
ZÁPIS č. 2/1/2011 

z jednání finančního výboru 

konaného dne 17. 1. 2011 od 17.30 na Městském úřadě v Roztokách 

 
Společné jednání zahájeno v 17:30 hodin v zasedací  místnosti. 

 

Přítomni: Viz presenční listina: Ing. Bohdan Hejduk, Jakub Haas, Roman Jandík, Jan Scholz, Jiřina Roškotová, 

Martin Vašků, Miroslava Hyská, Dita Walterová 

Přizvaní: Jan Jakob – starosta, René Šefr – místostarosta, Bc. Alice Mezková - tajemnice 

Omluven: Martin Matas 

Nepřítomen: Milan Svoboda 

 

Všichni členové finančního výboru byli v pozvánce seznámeni s následujícím programem: 

 

a) Návrh rozpočtových opatření za prosinec 2010 

b) Návrh rozpočtu na rok 2011 

  

K bodu a): Členům výboru byly předloženy návrhy rozpočtových opatření, zpracované v přehledné tabulce, ve 

které jsou uvedena snížení a navýšení jednotlivých paragrafů. Tím dojde pouze k přesunu financí mezi 

paragrafy, ale nedojde k navýšení rozpočtu. Zároveň byl předložen materiál do zastupitelstva, který obsahuje 

komentář k paragrafům, které je potřeba navýšit. 

Členové výboru požádali o doplnění komentáře i k paragrafům, které se budou snižovat a předložit je na jednání 

ZM.  

Členové výboru byli upozorněni na nemoc vedoucí odboru SRM, která je správcem nevyčerpaného § 3635 a 

z důvodu její nepřítomnosti zatím není možné zpracovat komentář k nevyčerpání tohoto paragrafu. 

U § 3639 byl do 1.10.2010 správcem § Ing. Vilém Schulz. Po panu Schulzovi tento § převzala nová tajemnice 

Bc. Alice Mezková. Bohužel po panu Schulzovi nejsou k dispozici žádné informace, podle kterých by bylo 

možné rozpoznat, proč nebyl tento § vyčerpán. Z tohoto důvodu není možné vypracovat komentář k tomuto § do 

jednání ZM dne 19.1.2011. 

§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů: v tomto § došlo k ušetření finančních prostředků. 

 

 

Po probrání tohoto bodu bylo hlasováno o návrhu usnesení: 

Finanční výbor bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu schválit navržená rozpočtová opatření za 

měsíc prosinec 2010. 

Hlasování:  PRO - 6, PROTI - 1 

 

K bodu b): Finančnímu výboru byl předložen materiál Návrh rozpočtu na rok 2011, zpracovaný do formy, v jaké 

bude předložen i zastupitelstvu. Tento materiál obsahuje i důvodovou zprávu s podrobným komentářem 

k jednotlivým paragrafům a položkám.  Příjmy byly po krátké diskuzi vzaty na vědomí a pokračovalo se 

v diskuzi o jednotlivých položkách výdajové části rozpočtu. Na většinu dotazů reagoval pan starosta, který tento 

bod na finančním výboru představil. 

 

Po ukončení diskuze se hlasovalo o návrhu usnesení: 

Finanční výbor bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2011 a doporučuje zastupitelstvu schválit tento 

návrh, se zapracováním připomínek z diskuze. 

Hlasování: PRO - 7 

 

Připomínky: Doplnit návrh rozpočtu o rozklíčování – podrobný popis § 3639 pol. 5331- Příspěvek TS ( bude 

doplněno do návrhu rozpočtu) a podrobný popis § 3113 pol. 5331- Příspěvek základní škole ( detailní přehled 

bude předložen na jednání ZM). 

 

 

 

 

Zapsala: Walterová Dita – tajemnice výboru 

Zápis ověřil – Ing. Bohdan Hejduk – předseda výboru 

             

 

 

 



 


