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 3. března 2021
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

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

Program jednání
1. Zahájení, volba ověřovatele
2. Rozpočtová opatření předkládaná ZM
3. Přehled rozpočtových změn schválených radou města
4. Výsledek hospodaření města k 31.12.2020
5. Přehled o peněžních tocích k 31.12.2020
6. Stav finančních investic
7. Financování obce – úvěr

Ad 1)
Předseda finančního výboru Ing. Ivan Ottis přivítal přítomné členy a hosty a zahájil jednání. Byl zvolen
ověřovatel zápisu Bc. Radek Hyský.

Ad 2)
FV projednal Rozpočtové opatření předkládané do ZM.
FV konstatoval, že se nebude k navrženým akcím (odst. B. 1. Kap. 5) vyjadřovat, nemá k nim všechny
údaje. Pro příští podobné případy budou na FV přizváni příslušní odborníci z MÚ.
U odst. B. 2. (převod darů na dopravní hřiště) FV předpokládá, že toto použití je v souladu s darovací
smlouvou nebo jeho změna byla s dárci projednána.
S ostatním obsahem FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.

Ad 3)
FV projednal materiál „Přehled rozpočtových změn schválených radou města“ a nemá připomínky.

Ad 4)
FV se seznámil s výsledky hospodaření města k 31.12.2020.
Příjmy se splnily na 102,11% a výdaje byly čerpány na 70,88%. Z toho běžné výdaje činily 90,91% a
investiční výdaje jsou čerpány na 47,46%.
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Ad 5)
Odbor ekonomický předložil tabulku přehled o peněžních tocích k 31.12.2020. Stav finančních
prostředků na všech účtech města k 31.12.2020 byl ve výši 240.061.902,37 Kč.

Ad 6)
FV projednal tabulku stav finančních investic k 31.01.2021. FV konstatuje, že průměrný výnos 3,4%
p.a. převyšuje inflaci, čímž se plní plánovaný investiční účel.

Ad 7)
FV projednal Smlouvu o úvěru a konstatuje, že splňuje všechna doporučení FV.
FV doporučuje ZM smlouvu s fixní sazbou.
FV konstatuje, že předložené projekty RM v rámci investičního záměru jsou přijatelné, nicméně
doporučuje jejich konečný výběr, harmonogram realizace a tím čerpání úvěru organizovat tak, aby
nebyla ohrožena možnost nového úvěrového krytí ev. větší městské investiční akce v budoucnu.

Jednání zahájeno v 16:00
Jednání ukončeno v 17:10
Příští jednání: 19.04.2021
Zapsala: Apltová Jana

Ing. Ivan Ottis
předseda výboru

Bc. Radek Hyský
ověřovatel zápisu
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