ZÁPIS č. 3/2/2011
z jednání finančního výboru
konaného dne 23. 2. 2011 od 17.30 na Městském úřadě v Roztokách
Společné jednání zahájeno v 17:40 hodin v zasedací místnosti.
Přítomni: Viz presenční listina: Bohdan Hejduk, Roman Jandík, Milan Svoboda, Jan Scholz, Jiřina Roškotová,
Martin Vašků, Martin Matas, Miroslava Hyská, Dita Walterová
Omluven: Jakub Haas
Nepřítomen:
Všichni členové finančního výboru byli v pozvánce seznámeni s následujícím programem:
a) Schválení změn územního rozpočtu za rok 2010
b) Žádost MŠ Havlíčkova o převod hospodářského výsledku
c) Různé
Na počátku jednání byl doplněn bod různé o informaci o svolávání finančního výboru.
Členové vzali na vědomí doplněný program.
K bodu a):
Členům výboru byl předložen materiál do zastupitelstva obsahující rozpis změn rozpočtu za rok 2010 sestavený
do tabulek. Text materiálu obsahuje komentář k některým paragrafům.
Během jednání byly zodpovězeny dotazy členů výboru. Během projednávání tohoto bodu vzešly žádosti o
doplnění zápisu a bodu různé.
Členové výboru doporučili doplnit bod různé o navržení plánu kontrol na rok 2011. Zároveň při projednávání
tohoto bodu vzešlo doporučení k řešení oblasti vymáhání pohledávek města. Tato oblast stagnuje již od roku
2008. Součástí příjmů města jsou mimo jiné příjmy z místních poplatků, pokut, správních poplatků a
v neposlední řadě i z vystavených faktur. Padlo doporučení, aby se rada města touto problematikou zabývala.
Po projednání bodu bylo hlasováno o následujícím usnesení:
FV doporučuje ZM schválit změny územního rozpočtu města za rok 2010 v příjmové a výdajové části dle
přiložených tabulek.
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
K bodu b): Členům výboru byl, stejně jako v předchozím bodu, předložen materiál do ZM. Ředitelka MŠ
Havlíčkova požádala o převedení hospodářského výsledku za rok 2010 do rezervního fondu MŠ.
Tento bod byl jednomyslně schválen usnesením:
FV doporučuje ZM souhlasit s převodem částky 1440,26 Kč (hospodářský výsledek za rok 2010) do
rezervního fondu MŠ.
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
K bodu c):
V bodě různé byly projednány termíny svolávání FV. Bylo dohodnuto, že od měsíce dubna, bude finanční výbor
svoláván pravidelně po zpracování přehledu čerpání rozpočtu finančním odborem, a to vždy v pondělí od 18.00.
Přehled čerpání rozpočtu se zpracovává zpravidla do 10. dne v měsíci. V měsíci březnu bude svolán FV
k projednání rozpočtového výhledu, který by mělo ZM schválit na dubnovém zasedání.
Plán kontrol na rok 2011. Členové výboru byli vyzváni, aby každý navrhl oblast, kterou by doporučil ke
kontrole. Ze všech doporučení bude sestaven plán kontrol na rok 2011, který bude předložen ZM ke schválení.
Během jednání doporučil pan Matas kontrolu ve věci pořízení hasičského vozu. Tato kontrola bude zařazena do
plánu kontrol na rok 2011.
Zapsala: Walterová Dita – tajemnice výboru
Zápis ověřil – Ing. Bohdan Hejduk – předseda výboru

