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 Zápis č. 1  
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 

konaného dne 10. února 2020 
 
Přítomni: Ing. Ivan Ottis, Ing. Jan Cihlář, Ing. Ivana Pacholíková, Bc. Radek Hyský, Tomáš Horčička 
Omluveni:  
Hosté: Bc. Miroslav Raif, Libor Lesák 
 
Program jednání 

1. Zahájení, volba ověřovatele 
2. Rozpočtová opatření předkládaná ZM 
3. Přehled rozpočtových změn schválených radou města 
4. Výsledek hospodaření města k 31.12.2019 
5. Přehled o peněžních tocích k 31.12.2019 
6. Stav finančních investic k 31.12.2019 
7. Informace o plnění úkolu ze ZM – průzkum trhu na nabídky bankovních služeb 
8. Plán práce na 1. pololetí 2020 
9. Různé 

                   
Ad 1) 

Předseda finančního výboru Ing. Ivan Ottis přivítal přítomné členy a hosta a zahájil jednání. Byl zvolen 

ověřovatel zápisu pan Tomáš Horčička. 

 

Ad 2) 

Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 4/2020 a požaduje krátkou informaci k těmto 

bodům: 

 bod A/5 – příspěvek na výkon pěstounské péče 

 bod A/12 – úroky z půjček BD Lobeč 

Dále byl projednána rozpočtová opatření rozpočtové opatření č. 5/2020. FV žádá vysvětlení k bodu 

B/3 – Optimalizace ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy – interaktivní desky obce. 

 

Ad 3) 

FV požádal o vysvětlení k převodu finančních prostředků na depozitní účet, z důvodu označení dotací 

ve mzdách za měsíc prosinec 2019 – bylo zodpovězeno. 

 

Ad 4) 

Výsledek hospodaření k 31.12.2019 okomentoval místostarosta Libor Lesák. Příjmy se plnily na 

107,25 %, tj. překročení o cca 30 mil. Kč. Výdaje se čerpaly na 60,68 %, po odečtení účelových 

prostředků a smluvních výdajů, které přecházely do roku 2020, zbývá nedočerpaných výdajů 

cca 27 mil. Kč.  

Přebytek hospodaření ve výši 57 mil. Kč bude zapojen do upraveného rozpočtu města roku 2020. 

V návrhu vedení města je převod 50 mil. Kč do rezervy na přestavbu pivovaru a centra města 

a 7 mil. Kč zůstane v investiční rezervě města. 

Finanční výbor oceňuje kladně hospodaření města. 

http://www.mestokralupy.cz/
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Ad 5) 

Odbor ekonomický předložil tabulku přehled o peněžních tocích k 31.12.2019. Stav finančních 

prostředků na všech účtech města k 31.12.2019 byl ve výši 182.668.287,69 Kč.  

Finanční výbor oceňuje stále pozitivní vývoj. 

 

Ad 6) 

Vedoucí odboru ekonomického okomentoval tabulku o výsledcích investování města. Výnos investic 
je cca 5,15 %. Finanční výbor požaduje zaslání tabulky všem členům. 
 

Ad 7) 

Pan Hyský informoval členy finančního výboru o stavu jednání při průzkumu trhu na nabídky 
bankovních služeb pro město Kralupy nad Vltavou. Do příštího jednání bude předložena srovnávací 
tabulka.   
 

Ad 8) 

Předseda FV požádal pana místostarostu Lesáka o návrhy a podněty na kontrolu investičních akcí 

a kontrolu vybraných školských zařízení města. Na navržených kontrolách se členové finančního 

výboru dohodli. Návrh plánu práce na 1. pololetí roku 2020 je v příloze tohoto zápisu.  

 

Jednání zahájeno v 16:00  
Jednání ukončeno v 17:15 
 

Příští jednání: 15.04.2020 

 
Zapsala: Jana Apltová 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ivan Ottis 
předseda výboru 

 Tomáš Horčička 
ověřovatel zápisu 



Příloha 
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Plán práce finančního výboru zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 

I. pololetí 2020 
 
Pravidelné součásti programu:  

 aktuální informace o hotovostním toku města 

 výsledky hospodaření města 

 rozpočtová opatření předkládaná na ZM 

 rozpočtové změny schválené RM 

 výnosy z investovaných finančních prostředků  
 
Kontroly: 
 

 ZŠ Komenského – přístavba a rekonstrukce 

 škola v přírodě Mokrosuky 

 investiční akce – rekonstrukce Mostku přes Knovízský potok 

 bankovního styku města a jeho optimalizace 

 plnění navržených opatření FV při kontrolách 
 
Základní plánované termíny jednání FV: 

 středa 15.04.2020 

 pondělí 15.06.2020 


