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 Zápis č. 1  

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 
konaného dne 31. ledna 2022 

 
Přítomni: Ing. Ivan Ottis, Ing. Ivana Pacholíková, Bc. Radek Hyský, Ing. Jan Cihlář,  
Omluveni: Tomáš Horčička 
Hosté: 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 31.12.2021 
5. Přehled o peněžních tocích k 31.12.2021 
6. Stav finančních investic k 31.12.2021 
7. Plán práce na rok 2022 
8. Různé 
 

 

Ad 1) 

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

ověřovatel zápisu Ing. Pacholíková. 

 

 

Ad 2) 

FV projednal Rozpočtové opatření č. 3/2022 předkládané do ZM. Byl přítomen místostarosta pan 

Lesák, který podal vysvětlení k jednotlivým bodům. Jedná se o převody finančních prostředků, které 

jsou účelové nebo nasmlouvané a přechází z roku 2021 do rozpočtu 2022. 

FV nemá připomínky k těmto převodům a doporučuje ZM materiál schválit. 

Dále se projednávalo Rozpočtové opatření č. 4/2022. Jedná se o zapojení přebytku hospodaření 

z roku 2021 do rozpočtu 2022. Přebytek ve výši 73,8 mil. Kč je složen z nadrozpočtových příjmů ve 

výši 48,8 mil. Kč a z nedočerpaných výdajů ve výši cca 25 mil. Kč. Je navrženo převést 70 mil. do 

rezervy na pivovar a 3,8 mil. Kč do investiční rezervy. FV nemá připomínky a doporučuje ZM materiál 

schválit. 

 

Ad 3) 

FV projednal materiál „Přehled rozpočtových změn schválených radou města“. 

FV nemá připomínky a doporučuje ZM vzít na vědomí tento materiál. 

Dále FV projednal materiál na vědomí „Informace ke schválenému rozpočtu na rok 2022“. 

Jedná se pouze o změnu položky a součtovou chybu, schválený rozpočet zůstává nezměněn. 

FV nemá připomínky a doporučuje ZM vzít na vědomí tento materiál.  

http://www.mestokralupy.cz/
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Ad 4) 

FV se seznámil s výsledky hospodaření města k 31.12.2021. 
Příjmy se splnily na 109,42% a výdaje byly čerpány na 88,20%.   

 

FV využil přítomnosti místostarosty pro ekonomiku p. Lesáka a podrobně diskutoval hospodaření 

města v uplynulém roce 2021. Konstatoval, že přes nepříznivý a nestandartní společensko–

ekonomický vývoj ve státě v uplynulém roce, město splnilo své plány a navíc hospodařilo 

s přebytkem. 

FV ocenil proto vedení města a všechny jeho zaměstnance za tento výsledek. 

 

 

Ad 5) 

Odbor ekonomický předložil tabulku přehled o peněžních tocích k 31.12.2021. Stav finančních 

prostředků na všech účtech města k 31.12.2021 byl ve výši 204.653.794,66 Kč.  

 

 
Ad 6) 
FV projednal tabulku stav finančních investic k 31.12.2021. FV konstatuje, že růst se zastavil, ale 
výnos z minulého období se udržel. 
FV připomněl doporučení Radě města k vydání směrnice o investování volných finančních prostředků 
a nového jednání se současnými finančními partnery s cílem upravit naše investiční strategie podle 
posledního vývoje na českém finančním trhu.  
 
 

Ad 7) 

FV diskutoval o návrhu Plánu práce na rok 2022, členové potvrzují svůj zájem provést výjezdní 

kontrolu ŠvP Mokrosuky.  

Dále byla navrhována kontrola TSM a DPS. Předseda vytvoří návrh, který rozešle všem členům ke 

schválení, poté bude návrh předložen zastupitelstvu města. 

 

 

Ad 8/1) 

FV doporučuje, aby byla vytvořena pravidla spolupráce s developery. Podle nich by developeři 

přispívali na infrastrukturu, občanskou vybavenost či na vznik městských bytů v územích, ve kterých 

staví.  

FV konstatoval, že předložená informace o inspirativním usnesení zastupitelstva hl. Města Prahy 

v tomto smyslu není pro město optimální, protože řeší příspěvky pouze při změně územního plánu a 

FV navrhuje přijmout zásady obecné a bude proto sám hledat další precedenty. 
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Ad 8/2) 

Po diskusi bylo dohodnuto zachovat i pro rok 2022 dosavadní systém termínů řádných zasedání FV tj. 

pondělí předcházející pracovní zasedání ZM v 16:00 hod.  

 

Termíny FV:  21.03.2022, 06.06.2022 

 

V případě materiálů k projednání ve FV před ZM, které budou vytvořeny po zasedání FV a před ZM, 

předseda obešle členy k jejich vyjádření elektronicky. 

 

 

 

Jednání zahájeno v 16:00 

Jednání ukončeno v 17:00 

 

Příští jednání:  21.03.2022 

 
 
 
Zapsala: Apltová Jana 
 
 
Ing. Ivan Ottis                                                                                    
předseda výboru                                                                      

   
Ing. Ivana Pacholíková 
         ověřovatel 
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