ZÁPIS č. 7/6/2011
z jednání finančního výboru
konaného dne 13. 6. 2011 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách
Společné jednání zahájeno v 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Roztoky.
Přítomni: Viz presenční listina: Bohdan Hejduk, Martin Vašků, Milan Svoboda, Jakub Haas, Martin Matas,
Jiřina Roškotová, Miroslava Hyská a Dita Walterová
Přizváni: René Šefr- místostarosta, Bc. Alice Mezková-tajemnice
Omluven: Roman Jandík, Jan Scholz
Nepřítomen:

Na programu jednání byly následující body:
1) Přehled čerpání rozpočtu za měsíc květen 2011
2) Návrh rozpočtových opatření
Na začátku jednání bylo navrženo doplnění programu o body:
3) Žádost ZUŠ o zaslání zbytku příspěvku na rok 2011 do konce června
4) Financování právních služeb
5) SPROM – využití prostředků města z bankovního účtu využívaného firmou Real
SPROM
6) Doplnění zápisu o usnesení navržené panem Haasem týkajícím se zveřejňování
měsíčního čerpání rozpočtu na webu
Návrhy na doplnění programu byly jednohlasně schváleny
Před jednáním finančního výboru byly členům rozeslány materiály týkající se projednávaných
bodů.

K bodu 1)
Členům výboru byly předloženy tabulky s přehledem plnění a čerpání rozpočtu k 31.5.2011.
Byly zodpovězeny některé dotazy a zároveň bylo konstatováno, že některé § či položky jsou
již přečerpány, ale přečerpání je řešeno v následujícím bodu, tedy v návrzích rozpočtových
opatření.
Bylo doporučeno, aby přehled čerpání rozpočtu za měsíc květen 2011 byl předložen na
zasedání ZM dne 15.6.2011 na stůl, jako doplnění programu.
Návrh usnesení: FV bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu za měsíc květen 2011.

K bodu 2)
Členům výboru byl předložen materiál týkající se navržených rozpočtových opatření. Členové
výboru se dohodli, že se bude probírat každý jednotlivý návrh samostatně a bude o něm
hlasováno.
a) Rozpočtové opatření týkající se dotace pro JSDH.
Zastupitelstvo města již přijalo dotaci pro JSDH, v tuto chvíli je třeba přijmout rozpočtové
opatření spočívající v navýšení příjmů a výdajů. Zároveň je s tímto opatřením navrženo
přesunout částku ve výši přijaté dotace z § 5512 do § 6171 pol 5137.
FV doporučil schválit toto rozpočtové opatření s tím, že finance z § 5512 budou převedeny do
rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901.

Návrh usnesení : FV doporučuje ZM schválit toto rozpočtové s úpravou spočívající
v převedení financí ve výši dotace (147 231,- Kč) z § 5512 do § 6171 pol. 5901.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
b) Rozpočtové opatření – ROPID + ČSAD
FV doporučil schválit toto rozpočtové opatření s tím, že bude na ZM předložena podrobnější
tabulka pro lepší zdůvodnění a podrobné vyčíslení navýšení tohoto §.
Návrh usnesení:
FV doporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 2
c) Rozpočtové opatření Dotace Volby
Toto rozpočtové opatření se týká přijetí doplatku za volby do Senátu v celkové výši 84 533,Kč a navýšení příjmu a výdajů rozpočtu o tuto částku.
Během projednávání tohoto bodu přišel pan Svoboda, počet přítomných členů je 7.
Návrh usnesení:
FV doporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření.
Pro: 7 Proti : 0 Zdržel se: 0
d) Rozpočtové opatření: Modulová školka – přesuny
Toto rozpočtové opatření se týká přesunů v rozpočtu z důvodu získání dostatečných
finančních prostředků na nákup modulové mateřské školky. Po diskuzi k tomuto bodu, ke
kterému byl přizván pan místostarosta Šefr, padlo doporučení schválit pouze část
rozpočtových opatření spočívající v přesunech mezi §§§ ve výši 3 460 000,- Kč.
Zbývající opatření spočívající v přesunu z rezerv rozpočtu odložit a znovu předložit po
analyzování a zpracování variant pokrytí této částky s použitím možného úvěru, případně
získání financí nerealizováním některých plánovaných investic, např. rekonstrukce
komunikací.
Návrh usnesení:
FV doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření spočívající v přesunu mezi § v celkové výši
3 460 000,- Kč
a rozpočtové opatření spočívající v přesunu částky 5 040 000,- Kč z rezerv
rozpočtu odložit na další zasedání s tím, že budou předloženy varianty pokrytí této částky
např. úvěrem, nerealizováním některých investic atd.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1
e) Rozpočtové opatření Vodoměry – přesun
K tomuto návrhu nebyla diskuze
Návrh usnesení:
FV doporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
f) Rozpočtové opatření ČOV – pojištění
K tomuto bodu nebyla diskuze
Návrh usnesení:
FV doporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

g) Rozpočtové opatření Rekonstrukce Masarykovy a Jungmannovy ulice
FV se nevyjadřuje k tomuto rozpočtovému opatření, protože nebyly předloženy investiční
ekonomické záměry staveb. Zároveň navrhl zvážit nutnost této rekonstrukce s tím, že finance
na tyto rekonstrukce by mohly sloužit k financování modulové školky.
K bodu 3)
Finančnímu výboru byla předložena žádost ředitele ZUŠ o uvolnění zbytku schváleného
příspěvku na rok 2011 a jeho proplacení do konce června.
Během projednávání tohoto bodu odešel pan Vašků. Počet přítomných členů je 6.
Návrh usnesení:
FV doporučuje schválit odeslání celého zbytku příspěvku pro ZUŠ na rok 2011 do konce
června 2011.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
K bodu 4)
Paní Roškotová vznesla dotaz týkající se financování právních služeb.
Dotaz se týkal celkové částky za poskytnutí právních služeb od vybrané firmy a upřesnění § a
položky, ze které budou tyto služby hrazeny. V § 6171 pol. 5166, ze které by měly být
hrazeny tyto služby, je již vyčerpáno cca 75% rozpočtu.
Tento dotaz bude znovu přednesen na zasedání zastupitelstva města.
K bodu 5) SPROM – využití prostředků na účtu města
V tomto bodě byla diskutována možnost využití finančních prostředků z účtu města, který je
využíván firmou Real SPROM a který v tuto chvíli neprochází rozpočtem.
FV doporučil odboru financí zjistit možnost zapojení zůstatku tohoto účtu do rozpočtu města
a možnost využití financí, které na tomto účtu zůstávají.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
K bodu 6) návrh na doplnění usnesení do zápisu.
Pan Haas předložil návrh usnesení finančního výboru týkající se zveřejňování rozpočtu na
webových stránkách města. Tento návrh byl jednomyslně schválen.
Návrh snesení:
FV oceňuje zveřejňování měsíčních výkazů o plnění rozpočtu na webových stránkách města,
což vnímá jako správný krok pro zvýšení transparentnosti hospodaření města.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
FV opakovaně žádá o předložení upravené směrnice pro zadávání veřejných zakázek na
dalším jednání výboru.
Jednání ukončeno ve 20.00 hod.
Zapsala: Walterová Dita
Ověřil: Ing. Bohdan Hejduk – předseda výboru

