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
Vzhledem k vládním opatřením pro zamezení šíření virové epidemie bylo dohodnuto, že jednání bude
uskutečněno distanční formou. Členové se elektronicky vyjádří k předkládaným bodům, předseda
zformuluje v návrhu zápisu závěry včetně eventuálních návrhů na opatření a opět je rozešle členům
pro potvrzení, případně připomínky.
Obeslaní
členové:

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

Program jednání
1. Volba ověřovatele
2. Rozpočtová opatření předkládaná ZM
3. Přehled rozpočtových změn schválených radou města
4. Stav finančních investic k 31.12.2020
5. Plán práce na 1. pololetí 2021

Vzhledem k tomu, ze FV byl zaslán ekonomickým odborem důležitý materiál, FV se dohodl k jeho
projednání sejít se fyzicky a to v termínu 25.1.2021 v 16:00
Přítomni: Ing. Pacholíková, Ing. Cihlář, Bc. Hyský, Ing. Ottis, T. Horčička (on line)
Program:
6. Financování obce - úvěr
7. Různé

Ad 1)
Ověřovatelem zápisu byl zvolen Ing. Cihlář.
Ad 2)
Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 2/2021 a doporučuje je ZM ke schválení.
Ad 3)
FV projednal přehled rozpočtových změn schválených RM. Jedinou připomínku vznesl předseda a to
převedení 450 tis. Kč z akce Čechova ul. na akci Seifertovo nám. demolice kašny, kdy finance měly být
převedeny do rezervy města a poté převedeny na jinou akci.
Ad 4)
Vedoucí odboru ekonomického předložil tabulku o výsledcích investování města. FV konstatuje
zhodnocování investic pokrývající inflaci.
čj.: MUKV5781/2021/EO
sp. znak:101.2.3
sk. znak/lhůta: A/10
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Ad 5)
Návrh plánu práce na 1. pololetí roku 2021 je v příloze tohoto zápisu. Bylo dohodnuto, že kontroly
budou plánovány „Ad hoc“ na každém zasedání.

Ad 6)
FV podporuje iniciativu EO včetně navržených podmínek a doporučuje ZM schválit pokračování
v jednání s vybranými bankami
- FV navrhuje rozšíření těchto podmínek
- FV navrhuje uložit vedení města vypracovat návrh akcí financovaných z ev. úvěru
Podrobný přehled doporučení je uveden v příloze zápisu.
FV ukládá předsedovi připravit ve spolupráci s tajemníkem MěÚ a EO příslušné usnesení pro ZM.

Ad 7)
FV potvrzuje svůj zájem provést výjezdní kontrolu ŠvP Mokrosuky a ukládá předsedovi projednat
možné termíny a podmínky s ředitelkou DDM a tajemníkem MěÚ.

Jednání zahájeno v 16:00
Jednání ukončeno v 17:00
Příští jednání: 01.03.2021
Zapsala: Jana Apltová

Ing. Ivan Ottis
předseda výboru

Ing. Jan Cihlář
ověřovatel zápisu
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