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 Zápis č. 1  

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 
konaného dne 23. ledna 2023 

 
Přítomni: Dana Smejkalová, Ing. Ivana Pacholíková, Tomáš Horčička, Marek Kuneš 
Omluveni: Ing. Ivan Ottis 
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. Plnění příjmů a výdajů města k 31.12.2022 
5. Přehled o peněžních tocích k 31.12.2022 
6. Stav finančních investic k 31.12.2022 
7. Plán práce na rok 2023 
 
 

 

Ad 1) 

Předsedkyně finančního výboru Dana Smejkalová přivítala přítomné členy a hosty a zahájila jednání. 

Byl zvolen ověřovatel zápisu Ing. Pacholíková. 

 

 

Ad 2) 

FV projednal Rozpočtové opatření č. 3/2023 předkládané do ZM. Jedná se o převody finančních 

prostředků, které jsou účelové nebo nasmlouvané a přechází z roku 2022 do rozpočtu 2023. 

FV nemá připomínky a doporučuje ZM rozpočtové opatření schválit. 

 

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

z roku 2022 do rozpočtu 2023. Přebytek ve výši cca 132 mil. Kč je složen z nadrozpočtových příjmů ve 

výši 83 mil. Kč a z nedočerpaných výdajů ve výši cca 49 mil. Kč. Finanční prostředky budou převedeny 

do investiční rezervy města. FV nemá připomínky a doporučuje ZM rozpočtové opatření schválit. 

 

 

Ad 3) 

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

Byl přítomen starosta Libor Lesák, který podal vysvětlení k jednotlivým bodům. 

FV nemá připomínky a doporučuje ZM vzít na vědomí tento materiál. 
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Ad 4) 

FV se seznámil s výsledky hospodaření města k 31.12.2022. 
Příjmy se splnily na 117,68% a výdaje byly čerpány na 62,95%.   

 

Ad 5) 

Odbor ekonomický předložil tabulku přehled o peněžních tocích k 31.12.2022. Stav finančních 

prostředků na všech účtech města k 31.12.2022 byl ve výši 322.487.932,56 Kč.  

 

Ad 6) 
FV projednal tabulku stav finančních investic k 31.12.2022. Vedoucí ekonomického odboru p. Raif 
podrobně vysvětlil historii investování finančních prostředků určených na přestavbu pivovaru. 
Proběhla diskuse o dalším postupu na investování. Starosta vysvětlil strategii a výhled na financování 
pivovaru, kde se bude žádat o dotaci.  
 
Ad 7) 

FV diskutoval o návrhu Plánu práce na rok 2023. 

Plán je přílohou tohoto zápisu. 

 

 

 

 

 

Další termíny FV:  20.03.2023, 29.05.2023 

 

Jednání zahájeno v 16:00 

Jednání ukončeno v 17:15 

 

Příští jednání:  20.03.2023 

 
 
Zapsala: Apltová Jana 
 
Dana Smejkalová                                                                                    
předsedkyně výboru                                                                      

   
Ing. Ivana Pacholíková 
         ověřovatel 
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