ZÁPIS č. 10/10/2011
z jednání finančního výboru
konaného dne 26. 10. 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: Martin Matas, Roman Jandík, Jan Scholz, Jiřina Roškotová, Miroslava Hyská a
Dita Walterová
Přizváni: René Šefr- místostarosta
Hosté. P. Kohout – zástupce veřejnosti k bodu Panenská II
Omluven: Jakub Haas, Milan Svoboda, Martin Vašků
Na programu jednání byly následující body:
1)
2)
3)
4)
5)

Návrhy rozpočtových opatření, společně s přehledem rozpočtu čerpání za září 2011
Panenská II – přizvání likvidátora
Plnění usnesení
Kontroly Finančního výboru
Různé

Na začátku jednání byl program doplněn o bod: Městská knihovna – návrh zpoplatnění meziknihovní výpůjčky
Program byl jednomyslně schválen.
Před zahájením projednávání bodů byl předsunut bod Panenská II – přizvání likvidátora.
Na jednání byl hostem p. Kohout. Předmětem tohoto bodu bylo řešení stavu nefunkčního veřejného osvětlení
v oblasti Panenská II. Jednání finančního výboru se nemohl zúčastnit likvidátor firmy Luneta, ale členům výboru
byl předložen odhad nákladů potřebných k revizi stavu a případnému zprovoznění veřejného osvětlení.
Pan Kohout vyjádřil své obavy a vyslechl si návrh řešení celé situace, se kterým vyjádřil svou spokojenost.
Návrh usnesení k tomuto bodu:
FV doporučuje ZM zahájit trojstranné jednání se správcem konkurzní podstaty firmy LUNETA a společností
VOLTMONT, dle předložené nabídky na opravu za cca 100 - 300 tis.
PRO: 5
Dále bylo postupováno dle programu.
Dalším bodem tak byly návrhy rozpočtových opatření.
Členům výboru byl předložen materiál s návrhy rozpočtových opatření. FV nedoporučil rozpočtové opatření na
obnovu porostů na Školním náměstí s tím, že rekonstrukce povrchu proběhne až v příštím roce a bude nutné
realizovat i odvodnění této lokality. Proto i RM dala doporučení realizovat výsadbu nových dřevin až v příštím
roce. Stejné doporučení dal i FV. Do materiálu pro ZM tak nebylo toto rozpočtové opatření zařazeno.
Dalším doporučením byl i přesun financí z nerealizovaných investic do rezervy rozpočtu. Do materiálu pro ZM
tak byly zařazeny tři přesuny do rezervy, a to část financí na přestavby prostor MÚ, část financí na rekonstrukci
Jungmannovy ulice a finance na nákup nového SW.
Bylo dohodnuto, že na dalším jednání FV budou předloženy návrhy rozpočtových opatření v příjmech na §
2310, 2321, 2329, tak aby příjmy v upraveném rozpočtu odpovídaly uzavřeným smlouvám a tedy
předpokládaným příjmům.
Čerpání rozpočtu po zodpovězených dotazech vzal FV na vědomí.
Návrh usnesení:
FV doporučuje ZM schválit navržená rozpočtová opatření
PRO: 5

Dále byly členům výboru předloženy stavy na bankovních účtech města a byla podána informace o výši úroků na
účtech města. V čerpání za září jsou již úroky ve výši cca 275 tis. a předpokládáme že do konce roku by měly
dosáhnout 300tis a více.
Dalším bodem byl návrh Městské knihovny na zpoplatnění meziknihovní výpůjčky.
Byl předložen návrh, který počítá se zavedením paušálního poplatku ve výši 30,- Kč., za každou doručenou
zásilku. Meziknihovní výpůjčka spočívá v tom, že pokud naše knihovna nemá titul, o který má čtenář zájem, ale
jiná knihovna ano, je tato kniha zaslána z jiné knihovny, zapůjčena čtenáři a poté vrácena zpět. Tato výpomoc
mezi knihovnami není zpoplatněna, ale Městu vznikají náklady v podobě poštovného. Zavedení paušálního
poplatku by tak byly alespoň zčásti tyto náklady kompenzovány.
Návrh usnesení:
FV doporučuje přijetí návrhu Městské knihovny.
PRO: 5
Dalším bodem byly kontroly FV.
Předseda výboru informoval přítomné o zahájení kontrol čerpání v § 6171, konkrétně nákup služeb a IT. Tyto
kontroly probíhají zvlášť a kontroly Technických služeb, která je plánována na pondělí 31.10.2011 od 7.00 hod.
Paní Hyská informovala o provedené kontrole § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek. Zápis z kontroly bude po
odsouhlasení rozeslán členům výboru.
Dalším bodem byl Rozpočtový výhled do roku 2015.
Tento výhled vzalo ZM na vědomí a projednání přenechalo FV. Proběhla diskuze týkající se dotace na dostavbu
základní škola, která je ve výhledu uvedena. Nakonec FV vzalo rozpočtový výhled na vědomí, jako dokument,
ale žádá znovu předložit výhled s plánem investic a bez dotace na dostavbu ZŠ, pokud nebudou doloženy
doklady týkající se schválení této dotace.
Další FV se bude konat dne 30.11.2011 od 18.00 ve velké zasedací místnosti.
Jednání bylo dokončeno ve 20.00
Zapsala: Dita Walterová
Zápis ověřil: Martin Matas – předseda výboru

