
Zápis č. 5 

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 

konaného dne 4. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Kralupy nad Vltavou 

Přítomni:    Ing. Ivan Ottis, Mgr. Libor Síla, Ing. Ivana Pacholíková, Ing. Jan Cihlář 

Omluven:   Mgr. Bc. Rostislav Havelka         

Hosté:  Ing. M. Jakoubková         

Program: 1. Zahájení 
                2. Kontrola zápisu a plnění úkolů 
                3. Aktuální finanční situace města 
                4.     Přehled plnění příjmů 
                5.     Kontrola Plánu činnosti FV 
                6.     Dlouhodobé cíle FV 
                7.     Plán práce na II. pololetí roku 2015  
                8.     Materiály ekonomického odboru do ZM 
                9. Různé - závěr 
 
1. Jednání zahájil předseda Ing. Ottis, který seznámil členy s programem jednání. 
    Byl zvolen ověřovatel zápisu – Ing. Pacholíková. 
 
2. FV neměl připomínky k zápisu č. 4. Předseda informoval o stavu plnění úkolů. V případě  
    auditu 2014 byl výboru předložen dopis auditora v připomínkované věci stupně jistoty závěrů  
    auditu. FV konstatoval, že i přesto tento problém zůstává a bude tlumočen ZM. 
 
     
    FV obdržel k nahlédnutí smlouvu s auditorem – smlouva je k nahlédnutí u zapisovatelky. 
    Vzhledem k právním nejasnostem ve smlouvě     
    FV navrhuje, aby se touto smlouvou zabýval Kontrolní výbor. 
     
    FV doporučuje ZM pravidelné intervalové opakování výběrových řízení na auditorskou firmu. 
    
3. Byla přítomna vedoucí ekonomického odboru Ing. Jakoubková, která okomentovala tabulku - 
    „Přehled hodnocení plnění rozpočtu k 31. 3. 2015“. 
    FV požaduje do tabulky doplnit aktuální měsíc a kumulaci a předkládat měsíčně. 
    Vzhledem k hotovosti na začátku roku 2015 je výsledek zatím pozitivní. Je předpokládán  
    pokles hotovosti do konce roku na cca 3,7 mil Kč.      
    FV požaduje rozepsat, co obsahuje dvojnásobné navýšení u položky 5171 – opravy a  
    udržování a navýšení a u položky 6121 – budova, haly a stavby v konečném rozpočtu 
     
4. Ing. Jakoubková okomentovala tabulku – „Plnění příjmů k 27. 4. 2015“. 
    FV ocenil tento nový kontrolní dokument EO. 
    FV  se pozastavuje nad nižším příjmem u těchto položek: 
    1211 – Daň z přidané hodnoty 
    1355 – Odvod z výherních hracích přístrojů  
    FV požaduje tuto tabulku předkládat čtvrtletně. 
 
5. FV provedl kontrolu Plánu činnosti a konstatuje, že je plánovaných kontrol měsíc ve skluzu. 
    Předseda FV se spojí s vedoucí RIaSM ohledně kontroly provozních nákladů a celkového  



    vyhodnocení efektivity stavby nové radnice z pohledu dosažených úspor. 
  
    Ing. Cihlář připraví scénář, jak bude probíhat kontrola hospodaření Sociálních služeb. 
     
    FV provede kontrolu rozpočtových opatření podle plánu práce. Ing. Pacholíková a Ing. Ottis               
    připraví do 18. 5. návrh rozsahu kontroly. Náměty ostatních členů jsou samozřejmě vítány. 
 
6. Předseda FV připomněl usnesení výboru se do června rozhodnout, zda si FV bude formulovat    
    dlouhodobé cíle na celé volební období 2014 – 2017 nebo nikoliv. Proto žádá členy o  
    vyjádření a případně návrhy cílů pro červnovou schůzku. 
 
7.  FV se dohodl, že členové si připraví do konce května náměty, které by chtěli zařadit do plánu 
     práce na II. pololetí roku 2015.   
 
8.  FV projednal předložené materiály ekonomického odboru. Pokud budou mít členové  
     připomínky, zastupitelé je budou tlumočit na jednání ZM, členové – nezastupitelé přes 
     předsedu. Připomíná se termín veřejného ZM 13.5. 
 
9.  Předseda FV upozornil členy, že by FV měl také projednávat majetkoprávní materiály, které  
     jsou předkládány do ZM, neboť také patří do činnosti FV. 
     
     FV požaduje k nahlédnutí zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na auditora. 
     FV požaduje předložit platby za audit od roku 2008. 
 
     FV projednával otázku demolice Hotelu Praha. FV uváží, jestli se zapojí do řešení okolo této 
     situace. Konečné rozhodnutí bude na příštím jednání FV. 
 
 
 
Příští jednání:                15. června 2015  v  17 hodin     
       
 
 
                 
 
Zahájeno: v 17.00 hodin 
Skončeno: v 18.45 hodin 
 
 
Zapsala:  Jana Apltová                                                             Ing. Ivan Ottis  
                                                                                                   předseda FV 
Ověřila:  Ing. Ivana Pacholíková 


