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. 2
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou
konaného dne 24. dubna 2019
přítomni:
omluveni:
hosté:

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

Program jednání
1. Zahájení, volba ověřovatele
2. Kontrola hospodaření OS Městská knihovna
3. Nabídky na směnku
4. Rozpočtové opatření č. 11/2019
5. Přehled rozpočtových změn schválených radou města
6. Přehled o peněžních tocích
7. Plnění a čerpání rozpočtu k 31.3.2019
8. Zpráva o sdělení auditora k přezkumu hospodaření za rok 2018
9. Různé
1. Předseda finančního výboru Ing. Ivan Ottis přivítal přítomné členy a hosta a zahájil jednání. Byl zvolen ověřovatel
zápisu – Bc. Radek Hyský.
2. Finanční výbor navštívil organizační složku města Kralupy nad Vltavou – Městskou knihovnu. Vedoucí organizační
složky paní Pánková provedla členy FV po prostorách knihovny a zodpověděla veškeré dotazy. Dále se FV
přemístil do studovny, kde proběhla kontrola hospodaření za rok 2018 v porovnání k rozpočtu na rok 2019.
FV konstatuje, rozpočty 2016, 2017, skutečnost 2018 a nový rozpočet 2019 a dodatečné informace získané
v diskusi s pí. vedoucí dokumentují velmi rozumné hospodaření, dobrou shodu mezi předpoklady a skutečností
a velmi slušný manažerský výkon při řízení organizace.
3. Jednání dále probíhalo v budově městského úřadu. Finančnímu výboru byly předloženy dva návrhy na případné
zhodnocení finančních prostředků. Vedoucí ekonomického odboru Bc. Raif podal vysvětlení k nabídkám na
uzavření směnky. FV i v obměněném složení nadále doporučuje konzervativní přístup s maximální opatrností.
Nedoporučuje využít předkládané produkty, protože nejsou konstantní se znovu potvrzenou strategií.
4. FV projednal materiál do ZM - Rozpočtové opatření č. 11/2019. FV souhlasí a doporučuje schválit bod A.1.
u bodu B.1. FV doporučuje schválit pouze v případě, že bude schválen materiál odboru RI bod č. V/2.
5. FV projednal materiál „Přehled rozpočtových změn, schválených radou města“. FV bere na vědomí a nemá
připomínky. Pouze u dvou převodů na projektovou dokumentaci „Rekonstrukce objektu sauny v areálu ZS“ a
„Bezbariérový chodník v ul. V Pískovně“ požaduje informaci, jakým způsobem město posuzuje nebo konzultuje
cenu investičních akcí. Z tohoto důvodu FV zve na příští jednání vedoucí RIaSM paní Horčičkovou.
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6. FV projednal a bere na vědomí předložený materiál „Přehled o peněžních tocích k 31. 3. 2019“. Vývoj je pozitivní,
došlo k navýšení volných finančních prostředků. Viz další bod.
7. Dále se FV zabýval tabulkou „Plnění příjmů a výdajů k 31. 3. 2019“. Příjmy se plní na 26,11 % a výdaje jsou
čerpány běžné na 22,61%, kapitálové na 1,52%, celkem na 11,47%. Výsledek je tak výrazně pozitivní.
8. Bc. Miroslav Raif navrhl členům finančního výboru, aby se blíže seznámili se Zprávou auditora k přezkoumání
hospodaření města Kralupy nad Vltavou za rok 2018. Zpráva bude projednána společně se Závěrečným účtem
a Účetní závěrkou města na příštím jednání FV. Předseda FV požádal členy o případné připomínky do příštího
zasedání.
Dále zhodnotil spolupráci se stávající auditorskou společností O – CONSULT, s.r.o., a to velmi pozitivně. Zároveň
informoval o nové cenové nabídce, která je skoro totožná se současnou cenou.
FV doporučuje uzavření smlouvy na přezkum hospodaření na další období s touto společností.

9. FV požaduje pravidelnou čtvrtletní písemnou zprávu o výnosech z investovaných finančních prostředků města.
Po diskusi o optimální formě a obsahu takové zprávy bylo dohodnuto, že Bc. Raif přepošle členům FV informace,
zasílané spolupracujícími makléři a na jejich základě FV navrhne efektivní formu zprávy.
Bc. Raif požádal členy FV o připomínky ke směrnici o sestavování rozpočtu.
FV požaduje vyjmout z této směrnice Rozpočtovou komisi, jiné připomínky v tomto okamžiku nemá.

jednání zahájeno v 16:00 hod.
jednání ukončeno v 17:45 hod.
Ing. Ivan Ottis
předseda výboru
zapsala: Jana Apltová
ověřil: Bc. Radek Hyský
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