
ZÁPIS č. 11/2013 

z  jednání finančního výboru 

konaného dne 29.11. 2013 od 18.15 na Městském úřadě v Roztokách 

 

 
 

Přítomni: Martin Matas, Milan Svoboda, Zdeněk Richter, Bedřich Svoboda, Jan Scholz, Martin 

Vašků, Jiřina Roškotová, Dita Walterová 

 

 

Omluveni: Jakub Haas, Miroslava Hyská 

Hosté:  Jan Jakob – starosta,  Roman Jandík - místostarosta 

 

 

 

Na programu jednání byl návrh rozpočtu na rok 2014 k vyvěšení 

 

Na začátku jednání seznámil pan starosta přítomné členy výboru s příjmovou stránkou návrhu 

rozpočtu a s využitím zůstatku na bankovních účtech a rezervy rozpočtu. 

 

Při projednávání bylo dohodnuto, že rozpočet bude vyvěšen v položkové podobě a bude schvalován 

jako schodkový s využitím financující položky 8115.  

FV doporučil, aby při projednání a schvalování rozpočtu, bylo revokováno usnesení zastupitelstva, 

které stanovuje výši rezervy vlastních prostředků na dostavbu budovy Základní školy Roztoky. 

 

Dále bylo hlasováno o poplatku za svoz odpadů na rok 2014. 

 

Návrh usnesení: 

FV doporučuje ZM schválit výši poplatku za svoz odpadů na rok 2014 na prosincovém jednání. 

Pro: Všichni přítomní (6) 

 

Bylo dohodnuto, že návrh rozpočtu bude před vyvěšením upraven v příjmech v § 6171 a položkách: 

2111 na 50 000,- Kč, 2112 na 10 000,- Kč a 2212 na 10 000,- Kč. Poměrově bude ve výdajích 

upravena i nespecifická rezerva. 

 

Po projednání tohoto bodu přišel pan Scholz a odešel pan M. Svoboda. 

 

Při projednávání výdajové části seznámili pan starosta s panem místostarostou přítomné členy 

s návrhy v jednotlivých §§. 

 

V § 2212 bylo navrženo hlasování o usnesení: 

FV doporučuje ZM schválit přesun částky 5 000 000,- z investic(pol. 6121) do neadresné rezervy 

rozpočtu s tím, že budou uvolněny až po schválení plánu investic zastupitelstvem. 

Pro: 3  Proti: 0 Zdržel se: 3 

 

V § 2310 budou před vyvěšením upraveny položky 6121 na 10 700 000,- Kč a 5171 na 30 000,- Kč 

 

V § 3111, 3113 a 3639 byl diskutován návrh RM na snížení příspěvku zřízeným organizacím. 

 

Návrh usnesení: 

FV doporučuje starostovi, aby vyzval ředitele příspěvkových organizací zřízených městem  

k vyjádření se k návrhu snížení  příspěvku a případné úpravě návrhů rozpočtu na rok 2014 na Radou 

města navrženou výši příspěvku. 

Pro: všichni přítomní (6) 

 



 

V § 3392 návrh usnesení: 

FV doporučuje ZM navýšit granty a dotace na 1,5 mil. Kč a poměrově je rozdělit tak, aby 750 000,- 

Kč šlo na sportovní aktivity a 750 000,- Kč na kulturní. 

Pro: 5 Proti: 1 Zdržel se: 0 

 

 

§ 3399 návrh usnesení: 

FV doporučuje ZM snížit položku 5169 (kulturní akce města) na 100 000,- Kč 

Pro: 1  Proti: 3  Zdržel se: 2 

 

 

Poslední usnesení, o kterém bylo hlasováno, se týká podoby závazných ukazatelů. 

Návrh usnesení 

FV doporučuje ZM, aby, jako závazné ukazatele rozpočtu, byly schváleny jednotlivé položky. 

Pro: všichni přítomní (6) 

 

 

Jednání ukončeno ve 20.05 

Zapsala: Walterová Dita 

Zápis ověřil: Martin Matas 

 

Další jednání je plánováno na 9.12.2013.  

 

 

 

 

 

 

 

  


