Město Kralupy nad Vltavou
Finanční výbor Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: 315 739 811, e-mail: mesto@mestokralupy.cz,
www.mestokralupy.cz, www.facebook.com/kralupy
Zápis č. 1
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou
konaného dne 11. března 2019
přítomni:
omluveni:
hosté:

Ing. Ivan Ottis, Ing. Jan Cihlář, Ing. Ivana Pacholíková, Bc. Radek Hyský, Tomáš Horčička
Bc. Miroslav Raif

Program jednání
1. Zahájení, volba ověřovatele
2. Představení členů FV
3. Termíny jednání FV
4. Rozpočtové opatření č. 7/2019
5. Přehled rozpočtových změn schválených radou města
6. Diskuse k výběru auditorské společnosti na období 2019-2021
7. Plán práce na 1. pololetí 2019
8. Různé
1. Předseda finančního výboru Ing. Ivan Ottis přivítal přítomné členy a hosta a zahájil jednání. Byl zvolen ověřovatel
zápisu – Ing. Cihlář.
2. Každý člen FV se představil, řekl o sobě několik slov a informoval ostatní členy o svojí politické nominaci
a odborném zázemí.
FV se dohodl na zástupci předsedy v době jeho nepřítomnosti, jímž byla zvolena Ing. Pacholíková.
3. FV se dohodl, že základní schůzky budou probíhat I. pol. 2019 vždy v pondělí nebo ve středu od 16.00 hod.
v týdnu před pracovním jednáním zastupitelstva města.
Termíny: 24. dubna 2019
10. června 2019
4. FV projednal materiál do ZM - Rozpočtové opatření č. 7/2019
FV doporučuje rozdělení přebytku a přijmutí usnesení A1 a A2. U usnesení B doporučuje schválit usnesení B2,
protože akce byla schválena ZM 11/02/19 usnesení 19/01/5/1. Ostatní navržené akce nebyly projednány v ZM
ani k nim nebyly poskytnuty doplňující údaje. FV doporučuje ZM před svým rozhodnutím si je vyžádat.
FV doporučí RM, aby připravila příslušný materiál.
FV se seznámil s návrhy IT oddělení na dodatečné navýšení rozpočtu. Konstatuje, že základní argument: chybějící
položky ve schváleném rozpočtu, není vůbec vypovídající a chybí podrobné zdůvodnění např. jaké efekty lze
od nákupů očekávat, jakým ztrátám by zabránily, proč se v rozpočtu neobjevily atd. FV doporučuje, aby byl
pozván na pracovní zastupitelstvo vedoucí IT a návrhy zdůvodnil, a nebo připravil podrobnější písemnou zprávu
pro ZM a zodpověděl jen případné dotazy (efektivnější). FV z materiálu diskutoval položku „modul nahrávání
hovorů“ a doporučil by ji v případě, že půjde o ochranu zaměstnanců MěÚ, nikoliv jejich kontrolu.
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V případě, že by měl FV vstupovat pravidelně do těchto záležitostí, požaduje na jednání účast navrhovatelů a
příslušné podklady viz výše.
5. FV projednal materiál „Přehled rozpočtových změn, schválených radou města“.
FV má připomínky k bodu A3
1) v případě zrušení nějaké akce nebo vyčerpání rozpočtu nějaké akce by měly být uvolněné finanční prostředky
automaticky převáděny do rezervy města. Po rozhodnutí RM/ZM o nové investiční akci, bude tato financována
klasicky z rezervy města.
Pro zachování nanejvýš potřebné transparentnosti investičních projektů (návrh, rozpočet, odůvodnění, výběrové
řízení, harmonogram akce, časové plnění, kontrola čerpání rozpočtu) by v žádném případě neměly být převáděny
prostředky z jedné akce na druhou.
2) RM schválila navýšení rozpočtu akce „Parkovací záliv podél vozovky Gen. Klapálka“ z 571 tis. na 840 tis. Což je
porušení Směrnice o rozpočtování čl. 5 odst 1d a to v obou směrech (navýšení max o 25% nebo o max 200 tis.)
FV se proto domnívá, že schválení tohoto navýšení je v kompetenci ZM.
6. Výběr auditorské společnosti
Smlouva o přezkumu hospodaření byla na tři roky od 2016 do 2018.
FV navrhuje vyjednat podmínky se stávající auditorskou společností.
4 členové FV jsou pro pokračování smlouvy za podmínky stejné ceny
1 člen FV (Ing. Ottis) je pro nové výběrové řízení s pozváním i současného auditora

7. Plán práce
Předseda FV přednesl návrh na plán činnosti, na kterém se členové dohodli. Návrh plánu pro předložení ZM je v
příloze tohoto zápisu.

8. FV požaduje poslat všem členům FV
- zápisy z minulých let
- schválený rozpočet na rok 2019
- směrnici o rozpočtu včetně připomínek předsedy FV

jednání zahájeno v 17:00 hod.
jednání ukončeno v 19:00 hod.
Ing. Ivan Ottis
předseda výboru
zapsala: Jana Apltová
ověřil: Ing. Jan Cihlář
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