ZÁPIS č. 3/2/2013
z jednání finančního výboru
konaného dne 18. 2. 2013 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách
Společné jednání zahájeno v 18:05 hodin v zasedací místnosti MÚ.
Přítomni: Viz presenční listina: Martin Matas, Zdeněk Richter, Martin Vašků, Jiřina Roškotová, Miroslava
Hyská a Dita Walterová
Omluven: Jakub Haas, Milan Svoboda, Jan Scholz, Roman Jandík
Na začátku jednání byl dohodnutý následující program:
1) Informace o opravách chodníků v roce 2012
2) Informace ze zasedání zastupitelstva
3) Různé

K bodu 1)
Členům výboru byl předložen materiál zpracovaný odborem správy a rozvoje města a životního prostředí, který
rekapituloval uhrazené částky za opravy chodníků v návaznosti na uzavřené smlouvy a objednávky. Materiál
obsahoval soupis víceprací a mapy se zakreslením opravených chodníků.
Členové výboru byli seznámeni s usnesením zastupitelstva města, které uložilo FV provést kontrolu případné
rozpočtové nekázně při platbách v roce 2012 v § 2212 pol. 5171- rekonstrukce a opravy chodníků.
Bylo schváleno, že tuto kontrolu provede kontrolní skupina ve složení p. Hyská a p. Matas.
Hlasování: pro: všichni přítomní
K bodu 2)
Předseda výboru seznámil přítomné se schválenými usneseními zastupitelstva, vzešlých z doporučení finančního
výboru.
První informace se týkala schváleného daru panu Čermákovi. Pan Čermákovi byl schválen dar ve výši 21 000,Kč. Jako kompenzace za potíže způsobené nečekanou konkurencí byl schválen dar a zároveň prominut poplatek
za pronájem stánku a vodné a stočné spojené s prodejem kaprů.
Další schválené usnesení se týká garantů jednotlivých kulturních akcí pořádaných městem, kdy zastupitelstvo dle
doporučení FV schválilo usnesení, kterým uložilo starostovi, na každou akci pořádanou městem stanovit garanta
akce.
Na základě tohoto usnesení FV žádá, aby na další jednání výboru byla předložena informace o jednotlivých
garantech schválených akcí.
Další usnesení se týkalo právních služeb, kdy FV požádal, aby na dubnové zasedání FV byla předložena
informace o plnění usnesení týkajících se právních služeb, tedy informace o plnění nápravných opatření.
Dále předseda výboru seznámil přítomné s harmonogramem investičních akcí na rok 2013 vypracovaným
místostarostou Romanem Jandíkem. Tento materiál byl předložen Radě města. FV požádal, aby v podobné
podobě dostával čtvrtletně plán a harmonogram průběhu investičních akcí. Tento plán žádá poprvé předložit na
březnové jednání výboru, tak aby mohl být v týdenním předstihu (tedy 11.3.2013) zaslán členům výboru.
Pro provedení kontroly zároveň FV žádá o zaslání skenu mandátní smlouvy mezi městem a firmou Real
SPROM, a to jak smlouvy nové, tak původní.
Další usnesení ZM se týká úkolu provedení kontroly plateb za 1 etapu přestavby Městského úřadu. Za FV tuto
kontrolu provede pan Haas a pan Scholz. Hlasování: pro: všichni přítomní
Dalším projednávaným bodem bylo udělení pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Městu byla
udělena pokuta ve výši 50 000,- Kč, která měla být uhrazena do dvou měsíců po nabytí právní moci rozhodnutí.
Na dotaz, kdo obdržel rozhodnutí o pokutě, bylo sděleno, že rozhodnutí o pokutě prošlo podatelnou a bylo
předáno odboru SRMŽP. Po zasedání zastupitelstva bylo okamžitě provedeno potřebné opatření a uložená
pokuta byla zaplacena 31.1.2013.

K bodu 3)
V bodě různé byl projednáván návrh na zajištění školení týkající se územních rozpočtů a nové legislativy týkající
se tvorby rozpočtu a rozpočtových pravidel.
Členové výboru se dohodli, že požádají město o zajištění školení pro všechny zastupitele a členy výborů a
vedoucí odborů a vedení města.
Školení doporučují zajistit formou vznesení dotazu na krajský úřad, aby doporučili vhodného školitele. Toho pak
oslovit s žádostí o zajištění hromadného školení v prostorách úřadu. Školiteli popsat školené skupiny s tím, že
očekáváme jeho doporučení podle školených skupin se zahrnutím individuálních požadavků.
Školení by mělo proběhnout ve dvou částech, v první části během dne by se měli proškolit vedoucí odborů a
vedení města a v odpoledních, případně večerních hodinách by proběhlo školení zastupitelů a členů výborů.
Návrh usnesení:
FV žádá ZM a vedení města o organizaci školení legislativy týkající se územních rozpočtů pro vedoucí
pracovníky MÚ, členy zastupitelstva a členy finančního a kontrolního výboru.
Termín: květen 2013
Pro: všichni přítomní
Dále v bodě různé byly řešeny dotazy týkající se dotace na sběrný dvůr a dotaz týkající se zaslání oznámení
Krajskému úřadu týkající se potřeb spojených s navýšením kapacity MŠ Přemyslovská.
FV pověřilo člena výboru pana Richtera zjištěním situace s přijetím dotace na sběrný dvůr.
Předseda výboru byl pověřen kontaktováním Krajského úřadu a zjištěním, zda byly potřebné dokumenty
odeslány.
Jednání ukončeno v 19.30
Zapsala: Walterová Dita
Zápis ověřil: Martin Matas
Další jednání FV je svolané na 18.3.2013

