ZÁPIS č. 2/2/2015
z jednání finančního výboru
konaného dne 16.2. 2015 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách
Přítomni: Roman Jandík, Milan Svoboda, Martin Vašků, Martin Kohout, Miroslava Hyská, Vladimír
Fučík, a Dita Walterová
Omluveni: Tomáš Rozkydal, Tomáš Ivan, František Klíma
Hosté: Na programu jednání byly následující body:

1. Návrh rozpočtových opatření
2. Různé
Bod různé nebyl před jednáním doplněn

K bodu 1)
Členům výboru byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 3/2015, který vzešel z jednání
Rady města, která schválila výjimku ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek na akci
rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Třebízského.
V této ulici se v letošním roce bude budovat kanalizace a povrch vozovky. Spolu s tím je
třeba vybudovat i nové veřejné osvětlení. To bude zadáno firmě VYDIS, která již prováděla
stejné práce v ulicích Na Valech a Wolkerova. Celková cena je 242 326,03 Kč. Rozpočtové
opatření, které je třeba schválit, spočívá v přesunu částky 242 000,- Kč z neadresné rezervy
rozpočtu § 6171 pol. 5901 do § 3631 pol. 6121.
V průběhu projednávání padla informace, že nabídka firmy VYDIS je srovnatelná s cenou, za
kterou by práce provedly Technické služby města Roztoky. Zároveň bylo dohodnuto, že
hlasováno bude o návrhu rozpočtového opatření ve výši 100 000,- Kč, a to vzhledem ke
skutečnosti, že ve schváleném rozpočtu na rok 2015 je počítáno s částkou 200 000,- Kč na
investice do veřejného osvětlení.
Hlasováno bylo o třech návrzích usnesení:
Návrh usnesení FV č. 4/2015
FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření spočívající v přesunu částky 100 000,- Kč
z neadresné rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901 do § 3631 pol. 6121.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1
Návrh usnesení FV č. 5/2015
FV doporučuje ZM uložit OSRMŽP, aby součástí budoucích PD na rekonstrukce komunikací,
u kterých to bude možné, byla současně řešena i rekonstrukce veřejného osvětlení.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1

Návrh usnesení FV č. 6/2015
FV požaduje, aby součástí materiálu s návrhy rozpočtových opatření bylo i zdůvodnění
oprávněnosti požadované částky.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1
V roce 2015 jsou další termíny jednání následující:
16.3.; 20.4.; 18.5.; 15.6.; 24.8.; 14.9.; 19.10; 16.11; 7.12.
Bylo dohodnuto, že týden před jednáním výboru bude členům rozesílán e-mail
s připomenutím termínu.
Jednání ukončeno ve 18.30 hod.
Další jednání je plánováno na pondělí 16.3.2015 od 18.00
Zapsala: Dita Walterová
Zápis ověřil: Roman Jandík

