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 Zápis č. 3  

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 
konaného dne 15. června 2020 

 
Přítomni: Ing. Ivan Ottis, Ing. Jan Cihlář, Ing. Ivana Pacholíková, Bc. Radek Hyský, Tomáš Horčička 
Omluveni:  
Hosté: Bc. Miroslav Raif, Libor Lesák 
  
  
Program jednání 

1. Zahájení, volba ověřovatele 
2. Výhled finanční situace města do konce roku a její alternativy 
3. Rozpočtová opatření předkládaná ZM 
4. Přehled rozpočtových změn schválených radou města 
5. Výsledek hospodaření města k 31.05.2020 
6. Přehled o peněžních tocích k 31.05.2020 
7. Stav finančních investic k 31.05.2020 
8. Závěrečný účet a účetní závěrka města za rok 2019 
9. Plán práce na 2. pololetí 2020 
10. Různé 

 

Ad 1) 

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

ověřovatel zápisu Bc. Radek Hyský a schválen program jednání. 

 

Ad 2) 

Byl pozván místostarosta pan Lesák, aby členům FV podal informace o finanční situaci města 

a výhledu do konce roku. Pan místostarosta uvedl, že cash flow města klesá, klesají daňové příjmy, 

zastavují se další plánované investice, které nejsou pod smlouvou. Rozhodující měsíce budou červen 

až srpen, pokud přijde kompenzace od státu 1.200 Kč na jednoho obyvatele a pokles příjmů bude do 

8%, mělo by to město pokrýt ze svých rozpočtovaných rezerv.  

Dále místostarosta upozornil, že ztráty mají také příspěvkové organizace, které byly vyzvány, aby po 

30. červnu udělaly rekapitulace plnění rozpočtu své organizace. 

Důležitou částí příjmů rozpočtu jsou příjmy z prodeje pozemků ve výši 36 mil. Kč, z toho přes 30 mil 

pozemky v centru města. Minulý týden ZM neschválilo el. burzu a rozhodlo o el. aukci, což může 

prodej prodloužit. 

Vzhledem k dalšímu setkání až v září, FV požádal ekonomický odbor o zasílání členům FV tabulky 

plnění rozpočtu a cash flow pro průběžné informování o vývoji situace. 

 

Ad 3) 

Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 16/2020, které bude předloženo ke schválení 

zastupitelstvu města a nemá připomínky. 

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

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

FV požaduje vysvětlení k těmto bodům:  

- bod B.3 (str.2) - převedení 4 mil. Kč do rezervy z projektové dokumentace celkem 

- bod B.2 (str.2) – odkoupení 2 webových stránek 

- bod A.2 (str. 3) – odvody za nevyčerpané energie  

   – jakým způsobem se motivují příspěvkové organizace, aby šetřily energie 

-bod B.3 (str. 4) – převod 100 tis. Kč do rezervy města, neproběhne nákup 2 pinpongových stolů    

  - odůvodnění ceny 

Ad 5) 

FV se seznámil s výsledky hospodaření města k 31.5.2020. 
Příjmy se plní na 36,29 % a výdaje jsou čerpány na 36,22%. Z toho běžné výdaje činí 40,44 % a 

investiční výdaje jsou čerpány na 31,11%. Konstatoval snížení daňových příjmů proti alikvótu o cca 

8% (přes 20 mil Kč) a rychlejší investiční výdaje proti minulým letům. Vysvětleno vyplacením faktur za 

investice v ZŠ Komenského  

 

Ad 6) 

Odbor ekonomický předložil tabulku přehled o peněžních tocích k 31.05.2020. Stav finančních 

prostředků na všech účtech města k 31.05.2020 byl ve výši 130.420.192,71 Kč. Snížení o cca 50 mil kč 

odpovídá vysvětlení v 2) a 5). 

 
Ad 7) 
Vedoucí ekonomického odboru okomentoval stav finančních investic k 31.5.2020. 
V březnu a dubnu došlo k propadu investic a během měsíce května se ztráta dorovnala na úroveň 
měsíce září 2019. Nyní je rostoucí trend. 
FV konstatuje, že za dané situace je vývoj přijatelný. 
 
Ad 8) 
FV se seznámil s dokumenty pro uzavření hospodaření města za rok 2019 tj. účetní závěrka za rok 
2019, závěrečný účet města za rok 2019, inventarizační zpráva 2019 a zpráva auditora o přezkoumání 
hospodaření města Kralupy nad Vltavou za rok 2019.  
Výrok auditora: „Při přezkoumání hospodaření územního celku Město Kralupy nad Vltavou za rok  
2019 jsme nezjistili chyby a nedostatky“.  
FV doporučuje ZM předkládané dokumenty schválit. 
 
Ad 9) 

Předseda FV přednesl návrh na plán činnosti, na kterém se členové dohodli. Plán je přílohou zápisu a 
bude předložen ZM ke schválení 29.06.2020.  

 
 

 

http://www.mestokralupy.cz/


 

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 

 

čj.: MUKV34142/2020/EO   
sp. znak:101.2.3 

sk. znak/lhůta: A/10 
 

 

Jednání zahájeno v 16:00 

Jednání ukončeno v 17:15 

 

Příští jednání:  7. září 2020 

 
 
 
Zapsala: Apltová Jana 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ivan Ottis 
předseda výboru                                                                                           

  
 
 
 
 
Bc. Radek Hyský 
ověřovatel zápisu 
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