ZÁPIS č. 4/4/2011
z jednání finančního výboru
konaného dne 19. 4. 2011 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách
Společné jednání zahájeno v 18:00 hodin v zasedací místnosti.
Přítomni: Viz presenční listina: Bohdan Hejduk, Jakub Haas, Milan Svoboda, Jan Scholz,
Jiřina Roškotová, Miroslava Hyská a Dita Walterová
Omluven: Martin Vašků, Roman Jandík,
Nepřítomen: Martin Matas,
Všichni členové finančního výboru byli v pozvánce seznámeni s následujícím programem:
1)
2)
3)
4)
5)

Sestavení plánu kontrol na rok 2011
Doporučení schválení darů a dotací
Přehled čerpání rozpočtu
Návrh rozpočtových opatření
Různé

Na počátku jednání byl doplněn bod různé o projednání doporučení převodu financí – MŠ Přemyslovská
K bodu 1):
Členové výboru byli v pozvánce seznámeni s tématy navrženými pro plán kontrol v roce 2011. Na jednání bylo
dohodnuto, že bude připravena tabulka s jednotlivými tématy, která bude rozeslána členům výboru.
Jednotliví členové se připíšou k tématu, které si přejí kontrolovat tak, aby u každého tématu byli dva členové
výboru. Tito dva členové pak po dohodě navrhnou společný termín. Výjimkou je kontrola školských
příspěvkových organizací, kdy paní Roškotová požádala o součinnost s MÚ, který bude provádět kontrolu na
příspěvkových organizacích. Paní Roškotová by se ráda, za FV, této kontroly zúčastnila.
Plán kontrol bude zkoordinován tak, aby nekolidoval s plánem kontrol kontrolního výboru, případně
s kontrolami prováděnými přímo Městským úřadem.
Plán kontrol bude předložen ke schválení na květnovém zasedání zastupitelstva města.
Hlasování: pro:

6

proti:

zdržel se:

K bodu 2):
Členům výboru byly předloženy materiály týkající se dotace poskytnuté městu na sčítání lidu, domů a bytů a
dotace na doplňovací volby do senátu.
Samostatně byl předložen materiál ke schválení přijetí dotace pro Sbor dobrovolných hasičů.
Členové výboru se rozhodli hlasovat o dotacích odděleně.
Návrh usnesení I.: FV doporučuje ZM schválit přijetí dotace na sčítání lidu v částce 40 479,- Kč a doplňovací
volby do senátu v částce 190 000,- Kč.
Hlasování: pro: 6

proti:

zdržel se:

Návrh usnesení II.: FV doporučuje ZM schválit přijetí dotace (nadačního příspěvku) ve výši 147 231,- Kč
(tj. 90% z předpokládaných nákladů) od Nadace ČEZ, poskytnutých na společný projekt města Roztoky a Sboru
dobrovolných hasičů Roztoky připravovaný u příležitosti oslav 130 let založení SDH Roztoky. FV žádá doplnit
materiál o upřesnění, na jaké propagační předměty bude dotace použita.
Hlasování: pro: 6

proti:

zdržel se:

K bodu 3):
Členům výboru byl předložen přehled čerpání rozpočtu za 1. Čtvrtletí 2011. Po zodpovězení některých dotazů
vzal FV přehled čerpání na vědomí.
Hlasování: pro: 6

proti:

zdržel se:

K bodu 4):
Členové výboru byli v materiálu seznámeni s návrhy rozpočtových opatření, která si vyžádala platnost nové
rozpočtové skladby a návrhy rozpočtových opatření, která vzniknou přijetím poskytnutých dotací.
Návrh usnesení: FV doporučuje ZM schválit návrh rozpočtových opatření.
Hlasování: pro: 6

proti:

zdržel se:

K bodu 5) :
Před jednáním byl doplněn o projednání navržení přesunu financí z rezervního fondu MŠ Přemyslovská do
fondu investičního. Tento přesun je nutný z důvodu úhrady opravy střešní krytiny na budově MŠ. Rada města
schválila financování této opravy tak, že z rozpočtu města bude hrazeno 50% nákladů a 50% uhradí
MŠ Přemyslovská ze svého fondu. Vzhledem k tomu, že finance na opravu jsou ve fondu rezervním, který nelze
na tuto opravu použít, je nutné potřebné finance přesunout do investičního fondu MŠ Přemyslovská.
Návrh usnesení:
FV doporučuje ZM nařídit MŠ Přemyslovské přesun finančních prostředků ve výši 150 000,- Kč z rezervního
fondu do fondu investičního.
Hlasování: pro: 6

proti:

zdržel se:

Zapsala: Walterová Dita – tajemnice výboru
Zápis ověřil – Ing. Bohdan Hejduk – předseda výboru

