ZÁPIS č. 6/5/2011
z jednání finančního výboru
konaného dne 16. 5. 2011 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách
Společné jednání zahájeno v 18:10 hodin v kanceláři odboru financí.
Přítomni: Viz presenční listina: Bohdan Hejduk, Martin Vašků, Milan Svoboda, Jan Scholz, Martin Matas,
Jiřina Roškotová, Miroslava Hyská a Dita Walterová
Omluven: Roman Jandík, Jakub Haas
Nepřítomen:
Na programu jednání byly následující body:
1) Přehled čerpání rozpočtu za měsíc duben 2011
2) Závěrečný účet města za rok 2010
3) Schválení účetní závěrky Technických služeb + schválení převodu zůstatku do investičního fondu
4) SPROM – reakce na zprávu z přezkumu hospodaření – návrh kontroly
5) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
6) Různé – případné doplnění programu
Před jednáním finančního výboru byly členům rozeslány materiály týkající se projednávaných bodů.
Na začátku jednání byl schválen program
K bodu 1)
Členům výboru byly předloženy tabulky s přehledem plnění a čerpání rozpočtu k 30.4.2011.
Byly zodpovězeny některé dotazy a zároveň bylo konstatováno, že některé § či položky jsou již přečerpány.
FV tak doporučil, aby správci §§§ včas navrhovali případná rozpočtová opatření.
Delší diskuze se týkala řešení deficitního rozpočtu. FV tedy doporučil, aby byla zvážena reálnost realizace
rozpočtovaných investic v tuto chvíli uvedených pod položkou 5901. Dále FV požádal o rozpis položky 5901 –
nespecifikovaná rezerva, aby bylo zřejmé, na jaké akce se původně tato položka plánovala.
Návrh usnesení:
FV doporučuje ZM vzít čerpání rozpočtu za měsíc duben 2011 na vědomí.
FV doporučuje ZM upravit rozpočet v položkách 8115 a 5901 tak, aby rozpočet reprezentoval skutečný schodek
rozpočtu způsobený rozpočtovanými investicemi na rok 2011 a doporučuje přehodnotit reálnost realizace
investic plánovaných na rok 2011 (především investice na dostavbu ZŠ).
Pro: 6 , Proti: 1 , Zdržel se: 0
K bodu 2)
Členům výboru byl předložen návrh závěrečného účtu za rok 2010, tak jak by měl být vyvěšen na úřední desce.
Pan Matas vznesl doporučení před vyvěšením upravit text v bodě 2, u využití daru letiště uvést místo ZŠ Žalov
ZŠ Roztoky budova v Žalově.
Návrh usnesení:
FV doporučuje ZM schválit závěrečný účet za rok 2010.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
K bodu 3)
Členům výboru byl předložen materiál týkající se žádosti TS Roztoky o schválení účetní závěrky a zároveň
o převedení částky 150 000,- Kč na nákup sekačky, z nevyčerpaného provozního příspěvku do investičního
fondu Technických služeb.
Po diskuzi se členové výboru shodli, že doporučí ZM schválit účetní závěrku TS a zároveň schválit ponechání
celého nevyčerpaného příspěvku z roku 2010 pro potřeby TS.
Návrh usnesení:
FV doporučuje ZM schválit účetní závěrku Technických služeb města Roztoky za rok 2010.
FV doporučuje ZM souhlasit s převedením částky 150 000,- Kč z ušetřeného příspěvku Technických služeb
do investičního fondu Technických služeb a zbylé finance z ušetřeného příspěvku tj. 369 396,78 Kč převést
do rezervního fondu Technických služeb.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

K bodu 4)
Členové výboru byli seznámeni s problematikou mandátní smlouvy mezi Městem Roztoky a správcem obecního
majetku.
V plánu kontrol na rok 2010 byla na jednání ZM doplněna kontrola SPROM.
Ze znění mandátní smlouvy nevyplývají pro správce majetku povinnosti, které jsou třeba plnit. Byla diskutována
možnost změny textu mandátní smlouvy tak, aby správce majetku měl povinnost měsíčně předkládat přehledy
nákladů a výnosů, vč. přehledu dluhů na nájemném atd.
Město Roztoky je povinno o všech nákladech a výnosech účtovat. V současné době však nejsou k dispozici
relevantní informace, na základě kterých by bylo možné účtovat.
Po diskuzi bylo hlasováno o následujícím návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
FV doporučuje ZM uložit vypsání výběrového řízení na správce obecního majetku s termínem ihned.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

K bodu 5)
Projednávání bodu 5 bylo odloženo do doby upravení směrnice pro zadávání veřejných zakázek, dle přijatých
UZM.
FV žádá předložení upravené směrnice na dalším jednání FV
Různé:
V bodě různé padly žádosti na předložení některých informací. Členové výboru se shodli na dvou žádostech:
FV žádá předložení informace případně materiálu týkajícího se realizace revitalizace dětského hřiště na
Obránců míru.
FV žádá předložení způsobu financování modulové mateřské školky vč. možného ovlivnění schváleného
rozpočtu.

Zapsala: Walterová Dita
Ověřil: Ing. Bohdan Hejduk – předseda výboru

