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Zápis č. 6
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou
konaného dne 15. června 2015 v zasedací místnosti MěÚ Kralupy nad Vltavou
Přítomni:

Ing. Ivan Ottis, Mgr. Libor Síla, Ing. Ivana Pacholíková, Ing. Jan Cihlář, Mgr. Bc.
Rostislav Havelka

Hosté:

Miroslava Beritová, Libor Lesák

Program: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Kontrola úkolů
Kontrola sociálních služeb
Přehled hodnocení plnění rozpočtu
Rozpočtové opatření do ZM
Plán činnosti FV na II. pololetí
Odměny členů FV za I. Pololetí
Dlouhodobé cíle FV
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. 5. Předseda informoval o stavu plnění úkolů.
Většina úkolů je splněna, kontrola provozních nákladů a celkového vyhodnocení efektivity
stavby radnice – úkol trvá.
Kontrola rozpočtových opatření – úkol trvá.
3. Byla přítomna vedoucí organizační složky Sociální služby paní Beritová, která podala
informace k činnosti a hospodaření OS.
FV souhlasí s návrhem převést organizační složku – Sociální služby na příspěvkovou
organizaci. Upozorňuje ale, že to bude znamenat nutné administrativní i personální posílení
organizace, měl-li by se zachovat ev. rozšířit současný rozsah činností.
FV konstatuje, že ve městě chybí nepřetržitá služba o potřebné seniory a doporučuje se tímto
zabývat.
4. Tabulku „Přehled hodnocení plnění rozpočtu k 31. 5. 2015“ okomentoval místostarosta pan
Lesák. Příjmy se zatím neplní o cca 24 mil. Kč, ztráta je pokryta rezervami. Podle informace
z Ministerstva financí ČR by měl být pokles daňových příjmů v roce 2015 o cca 3 – 3,5%,
což je asi 7 mil. Kč.
Vzhledem k tradičnímu pomalejšímu náběhu investičních výdajů výsledek hospodaření i
stavy účtů jsou uspokojivé.
5. FV bere na vědomí materiály Rozpočtové opatření do ZM a Přehled rozpočtových změn
schválených RM, případné dotazy budou vzneseny na zasedání ZM.
6. Členové FV se zabývali Návrhem plánu činnosti na II. pololetí roku 2015, který přeložil
předseda FV. Návrh byl upraven v jednom bodě a konečná verze bude předložena ZM
ke schválení. (viz příloha)
7. Předseda informoval členy o svém návrhu odměn členů FV za I. pololetí 2015.

8. Předseda FV navrhoval zatím dvě témata dlouhodobějšího charakteru a to organizaci investic
ve městě počínaje inciací, schvalovacím procesem, kontrolou realizace a vyhodnocováním a
jako druhou oblast podrobně definovanou strukturu finančních limitů pro schvalování výdajů
zaměstnanci MěÚ.
FV konstatoval, že tyto náměty vyžadují další diskusi a konzultace a tedy, že v současnosti
nemá témata, která by definoval jako dlouhodobé.
8. Místostarosta pan Lesák podal vysvětlení jakým způsoben je vytvářen a aktualizován zásobník
investičních akcí.
FV konstatoval, že se touto oblastí bude dále zabývat.

Příští jednání:

10. srpna 2015 v 17 hodin

Zahájeno: v 17.00 hodin
Skončeno: v 19.10 hodin

Zapsala: Jana Apltová
Ověřil: Ing. Ivana Pacholíková

Ing. Ivan Ottis
předseda FV

Plán činnosti FV ZM Kralupy nad Vltavou
II. pololetí 2015

červenec – srpen

- kontrola vybraných projektů : iniciace, schvalovací proces, financování, sledování realizace,
uzavření a vyhodnocení
- kontrola mimořádných dotací na vybrané sportovní akce : využití a dokladovatelnost výdajů

září - říjen

- kontrola hospodaření Kralupské sportovní, s.r.o. I – VIII 2015
- kontrola přípravy rozpočtu města na rok 2016
- kontrola mimořádných dotací na vybrané kulturní akce : využití a dokladovatelnost výdajů
- ověření konsistentnosti cenové městské politiky při prodeji pozemků

listopad – prosinec

- kontrola hospodaření KASS I.pololetí 2015
- kontrola předběžné závěrky města 2015
- kontrola rozpočtu města na rok 2016
- kontrola přidělování městských prostředků na sportovní činnost v kategorii finanční náročnost
příslušného sportu
- plán práce FV na I. Pololetí 2016

