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 Zápis č. 3  

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 
konaného dne 6. června 2022 

 
Přítomni: Ing. Ivan Ottis, Bc. Radek Hyský, Ing. Jan Cihlář, Tomáš Horčička, Ing. Ivana Pacholíková 
Omluveni:  
Hosté: 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 30.04.2022 
5. Přehled o peněžních tocích k 30.04.2022 
6. Stav finančních investic k 30.04.2022 
7. Závěrečný účet a účetní závěrka města za rok 2021 
8. Různé 

 
 

Ad 1) 

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

ověřovatel zápisu p. Horčička. 

 

Ad 2) 

FV projednal Rozpočtové opatření č. 15/2022 a doporučuje ZM schválit toto opatření jen v případě, 

že ZM schválí navýšení rozpočtu investiční akce „Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ 

Třebízského“.   

 

Ad 3) 

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

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

 

Ad 4) 

FV se seznámil s výsledky hospodaření města k 30.04.2022. 
Příjmy se splnily na 32,82% , celkové výdaje byly čerpány na 15,62%, běžné na 31,37%.  

 

Ad 5) 

Odbor ekonomický předložil tabulku přehled o peněžních tocích k 30.04.2022. Stav finančních 

prostředků na všech účtech města k 30.04.2022 byl ve výši 231.476.168,64 Kč. 
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Ad 6) 

FV projednal tabulku stav finančních investic k 30.04.2022.  
Byl projednán souhrnný zápis z mimořádných jednání Finančního výboru, který je přílohou tohoto 
zápisu. 
 
 
Ad 7) 

FV se seznámil s účetní závěrkou za rok 2021, se závěrečným účtem města za rok 2021 a se zprávou 
auditora o přezkoumání hospodaření města Kralupy nad Vltavou za rok 2021.  
Výrok auditora: „Při přezkoumání hospodaření územního celku Město Kralupy nad Vltavou za rok 
2021 jsme nezjistili chyby a nedostatky“.  
FV doporučuje ZM předkládané dokumenty schválit. 
 
FV požaduje informace k zastavenému majetku ve výši cca 64 mil. Kč. Jedná se o zástavu budovy DPS 
U Cukrovaru 1171. FV doporučuje obrátit se na právníka, jestli není potřeba aktualizovat smlouvu. 
Dále FV požaduje informaci o výnosech z přecenění reálnou hodnotou ve výši cca 42 mil. Kč. Jedná se 
o výnosy z přecenění reálnou hodnotou při prodeji pozemků v roce 2020.  
 
 
 

 

Jednání zahájeno v 16:00 

Jednání ukončeno v 16:45  

 

Příští jednání:  29.8.2022 

Zapsala: Apltová Jana 
 
 
 
Ing. Ivan Ottis 
předseda výboru                                 

       
       ověřovatel 
   Tomáš Horčička 
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