
ZÁPIS č. 3/2013 

z  jednání finančního výboru 

konaného dne 18.3. 2013 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách 
 

Přítomni:  Martin Matas, Jakub Haas, Jan Scholz, Miroslava Hyská,  Jiřina Roškotová, Milan Svoboda, Martin 

Vašků, Zdeněk Richter, Roman Jandík-host, Naděžda Salačová – FO MÚ Roztoky 

Omluven:, Dita Walterová 

 

Na programu jednání byly následující body: 

 

1) Schválení programu 

2) Rozpočet – Informace o čerpání 1-2/2013 

3) Kontroly FV: 

Kontrola ZUŠ 

Kontrola čerpání dotace Sběrný dvůr 

4) Ostatní 

Plán financování dostavby ZŠ Roztoky 

Poplatek za  

 

Bod 1: 

Program byl schválen všemi členy. 

 

Bod 2: 

Plnění rozpočtu odpovídá plánu. Místostarosta Jandík informoval o riziku snížené dotace ze státního rozpočtu na 

výkon státní správy. Případné dopady na činnost MÚ prověří a bude referovat na příštím FV p. Haas. 

 

FV vzal plnění rozpočtu na vědomí.  

 

Bod 3: Kontroly FV: 

 

ZUŠ 

O provedené kontrole informovala FV Jiřina Roškotová a Matas. Ke kontrole se vyjádřil i místostarosta Jandík. 

Zejména se jednalo o plánu rekonstrukce podkroví ZUŠ a součinnosti města na splnění závazků. 

 

Usnesení: 

FV souhlasí a doporučuje provést změny dle závěrů kontrolní skupiny. (8pro) 

 

Sběrný dvůr 

O kontrole informoval Zdeněk Richter a potvrdil obavy p. zastupitele Štiftera ohledně rizik čerpání dotace a 

absence dokladů. 

 

Usnesení: 

FV doporučuje ZM uložit OSRMŽP připravit geometrický plán sběrného dvora, který prokáže 

obsazenou stavební plochu (kritérium dotace). Dále doplnit veškeré materiály a podklady na SFŽP pro 

kontrolu a závěrečné jednání. (8pro) 

 

Bod 4: 

Předseda FV požádal členy FV, aby podrobně prostudovali informaci pana starosty a do příští schůze připravili 

k diskuzi doplnění a varianty. 

 

Usnesení: 

FV bere na vědomí informaci p. starosty o financování dostavby ZŠ. 

 

Bod 5: 

FV diskutoval problematiku vyhlášky č. 1/2012 o místních poplatcích – konkrétně se jedná o „poplatek za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“. 

 

Usnesení: 

FV žádá ZM uložit MÚ vypracovat analýzu současného stavu vybírání poplatku, dopadů na rozpočet 

v příjmové části a zajistit přijetí stanovené ceny k 1.1. kalendářního roku. (8pro) 

 

Zapsal: Matas, Ověření:Roškotová, Salačová. 


