ZÁPIS č. 5/5/2011
z mimořádného jednání finančního výboru
konaného dne 9. 5. 2011 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách
Společné jednání zahájeno v 18:00 hodin v kanceláři tajemnice úřadu.
Přítomni: Viz presenční listina: Bohdan Hejduk, Jakub Haas, Roman Jandík, Milan Svoboda, Martin Matas,
Jiřina Roškotová, Miroslava Hyská a Dita Walterová
Přizváni: BC.Alice Mezková – tajemnice úřadu, René Šefr - místostarosta
Omluven: Martin Vašků
Nepřítomen: Jan Scholz
Finanční výbor byl mimořádně svolán kvůli bodu, který je dne 11.5.2011 předkládán na zasedání zastupitelstva.
1) Uvolnění financí na opravu sálu v budově jídelny ZŠ a úpravu učeben
2) Různé
Na začátku jednání požádal pan Matas o doplnění programu o následující body:
a) Interní směrnice pro zadávání veřejných zakázek města
b) Připomínky Ing.arch. Vavřínové k zadání poptávky na organizaci výběru dodavatele kontejnerové
školky
c) Uvolnění prostředků na úpravu MÚ
Tyto body budou projednávány na zasedání zastupitelstva
Po diskuzi bylo hlasováno o návrhu na doplnění programu.
Výsledek hlasování PRO: 2 PROTI: 5 ZDŽEL SE: 0 (návrh nebyl přijat)
FV se tak zabýval bodem, který byl na programu jednání.
K bodu 1): Členům výboru byl spolu s pozvánkou rozeslán materiál připravený pro zasedání zastupitelstva. Po
krátké diskuzi, kdy pan místostarosta Šefr seznámil přítomné s předloženým materiálem, bylo hlasováno o
následujícím usnesení:
FV doporučuje ZM souhlasit s uvolněním finančních prostředků ve výši 710 000,- Kč z neadresné rezervy
§ 6171 pol. 5901 do § 3113 pol. 5171, na nutné stavební úpravy ZŠ.
Výsledek hlasování PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2
K bodu 2) Různé:
V bodě různé byli členové výboru seznámeni se závěrečnou podobou plánu kontrol, který je předložen
zastupitelstvu města ke schválení.
Paní tajemnice požádala o spolupráci finančního výboru s úřadem při budoucích přípravách plánu kontrol, aby
plán kontrol finančního výboru nekolidoval s plány kontrolního výboru a městského úřadu.
Bylo přislíbeno, sestavování plánu kontrol pro rok 2012 bude probíhat ve spolupráci s Městským úřadem.
Paní Roškotová apelovala na vyšší systematičnost u data svolávání finančního výboru tak, aby finanční výbor
mohl před zasedáním zastupitelstva projednat všechny potřebné body. Zároveň upozornila, že při současných
termínech jednání FV a zasedání zastupitelstva bude docházet k prodlení při schvalování rozpočtových opatření
a čerpání rozpočtu. Padl návrh, aby FV byl svoláván vždy cca týden před zasedáním zastupitelstva, kdy již
budou známy návrhy vzešlé z jednání rady města, které by měl FV projednat.
Pan Matas požádal o zařazení bodu Směrnice pro zadávání veřejných zakázek na příští jednání FV tj. 16.5.2011.
Text směrnice bude na příštím jednání předložen v bodu Různé.
Na konci jednání byli členové výboru seznámeni se zjištěním přezkumu hospodaření za rok 2010, kdy auditorky
z Krajského úřadu uvedly do protokolu problematiku mandátní smlouvy SPROMU. Město nemá možnost
účtovat o nákladech a výnosech ze SPROMEM spravovaných nemovitostí. Město nemá informace o aktuálních
zůstatcích na vlastním bankovním účtu, který používá sdružení SPROM a nedochází ani ke kontrole používání
finančních prostředků získaných z nájmů. Je zapotřebí co nejrychlejší řešení této problematiky a to komplexně.
FV se bude situací zabývat na svém dalším jednání dne 16.5.2011.
Zapsala Walterová Dita
Ověřil: Ing. Bohdan Hejduk – předseda výboru

