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Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Veltrusy 

zápis č. 3 

ze dne 7. 1. 2015 

 

 

Místo konání:   bydliště předsedkyně finančního výboru na adrese Štěp. Bendy 577, Veltrusy 

 

Přítomni:  Ing. Šťastná Barbora, Ing. Štulík Vladimír, Kohout Michal 

 

Hosté: - 

 

Omluveni: - 

 

 

Doba trvání: 17:30 – 21:00 

 

 

Program: 

 

 

I. Úvod, program jednání 

II. Projednání návrhu částky rozpočtového opatření, které může podepisovat 

samostatně starosta 

III. Projednání návrhu rozpočtu na r. 2015 

IV. Plán činnosti finančního výboru na období únor až duben 2015 

V. Rekapitulace usnesení 

VI. Závěr 
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I. Úvod, program jednání 

 

Jednání finančního výboru zahájila Barbora Šťastná a seznámila přítomné s dnešním 

programem. 

 

Usnesení 3/1 Finanční výbor schvaluje program dnešního jednání:  3 pro, 0 proti  

 

II. Projednání návrhu částky rozpočtového opatření, které může podepisovat 

samostatně starosta 

 

Členové finančního výboru diskutovali o úkolu, kterým je pověřil místostarosta na zasedání 

zastupitelstva dne 17.12.2014 ohledně stanovení výše hodnoty rozpočtového opatření, které 

může starosta podepisovat samostatně. 

 

Usnesení 3/2 Finanční výbor navrhuje zastupitelstvu schválit kompetence starosty k 

provádění jednotlivých rozpočtových opatření v částkách do výše 100.000,- Kč, v případě 

úhrad nutných v rámci vyhlášeného stavu nouze v částkách do výše 500.000,- Kč. Pokud se 

bude jednat o rozpočtové opatření týkající se rozpočtového zapojení účelově přidělených 

finančních prostředků, transferů i jejich vypořádání a úhradu pokut, jejichž pozdní zaplacení 

by představovalo platbu sankčních prostředků, může se jednat i o částky vyšší.: 

 

 3 pro, 0 proti  

 

III. Projednání návrhu rozpočtu na r. 2015 

 

Finanční výbor projednal podrobně návrh rozpočtu na r. 2015 a navrhuje změny oproti 

původní verzi, která byla zveřejněna. Navržené změny vyplývají z: 

- nových zjištěných skutečností, které je nutné v rozpočtu zohlednit, tj. upřesnění příjmů, 

které město obdrží a výdajů, které bude nutné v r. 2015 naopak uhradit. 

- přehodnocení investičních záměrů, 

- úsporných opatření.  

Detailní návrh změn, které finanční výbor navrhuje zastupitelstvu schválit, je uveden v příloze 

č. 1 tohoto zápisu. 

 

Usnesení 3/3 Finanční výbor navrhuje zastupitelstvu projednat a schválit rozpočet na r 

2015 ve znění zohledňující navržené změny. 

 3 pro, 0 proti  
 

 

IV. Plán činnosti finančního výboru na období únor až duben 2015 

 

1. Projednání účetní závěrky města k 31. 12. 2014. Kontrola provedení inventarizace 

majetku a závazků.  Termín: do 15. 3. 2015 

 

2. Spolu s kontrolním výborem kontrola smluv uzavřených v letech 2010 až 2014. 

  Termín: do 4/2015 

 

3. Kontrola vybraných položek nákladů a položek výdajů na investice roku 2010 až 2013 

zejména z hlediska přezkoumání hospodaření s finančními prostředky. 

  Termín: do 4/2015 
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4. Revize plnění usnesení FV vyplývajících ze zprávy z kontroly hospodaření za 1-9/2014. 

  Termín: do 3/2015 

 

5. Plnění úkolů, kterým pověřilo FV zastupitelstvo, ostatní výbory, občané, apod. 

  Termín: průběžně 

 

Usnesení 3/4 Finanční výbor schvaluje plán činnosti na únor-duben 2015:   

 

 3 pro, 0 proti  

V. Rekapitulace usnesení 

 

Usnesení 3/1 Finanční výbor schvaluje program dnešního jednání:  3 pro, 0 proti  

 

Usnesení 3/2 Finanční výbor navrhuje zastupitelstvu schválit kompetence starosty k 

provádění jednotlivých rozpočtových opatření v částkách do výše 100.000,- Kč, v případě 

úhrad nutných v rámci vyhlášeného stavu nouze v částkách do výše 500.000,- Kč. Pokud se 

bude jednat o rozpočtové opatření týkající se rozpočtového zapojení účelově přidělených 

finančních prostředků, transferů i jejich vypořádání a úhradu pokut, jejichž pozdní zaplacení 

by představovalo platbu sankčních prostředků, může se jednat i o částky vyšší.:  3 pro, 0 proti  

 

Usnesení 3/3 Finanční výbor navrhuje zastupitelstvu projednat a schválit rozpočet na r 2015 

ve znění zohledňující navržené změny uvedené v příloze č. 1: 3 pro, 0 proti  

 

Usnesení 3/4 Finanční výbor schvaluje plán činnosti na únor-duben 2015: 3 pro, 0 proti 

 

VI. Závěr 

 

Předsedkyně poděkovala přítomným za spolupráci. 

 

 

Sepsala: Ing. Barbora Šťastná 


