ZÁPIS č. 1/2014
z jednání finančního výboru
konaného dne 20.1. 2014 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách
Přítomni: Martin Matas, Jakub Haas, Zdeněk Richter, Martin Vašků, Jiřina Roškotová, Dita
Walterová
Omluveni: Jan Scholz, Bedřich Svoboda, Milan Svoboda, Miroslava Hyská
Na programu jednání byly následující body:
1. Čerpání rozpočtu za měsíc prosinec 2013
2. Zpráva z kontroly platů a docházky
3. Různé: Zpráva z kontroly hospodaření, Odměny členů komisí a výborů

K bodu 1)
Členům výboru bylo předloženo čerpání rozpočtu za měsíc prosinec 2013. Na zasedání zastupitelstva
města bude předložena tabulka závěrečných změn rozpočtu za rok 2013. Bylo dohodnuto, že součástí
materiálu změn rozpočtu bude i pracovní verze čerpání rozpočtu za měsíc prosinec.
V příjmové stránce rozpočtu byly diskutovány především daňové příjmy, kdy u většiny daňových
příjmů je plnění rozpočtu vyšší, než bylo plánováno a obecně jsou příjmy plněny více, než bylo
plánováno. Diskuze byla i o dotaci na dostavbu Základní školy.
Členové výboru požádali, aby byl na zasedání ZM předložen dokument potvrzující souhlas
poskytovatele dotace se změnou termínu dokončené stavby.
U položky 1340 FV požaduje informaci, kolik má město k 31.12.2013 evidovaných dlužníků
poplatku za odpady.
U příjmů v § 3639 - na dotaz FV, zda proběhla revize smluv o věcném břemeni. Tato revize probíhá
ve spolupráci OSRMŽO a odboru financí.
Ve výdajové části byla diskuze k investicím do silnic a vodohospodářské infrastruktury. FV
upozorňuje na dlouhodobé neplnění podmínky vkládat finance vybrané z vodohospodářské
infrastruktury a vodného a stočného zpět do investic.
FV žádá o předložení plánu investic města (včetně plánu investic do silnic) se zakreslením do
mapy.
V § 6171 požádal FV o rozklíčování čerpání v pol. 5199 a o předložení plánovaných výdajů v pol.
5169, na rok 2014.
Po projednání vzal FV přehled čerpání za měsíc prosinec na vědomí.
K bodu 2)
Členům výboru byla předložena zpráva z předložené kontroly platů a docházky spolu s vyjádřením
tajemníka MÚ. Zpráva s vyjádřením je přílohou zápisu a bude předložena na ZM.
Členové výboru se k závěrům kontroly vyjádřili a shodli se na předložených doporučeních kontroly,
tedy:
Zařadit do plánu úkolů MÚ doporučení z kontroly z roku 2012.
Pracovně-právně řešit porušení pracovní kázně a manipulaci s podklady pro zpracování mezd.
Uložit tajemníkovi MÚ provádět pravidelné kontroly.
Hlasování: pro: všichni přítomní (5)

K bodu 3a)
Členům výboru byla předložena zpráva z dílčího přezkumu hospodaření.
Tato dílčí zpráva se v orgánech obce sice nemusí projednávat, nicméně členové výboru vzali zprávu
na vědomi s vyjádřením odboru financí a daňového poradce města. Odbor financí s touto zprávou
nesouhlasí a ohradil se i proti způsobu provedení kontroly, kdy nebylo ze strany kontrolorů městu
umožněno řádně předkládat poklady a vysvětlení a byla odmítnuta přítomnost daňového poradce při
kontrole.
U bodů, které byly v době kontroly napraveny, nebyl o tomto napravení proveden žádný záznam.
Členům výboru budou na žádost zaslány účetní doklady dokazující napravení jednotlivých chyb.
K bodu 3b)
Předseda výboru seznámil přítomné členy výboru, že při schvalování rozpočtu na rok 2014 byl
schválen i návrh na odměňování členů komisí a výborů. Prozatím není znám způsob rozdělení těchto
odměn.
FV žádá vedení města, aby předsedovi FV sdělil klíč k rozdělení odměn členům komisí a výborů
vč. informace, zda se odměna týká i členů redakční rady.
Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)
Jednání ukončeno v 19.40
Zapsala: Walterová Dita
Zápis ověřil: Martin Matas
Další jednání FV je plánované na 17.2.2014 od 18.00

