
ZÁPIS č. 6/6/2015 

z  jednání finančního výboru 

konaného dne 15.6. 2015 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách 
 

 

Přítomni:  Roman Jandík, Martina Krátká, Tomáš Rozkydal, Martin Vašků, Miroslava Hyská, 

Vladimír Fučík, František Klíma a Dita Walterová 

Omluveni: Tomáš Ivan, Milan Svoboda 

Hosté: - 

 

Na programu jednání byly následující body: 

 

1. Závěrečný účet města za rok 2014 

2. Čerpání rozpočtu za květen 2015 

3. Různé – informace o vyplácení příspěvku rodičům dětí neumístěných do MŠ 

Na začátku jednání byl stažen bod čerpání rozpočtu, které nebylo v době konání výboru 

k dispozici. 
 

Program byl schválen všemi přítomnými  (5) 

 

 

K bodu 1) 

  

Členům výboru byl rozeslán závěrečný účet města spolu se zprávou z kontroly hospodaření.  

Při projednávání závěrečného účtu se hlasovalo o návrhu usnesení FV týkajícího se 

rozpočtového výhledu. 

 

Návrh usnesení FV č. 32/2015: 

FV upozorňuje ZM na nutnost vytvoření a schválení rozpočtového výhledu pro roky 

2016 – 2020 a doporučuje detailnější stanovení investičních priorit v těchto letech, 

v souladu se strategickým plánem. 

Hlasování: Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Nehlasovali p. Rozkydal a Klíma, kteří přišli v průběhu projednávání. 

 

Při projednávání zprávy z kontroly hospodaření byli členové informování o dvou chybách 

z minulých let, které se nepodařilo odstranit a návrhem nápravných opatření, která jsou 

předložena zastupitelstvu a to: 

 

1. Zahájení inventury podrozvahových účtů v roce 2015 již k 31.10.2015 

2. Průběžné účtování opravných položek k pohledávkám. 

Po projednání hlasoval FV o návrhu usnesení. 

 

Návrh usnesení FV č. 33/2015: 

FV doporučuje ZM schválit závěrečný účet města Roztoky za rok 2014. 

Hlasování: Pro: všichni přítomní (7) 

 

 

K bodu 2) 

 

V době jednání ještě nebyl k dispozici přehled čerpání rozpočtu za květen 2015. Bylo 

dohodnuto, že bude zaslán členům výboru do konce týdne. 



 

K bodu 3) 

 

Předseda výboru informoval členy výboru o záměru předložit zastupitelstvu materiál týkající 

se prodloužení vyplácení příspěvku rodičům děti neumístěných v MŠ. 

 

Při diskuzi k tomuto tématu bylo dohodnuto, že nové člence výboru p. Krátké bude zaslána 

tabulka s přehledem nákladů příspěvkových organizací. 

 

Člen výboru p. Fučík informoval členy výboru o možnosti získání dotace od MPSV na 

dětskou skupinu. 

 

Návrh usnesení FV č. 34/2015: 

FV doporučuje MÚ prověřit možnost získání dotace od MPSV na dětskou skupinu. 

Hlasování: Pro: všichni přítomní (7) 

 

Na konci jednání členové FV požádali o předložení vyžádaných podkladů z minulých jednání, 

tedy: 

 rozpisy některých rozvahových účtů za rok 2014 

 informaci o dotaci na zateplení jídelny 

 přehled celkových nákladů a plánovaného školkovného v dětské skupině 

 informace o vyplácených příspěvcích pro rodiče dětí neumístěných v MŠ 

 

FV žádá, aby všechny vyžádané podklady byly předloženy na další jednání výboru a 

byly zařazeny do programu výboru. 

 

 

Termíny dalších jednání v roce 2015:  24.8.; 14.9.; 19.10; 16.11; 7.12. 

 

 

 

Jednání ukončeno ve 19.20 hod. 

Další jednání je plánováno na pondělí 24.8.2015 od 18.00 

Zapsala: Dita Walterová 

Zápis ověřil: Roman Jandík 

 

 

 

 

 

 
   
 

 


