čerpání rozpočtu za měsíc prosinec 2010.
Příjmovou část čerpání rozpočtu finanční výbor vzal na vědomí.
U výdajové části bylo konstatováno, že došlo k přečerpání jedenácti paragrafů.
Členové výboru se postupně k jednotlivým §§§ vyjádřili a vznesli některé požadavky a dotazy, které byly
zodpovězeny.
§2221: provoz veřejné silniční dopravy: požadavek prověření, zda je skutečně vše za rok 2010 vyfakturováno,
případně s nevyfakturovanou částkou počítat v rozpočtu 2011.
§2329: odvádění a čištění odpadních vod: § byl přečerpán, je třeba navrhnout rozpočtové opatření. K přečerpání
došlo z důvodu poslední splátky jistiny v měsíci prosinci. S touto splátkou v rozpočtu 2010 nebylo počítáno.
§ 3113: Základní školy: § byl přečerpán, je třeba navrhnout rozpočtové opatření. K přečerpání došlo z důvodu
fakturování projekčních prací na PD Dostavba základní školy. Prověřit, zda byla v ZM či RM odsouhlasena
částka, za kterou by měl být projekt proveden a podle případných usnesení připravit návrh rozpočtových
opatření.
§ 3231 Základní umělecké školy: k tomuto § nebyly vzneseny poznámky. § je přečerpán, je třeba navrhnout
rozpočtové opatření.
§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek: prověřit, proč nebylo čerpáno.
§§§ 3392 Zájmová činnost v kultuře, 3399 Ostatní zál. kultury a církví a 3419 Ostatní tělovýchovná činnost:
§§ přečerpány, je třeba navrhnout rozpočtová opatření.
Paní Roškotová požádala o vysvětlení paní Dědičové, proč došlo k přečerpání těchto paragrafů, případně účast
paní Dědičové na jednání zastupitelstva.
§ 3613 Nebytové hospodářství: § přečerpán, je třeba navrhnout rozpočtová opatření.
§ 3635 Územní plánování: prověřit, zda byla zastupitelstvem schválena rozpočtová opatření týkající se snížení
tohoto § a případného přesunu na § 2212.
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: § přečerpán je třeba navrhnout rozpočtové opatření.

§ 6112 Zastupitelstva obcí: § přečerpán, je třeba navrhnout rozpočtové opatření.
K přečerpání došlo z důvodu souběhu funkcí zastupitelů a odchodu starosty a místostarosty, kterým bylo dle
zákona vyplaceno odstupné.
§ 6115 Volby do zastupitelstev: § přečerpán, bude řešeno rozpočtovým opatřením, kterým se přijme dotace na
volby.
§ 6171 Činnost místní správy: § přečerpán, je třeba navrhnout rozpočtové opatření.
Finanční výbor vzal na vědomí výdajovou stránku přehledu čerpání rozpočtu za prosinec 2010.
Třetím bodem byl návrh rozpočtových opatření.
Při počáteční diskuzi bylo konstatováno, že nebylo možné předložit návrhy rozpočtových opatření od správců
paragrafů, protože přehled čerpání rozpočtu byl zpracován ve čtvrtek 6.1 2011 a do definitivní podoby, ve které
se představuje správcům paragrafů byl dopracován až v pondělí 10.1.2011. Z toho důvodu nebylo možné, aby
správci paragrafů navrhli rozpočtová opatření.
Přímo na jednání byla navržena Rozpočtová opatření, ke kterým byly písemné podklady:
a) Převod částky 250 000,- z § 5512 pol. 6123 – do § 3639 pol. 5199: splátka půjčky na hasičský vůz.
Dle smlouvy není možné hradit splátky z § 5512, ve kterém však toto bylo rozpočtováno.
b) Dle URM 224-22/10 převést částku 30 000 z § 6112 pol. 5136 do § 3113 pol. 5331.
c) Přijetí dotace na volby do zastupitelstva: navýšení příjmové pol. 4111 a zároveň výdajového § 6115 o
238 408,d) Přijetí dotace na sčítání lidu: navýšení příjmové pol. 4111 a zároveň výdajového § 6149 o částku (bude
upřesněna).
Finanční výbor vzal na vědomí navrhovaná rozpočtová opatření a doporučuje zastupitelstvu jejich schválení.
Ostatní návrhy rozpočtových opatření, která nebylo možné předložit dnes budou zpracována do tabulky a
předložena na příštím jednání finančního výboru.
Termín příštího jednání byl dohodnut na 17.1.2011 (pondělí) od 17.30 v kanceláři tajemnice Městského úřadu
v 1. patře.
Členové výboru požádali o předložení stavů bankovních účtů k 31.12.2010 a rozvahy vč. příloh.
Bylo uvedeno, že finanční výbor, který by měl projednávat návrh rozpočtu na rok 2011 se bude konat dne
31.1.2011. Tajemnice výboru upozornila, že návrh rozpočtu musí být vyvěšen na úřední desce 15 dní před
zasedáním zastupitelstva tj. 24.1.2010. Pokud je tedy stále platný termín projednávání rozpočtu na zasedání
zastupitelstva dne 9.2.2011, je nutné předložení návrhu rozpočtu k projednání finančnímu výboru dne 17.1.2011.
Návrh rozpočtu bude členům zaslán elektronicky.
Zapsala: Walterová Dita
Zápis ověřil: Ing. Bohdan Hejduk – předseda výboru

