ZÁPIS č. 4/2012
z jednání finančního výboru
konaného dne 16.4. 2012 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách
Společné jednání zahájeno v 18:15 hodin v restauraci hotelu Academic, kam se FV z MÚ přesunul z důvodu
nedostatku prostor na MÚ.
Přítomni: Martin Matas, Jakub Haas, Jan Scholz, Roman Jandík, Martin Vašků, Jiřina Roškotová, Milan
Svoboda, Martin Urx
Omluven: Miroslava Hyská, Dita Walterová
Nepřítomen:
Na programu jednání byly následující body:
1)
2)
3)
4)
5)

Schválení programu
Informace o usneseních ZM k zápisu FV
Čerpání rozpočtu k 31.3.2012
Rozpočtové změny
Ostatní

Bod 1:
Program byl schválen 8 členy.
Bod 2:
Předseda FV informoval o usneseních ZM k návrhům FV z minulé schůze (kontroly FV, nová pravidla
hospodaření příspěvkových organizací atd.)
FV vzal na vědomí
Bod 3:
Projednávání čerpání Územního rozpočtu města Roztoky k 31.3.2012.
Návrh usnesení:
FV žádá MÚ o zveřejnění čerpání rozpočtu na www stránkách města.
Pro: 8
Další informace:
FV žádá vysvětlit:
- v příjmové části rozpočtu, proč je zatím 0Kč položka1347 (zřejmě chodí zálohy od dubna?)
- v příjmové části rozpočtu, proč je par 3421, pol.3121 bez komentáře (dar?)
- ve výdajové části žádáme kontrolu přečerpání par 5512 pol.5139
Bod 4:
Projednávání rozpočtových změn předložených k jednání.
Návrh usnesení:
FV doporučuje schválit ZM navržené rozpočtové opatření č. 4/2012 s výhradou (FV žádá vysvětlit zda se u par
6171 pol 5153 – plyn, jedná o 3 zálohy v celkové výši 99tis. Kč, nebo zbývají 3 zálohy po 99tis. Kč)
Pro: 7, Zdržel/a:1
Bod 5 - ostatní:
Jiřina Roškotová navrhla následující úspory v rozpočtu:
- 6112/5169 – snížit o 40tis Kč (dotace)
- 6171/5137 – snížit o 60tis Kč (nákup DHDM již částečně uskutečněn v roce 2011)
- 6171/5167 – snížit o 50tis Kč (neuskutečněná platba školného)
- Navýšit o 150tis Kč rozpočtovou rezervu

K tomuto bodu se vyjádřil p. Jandík, že koalice navrhuje razantnější rozpočtové úpravy, které budou tyto změny
obsahovat.
Návrh usnesení:
FV doporučuje MÚ zvážit následující úspory a tyto změny zahrnout do následujících rozpočtových opatření:
- 6112/5169 – snížit o 40tis Kč
- 6171/5137 – snížit o 60tis Kč
- 6171/5167 – snížit o 50tis Kč

Pro: 8
Jednání bylo ukončeno v 19.15
Zapsal: Martin Matas-předseda výboru
Zápis ověřili: Jandík, Roškotová
Přílohou tohoto zápisu je:
Plnění rozpočtu březen 2012
Návrh rozpočtových opatření 4/2012

