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

konaného dne 25. 1. 2016 
 
přítomni:  Ing. Ivan Ottis, Ing. Jan Cihlář, Ing. Ivana Pacholíková, Mgr. Libor Síla 
omluveni: Mgr. Bc. Rostislav Havelka 
hosté:  Libor Lesák  
 
Program jednání 

1. Úvod  
2. Zhodnocení roku 2015 
3. Plán práce na 1. pololetí roku 2016 
4. Novelizace směrnice města o sestavování rozpočtu 
5.    Fond rozvoje bydlení 

 
 

      
 

1. Předseda finančního výboru Ing. Ivan Ottis přivítal přítomné členy a zahájil jednání. 
 
 

2. Předseda pozitivně zhodnotil práci finančního výboru a jeho zapisovatelky za rok 2015. Ocenil účast na 
jednáních i kontrolách a snahu, se co nejdříve seznámit s problematikou v působnosti FV.  Pro další zlepšení 
navrhuje větší využití elektronického předávání dokumentů, e-mailové komunikace a využívání menších 
skupin pro plnění úkolů z plánu činnosti. 
 
 

3. Členové podali své návrhy, které by měly být zařazeny do Plánu práce na 1. pololetí roku 2016. 
Členové odsouhlasili tyto návrhy: 
1. Leden -  Směrnice o rozpočtu 
2. Únor -  Kontrola činnosti PO TSM – místní šetření 
3. Březen – Účetní uzávěrka roku 2015 
4. Duben -  Přezkum hospodaření roku 2015, kontrola hospodaření se mzdovými prostředky u PO 
5. Květen -  Plnění rozpočtu za 1. Q 2016 
6. Červen -  Kontrola hospodaření DDM 

               
               Plán práce na 1. pololetí r. 2016 bude předložen ke schválení ZM dne 17. 2. 2016. 
 
 

4. FV se zabýval novelizací směrnice o sestavování, čerpání a změnách rozpočtu. 
FV získal 10 vzorů od různých měst přibližně stejné velikosti jako Kralupy (ocenění Mgr. Síly) a to: Říčany, 
Hrádek nad Nisou, Kutná Hora, Chrudim, Chomutov, Meziboří, Litvínov, Mělník a Neratovice. 
Po prostudování těchto materiálů a porovnání s návrhem směrnice Kralup nad Vltavou navrhuje následující 
úpravy. 
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Závěr: FV doporučuje upravit směrnici v těchto bodech 
1. Odpovědný za přípravu a zpracování rozpočtu města je Ekonomický odbor. FV podporuje 

maximální účast Rozpočtové komise v procesu, ale v podobě předepsané zákonem tj. inspirační, 
kontrolní, doporučující, podpůrné atd. – nikoliv exekutivní. Všechna uvedená města (plus 
Středočeský kraj) mají odpovědnost takto definovanou. 

2. Rozpočtový výhled – věnovat mu samostatnou kapitolu – nejpodrobnější má Kutná Hora, protože 
je mj. základem ročního rozpočtu a ZM jej schvaluje jako samostatný dokument v rámci 
schvalování ročního rozpočtu. 

3. Rozpočtová opatření do ZM – doplnit, že budou předkládány Finančnímu výboru k projednání 
před předložením do ZM. 

                                  FV je názoru, že by FV měl projednávat veškeré finanční záležitosti (viz. návrh směrnice)    
                                  předkládané ZM a na jeho jednáních předkládat svá stanoviska. Kromě zprávy auditora roční    
                                  uzávěrky nemá schvalovací pravomoc (některé obce ji FV v určitých případech delegují).     
                                  Neprojednání z důvodů technických nebo personálních nemá odkladný účinek pro předložení              
                                  ZM. 
                           4.    Limity rozpočtových opatření pro RM  -  vzhledem k složitosti problematiky a různým názorům se  
                                  FV dohodl na zvláštním zasedání pouze k tomuto tématu dne 1. 2. 2016 v 17.00 hod. 
 
 
 
         5.    FV se zabýval žádostí vedoucí ekonomického odboru o projednání Zásad Fondu rozvoje bydlení. 
                 Místostarosta p. Lesák podal vysvětlení k Zásadám fondu rozvoje bydlení. V roce 2014 a 2015 nebyla 
                 podána žádná žádost od občanů na čerpání půjčky z FRB. Zůstatek na účtu je ve výši cca 2,4 mil. Kč. 
                 FV vyslovil názor, aby se fond zachoval s tím, že by byly sníženy finanční prostředky na účtu na cca 500 tis.  
                 Kč. FV doporučuje změnit podmínky čerpání půjček z FRB. 

- prodloužit splácení o jeden rok 
- snížit úrok atd. 

                 Poté ještě jednou vyhlásit výběrové řízení, když nebude zájem, tak fond zrušit.    
    

             
Příští jednání:      1. 2. 2016                 v 17.00 hod.          
 
      
   
V Kralupech nad Vltavou 25. 1. 2016 
 
 
Ing. Ivan Ottis 
předseda výboru 
 
 
jednání zahájeno v 17:00 hod. 
jednání ukončeno v 19:20 hod. 
 
zapsala: Jana Apltová 
 
ověřil: Ing. Jan Cihlář 


