ZÁPIS č. 8/9/2012
z jednání finančního výboru
konaného dne 17. 9. 2012 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách
Společné jednání zahájeno v 18:15 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu.
Přítomni: Viz presenční listina: Martin Matas, Roman Jandík, Milan Svoboda, Martin Vašků, Jan Scholz
Miroslava Hyská a Dita Walterová
Omluven: Jiřina Roškotová
Nepřítomen: Martin Urx, Jakub Haas
Hosté: Jan Jakob - starosta a Mgr. Stanislav Boloňský - místostarosta
Na programu jednání byly následující body:
1)
2)
3)
4)

Zprávy z povedených kontrol
Čerpání rozpočtu za srpen 2012
Návrh rozpočtových opatření
Financování školek

Na začátku jednání bylo pozměněno pořadí projednávaných bodů následovně:
1. Financování školek (přítomni hosté)
2. Čerpání rozpočtu
3. Návrh rozpočtových opatření
4. Zprávy z provedených kontrol
Pozměněný program byl schválen všemi přítomnými
K bodu 1:
K tomuto bodu byli přizvání starosta Jan Jakob a místostarosta Mgr. Stanislav Boloňský.
Tématem bylo řešení nedostatku míst v současných mateřských školkách a možné financování nové případně
pronajaté MŠ.
Členové výboru byli seznámeni s možnými variantami řešení nedostatku míst v MŠ a tím, že touto situací se již
zabývá Rada města, která by měla dne 10.10. projednávat různé varianty řešení této problematiky, vč. finanční
náročnosti jednotlivých variant.
Bylo dohodnuto, že do 3. 10. 2012 FV vypracuje návrh kritérií financování školky, tak aby tato kritéria byla
předložena společně s variantami řešení Radě města.
K bodu 2:
Členům výboru bylo předloženo čerpání rozpočtu za měsíc srpen 2012.
Členům výboru bylo sděleno, že rozpočtové opatření na úpravu daňových příjmů není připraveno z důvodu
očekávaných informací z finančního úřadu o poměrech jednotlivých daní.
FV žádá na příští jednání předložit počet trvale hlášených obyvatel, kteří v roce 2012 neuhradili poplatek za
odpady.
FV navrhuje, aby byla změněna metodika návrhu rozpočtu v oblasti darů a dotací a aby součástí návrhu
rozpočtu byla tabulka se soupisem očekávaných dotací na rok 2013 s informací, o jaké dotace se bude
město ucházet.
Plnění příjmů za srpen vzal FV na vědomí a doporučil ZM vzít na vědomí.
U výdajové části byli členové výboru seznámeni s přečerpanými položkami a s položkami, u kterých již nyní lze
předpokládat jejich překročení do konce roku.
FV doporučuje navrhnout rozpočtovou změnu v § 3722 pol. 5164. U přečerpaných položek žádá správce
§§ o předložení zdůvodnění přečerpání.
FV doporučuje ZM jednat o optimalizaci nákladů v § 6171 pol. 5362, tak, aby před schválením
případných bezúplatných převodů či darů byla zohledněna problematika daní z převodu nemovitostí.
Čerpání výdajů za srpen vzal FV na vědomí a doporučuje ZM vzít na vědomí.
K bodu 3:
Členové výboru projednali návrh rozpočtových opatření a shodli se na návrhu usnesení:
FV doporučuje ZM schválit navržená rozpočtová opatření, ale konstatuje, že rozpočtové opatření 7a) vzešlo
z porušení rozpočtové kázně.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

K bodu 4:
Členové výboru byli seznámeni se stavem probíhajících kontrol a s výsledkem kontrol ukončených.
Kontrola výměny oken na MÚ a daru Letiště Praha probíhá a je ve fázi doplnění materiálů. Kontrolní tým žádá
předložit smlouvu mezi městem a TS Roztoky a faktury mezi TS Roztoky a prováděcí firmou.
Výsledek kontroly bude znám do konce září a bude projednán na dalším jednání FV.
Kontrola služeb a ICT. Členům výboru byla předložena zpráva z kontroly a byli seznámeni s návrženým
závěrem kontroly.
Návrh usnesení: FV doporučuje ZM vzít na vědomí závěr kontroly ICT za rok 2011 a schválit návrhy
FV
 FV doporučuje ZM uložit MÚ upravit smlouvu s Conenct plus (vyřadit bod 5,2) a vypracovat poptávku
na dodávky HW.
 FV doporučuje ZM uložit MÚ prověřit smluvní vztah mezi městem a firmou SKYNET, tak aby bylo
potvrzeno, že obsah dodatku č. 2 není předmětem dodávky a jeho fakturace není relevantní.
 FV doporučuje ZM uložit MÚ projednat s dodavateli služeb IT, aby součástí fakturace byl i rozpis
objednaných a provedených úkonů, zejména úkonů nad rámec paušálu.
 FV doporučuje ZM uložit MÚ provádění revizí smluv a pravidelně posouzení výhodnosti uzavřených
smluv.
 FV doporučuje ZM uložit MÚ provedení analýzy možného sloučení používaných informačních
systémů.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Kontrola platů a docházky. Členům výboru byla předložena zpráva z předložené kontroly. Předmětem této
kontroly byly hlavní a navazující procesy související s § 6171 položkou 5011.
Návrh usnesení:
FV doporučuje ZM vzít na vědomí závěr kontroly platů a docházky a schválit návrhy FV
 FV doporučuje ZM uložit MÚ zavedení provést změny v evidenci docházky dle doporučení FV a
v souladu s právními předpisy a propojit docházku s uznáním fondu pracovní doby, případně zavést
elektronickou docházku.
 FV doporučuje ZM uložit tajemníkovi zajistit zastupitelnost pro zpracování mezd.
Jednání ukončeno ve 20.00
Zapsala: Dita Walterová
Ověřil: Martin Matas – předseda výboru

